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WYBRANE ASPEKTY EUROPEJSKICH PODRÓŻY 
C IT Y B R E AK 

Grzegorz IWANICKI1, Anna DŁUŻEWSKA2 

Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2c, 20-718 Lublin, email: greg.iwanicki@gmail.com1, dluzewska.a@gmail.com2 

Iwanicki G., Dłużewska A., 2019, Wybrane aspekty europejskich podróży city break, „Czasopismo Geogra-
ficzne”, 90(1): 5-17. 

Streszczenie  

Europejskie podróże city break, tj. krótkotrwałe, najczęściej weekendowe wyjazdy do miast, 
zyskały popularność w latach 90. ubiegłego wieku w skutek rozwoju tanich linii lotniczych. 
Kolejnym impulsem wpływającym zarówno na rozwój tej gałęzi turystyki jak i na rynek linii 
budżetowych było rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej. 
Obecnie podróże city break są na tyle popularne, że znacznie przyczyniają się do zjawiska 
overtourismu w wielu miastach. Biura podróży prześcigają się z kolei w tworzeniu ofert 
dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających turystów, co powoduje, że oferty 
z nazwą city break mają niewiele wspólnego z taką formą podróży. W niniejszym artykule 
zaprezentowane zostały obecne trendy w turystyce city break na podstawie analizy ofert 
wybranych podmiotów i touroperatorów.  

Słowa kluczowe: city break, biura turystyczne, turystyka miejska, touroperatorzy 

Wstęp  

Wzrost zamożności w Europie idący w parze ze zmianami w spędzaniu wolnego 
czasu przyniósł także spore zmiany na rynku podróży. Turyści częściej zaczęli wybie-
rać krótsze wycieczki obok tradycyjnych, dwutygodniowych wczasów. Zmienił się 
również cel wyjazdów, z typowo wypoczynkowych, które niegdyś królowały, na tury-
stykę kulturową, przyrodniczą czy edukacyjną [Dunne i in. 2010]. Nie oznacza to, że 
wyjazdy do nadmorskich ośrodków wczasowych przestały cieszyć się popularnością. 
Owszem, wielu podróżnych nadal wybiera taką formę urlopu, jednak często wybiera-
ne są również inne rodzaje wyjazdów.  

Wpływ na te przemiany miał nie tylko wzrost dochodów, przez co szersza grupa 
osób mogła pozwolić sobie na korzystanie z ofert turystycznych. Równie ważny był 
socjologiczny aspekt związany ze zmianą trybu życia na bardziej intensywny, a także 
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wzrost samodzielności ekonomicznej wśród młodego pokolenia [Trew, Cockerell, 
2002, Dunne i in. 2010].  

Katalizatorem zapoczątkowanych procesów, pobudzającym te przeobrażenia było 
pojawienie się tanich linii lotniczych na rynku przewozów pasażerskich [Francis 2003, 
Alderighi i in. 2012, Dobruszkes 2013]. Dostępność cenowa oraz rosnąca sieć połą-
czeń oferowanych przez tanich przewoźników sprawiły, że podróże do wybranych 
miast kontynentu stały się dostępne dla większej części potencjalnych turystów [Hu-
ghes, Allen 2009, Grigolon i in. 2012]. Pojawił się nowy rodzaj podróży, nazywanych 
city break, które w skrócie można scharakteryzować jako krótkotrwałe, najczęściej 
weekendowe wyjazdy do atrakcyjnych turystycznie miast [Trew, Cockerell 2002]. 
W krótkim czasie podróże takie stały się na tyle popularne, że doprowadziły do zjawi-
ska nadmiernego napływu turystów, zwanego overtourismem (od ang. overtourism), 
hipertrofią turystyki, przeturystycznieniem lub natłokiem turystycznym. Jest ono 
znane głównie z najpopularniejszych turystycznie miast jak Barcelona, czy Wenecja 
i często prowadzi do gentryfikacji całych dzielnic, które zostają podporządkowane 
rynkowi turystycznemu.  

Popularność podróży city break wpłynęła również na touroperatorów, którzy ko-
niecznie chcieli je posiadać w swojej ofercie. Często jednak wycieczki takie, mimo 
chwytliwej frazy city break w  nazwie, nie  miały  z  tą formą  spędzania czasu  wiele
wspólnego [Prylińska, Ratkowska 2009].  

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki podróży city break na europej-
skim, w tym także polskim rynku turystycznym. Dodatkowym celem jest określenie 
obecnych trendów związanych z takimi podróżami na podstawie przeglądu ofert 
poszczególnych touroperatorów.  

City break  w świetle rozwoju tanich linii  lotniczych 

Trudno sobie wyobrazić masową turystykę city break bez tanich linii lotniczych ob-
sługujących międzynarodowe połączenia, są one bowiem warunkiem zaistnienia tego 
typu podróży na szerszą skalę [Trew, Cockrell 2002, Dunne i in. 2010]. Wzrost liczby 
tanich połączeń w bezpośredni sposób przekłada się większą liczbę turystów odwie-
dzających dane miasto, co sprawia, że dochody z turystyki również wzrastają [Smith 
2009]. Z tego względu miasta posiadające lotniska zabiegały o przyciągniecie po-
szczególnych przewoźników, a część innych ośrodków, odciętych od transportu po-
wietrznego, zaczęła starania o wybudowanie obsługujących je portów lotniczych, aby 
również korzystać z dobrodziejstw rozwijającej się turystyki.  
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Początki rozwoju rynku tanich linii lotniczych sięgają lat 70. ubiegłego wieku, kie-
dy powstały pierwsze takie przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. Do Europy 
ten model przewozów zawitał na dobre w połowie lat 90. dzięki firmie Ryanair, która 
przecierała szlaki na Starym Kontynencie [Decker 2004]. Po skromnych początkach, 
tani przewoźnicy szybko stali się poważnymi graczami na rynku przewozów pasażer-
skich. W 2000 r. obsłużyli 20,7 mln pasażerów, co stanowiło 8,6% rynku lotniczego 
w całej Europie [ECA 2002]. Cztery lata później liczba ta wzrosła już do ponad 80 
mln, z czego 60% wyniku należało do dwóch firm: Ryanair i EasyJet [Dobruszkes 
2006].  

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 r. o kraje Europy Środkowej i Wschodniej 
stanowiło kolejny bodziec do rozwoju tanich linii, bowiem rynki nowo przyjętych 
krajów stanęły otworem dla przewoźników z Europy Zachodniej. Przed akcesją, kraje 
te nie były gotowe pod względem regulacji prawnych na ekspansję przewoźników 
budżetowych, przez co obszar działalności tanich linii ograniczony był zasadniczo 
tylko do państw tzw. starej Unii oraz rynków Norwegii i Szwajcarii [Gillen, Lall 2004]. 
Sytuacja tuż sprzed akcesji w 2004 r. przedstawiona została na poniższej ilustracji (ryc. 
1), zawierającej połączenia wybranych 15 ówczesnych przewoźników budżetowych. 
Ówczesne firmy z siedzibami w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii, 
a także w Belgii i Włoszech posiadały dostęp do rynków niemal wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Nie wszystkie miały równy udział w przewozach. Istnieli przewoź-
nicy obsługujący tylko kilka połączeń jak Deutsche BA i HLE, a także firmy o ugrun-
towanej pozycji m.in. EasyJet, Germanwings i Ryanair. Połączenia z dawnymi krajami 
socjalistycznych były nieliczne i wynosiły tylko 2% łącznej liczby siedzeń na rynku 
przewoźników budżetowych [Dobruszkes 2006)].  

W 2008 r. liczba połączeń między krajami starej Unii a przyjętymi do niej nowymi 
państwami znacznie wzrosła (ryc. 2). Udział takich połączeń wynosił już 13% ogółu 
rynku tanich linii, jednak związany był nie tyle z rozwojem turystyki co z wyjazdami 
zarobkowymi do krajów Zachodniej Europy. Pracujący tam mieszkańcy Polski, 
Czech i innych krajów tego regionu podróżowali między swoimi krajami a miejscem 
pracy, a w raz z nimi ich rodziny i znajomi [Dobson 2009]. Najpopularniejszymi po-
łączeniami, biorąc pod uwagę dostępność liczby siedzeń, stanowiły połączenia mię-
dzy Polską a Wielką Brytanią (20,8%). Na kolejnych miejscach były kierunki: Czechy 
– Wielka Brytania (6,4%), Polska – Niemcy (5,3%), Polska – Irlandia (5,2) oraz Ru-
munia – Włochy (5,0%) [Dobruszkes 2009].  
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Ryc. 1. Sieć regularnych połączeń 15 wybranych europejskich linii budżetowych w styczniu 

2004 r. Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2006: 255-266 
Fig. 1. Regular connections of the 15 selected European budget airlines in January 2004. 

Source: based on Dobruszkes, 2006: 255-266  
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Ryc. 2. Regularne połączenia wybranych czołowych linii budżetowych w styczniu 2008 r. 

z wyszczególnieniem połączeń między ośrodkami „nowej” i „starej” Unii Europejskiej 
(zachód-wschód). Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2009: 426-429 

Fig. 2. Regular connections of selected top budget airlines in January 2008 with connec-
tions between the "new" and "old" European Union cities (west-east). Source: based on 

Dobruszkes, 2009: 426-429  

Kolejne lata były okresem stabilizacji rozprzestrzeniania się rynku tanich linii lot-
niczych. Łączna liczba siedzeń w 2012 r. na kierunkach „wschodnich” wyniosła 14% 
ogółu rynku, tj. tylko jeden punkt procentowy więcej w porównaniu z 2008 r. Nato-
miast liczba połączeń na tych kierunkach wzrosła o 116 (łącznie 401 w porównaniu 
z 285 w 2008 r.), osiągając 24% ogółu połączeń europejskich obsługiwanych przez 
przewoźników budżetowych (niewielki wzrost w stosunku do 21% w 2008 r.) [Dob-
ruszkes 2009, 2013].  
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Z biegiem lat doszło do wykształcenia profilu lotnisk pod względem udziału ta-
nich linii w łącznej liczbie obsługiwanych lotów. Jedynymi stołecznymi portami lotni-
czymi, w których liczba siedzeń w ofercie przewoźników budżetowych stanowiła 
większość ogółu dostępnych były lotniska obsługujące Bratysławę, Brukselę i Dublin. 
W pozostałych przypadkach sytuacja ta dotyczyła głównie portów regionalnych (do-
skonale widać to na przykładzie Polski) oraz tzw. lotnisk satelickich obsługujących 
wielkie metropolie (ryc. 3).  

 
Ryc. 3. Europejskie porty lotnicze w świetle obsługi tanich linii lotniczych (2012 r.). 

Źródło: w oparciu o Dobruszkes, 2013: 79 
Fig. 3. European airports in the light of low-cost airlines (2012). Source: based on 

Dobruszkes, 2013: 79  

 
Kluczowe elementy c i t y  b re a k  

Pierwsze wycieczki, wobec których stosowano nazwę city break, odbywały się już 
w latach 90. ubiegłego wieku, jednak trudno znaleźć konkretną datę pojawienia się 
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tego typu ofert. Do szerszej świadomości klientów dotarły dzięki ofercie touroperato-
rów na targach turystycznych organizowanych na początku XXI wieku [Prylińska, 
Ratkowska 2009]. Późniejszy rozwój tanich linii lotniczych upowszechnił ten typ 
podróży, również w krajach Europy Wschodniej i dzisiaj termin city break jest już 
powszechnie znany i stosowany przez wiele biur podróży.  

Zgodnie z najczęściej cytowaną definicją, city break to krótkotrwała podróż do jed-
nego miasta bez noclegu w żadnej innej miejscowości [Trew, Cockrell 2002]. Najczę-
ściej takie wycieczki zawierają tylko dwa składniki: transport i nocleg, przy czym rolę 
transportu spełniają głownie połączenia tanich linii lotniczych (ryc. 4). Często w lite-
raturze występuje rozróżnienie tego typu wycieczek na city break weekends (maksymal-
nie 3 noclegi w dniach piątek-niedziela) oraz city break holidays (od 2 do 6 dni na prze-
strzeni całego tygodnia, niekoniecznie w ciągu weekendu) [Prylińska, Ratkowska 
2009].  

Popularność city break sprawiła, że wiele miast Europy zrewitalizowało swoje za-
niedbane dzielnice dzięki dochodom z turystyki. Jednak istnieje również ciemna stro-
na tego procesu. Zwiększona liczba turystów powoduje frustrację lokalnych miesz-
kańców, którym coraz trudniej żyje się we własnych miastach obleganych przez po-
dróżnych. Ceny mieszkań w najbardziej turystycznych dzielnicach poszły znacznie w 
górę, co doprowadziło do procesów gentryfikacji. Wielu przedsiębiorców wyspecjali-
zowało się w udostępnianiu apartamentów turystom i zaczęło wykupywać mieszkania 
w celu przekształcenia je w kolejne obiekty noclegowe [Hochstenbach, Van Gent 
2015]. Kolejnym minusem jest traktowanie przez niektórych turystów odwiedzanych 
miast, zwłaszcza w Środkowej i Wschodniej Europie, jako wielkich dyskotek. 
Zwłaszcza turyści brytyjscy upodobali sobie m.in. Budapeszt, Kraków, Pragę czy 
Rygę, jako miejsce swoich wieczorów kawalerskich i innych podróży stricte imprezo-
wych [Iwanicki i in., 2016], co prowadzi do kolejnych konfliktów z mieszkańcami 
i innymi turystami [Smith 2009].  

Analogicznie do popularnego określenia podróży 3xS (sea, sun, sand) city break 
można scharakteryzować jako 5xDs (Duration, Distance, Discretionary nature, Date flexibil-
ity and Destination travel party) [Dunne i in. 2010]. Długość pobytu (duration) w ramach 
takich podróży zawiera się najczęściej maksymalnie w trzech noclegach. Drugim 
składnikiem jest dystans (distance) mierzony nie tyle w odległości, co w czasie dotarcia 
do danego miejsca, z tego względu najczęściej wybieranym środkiem transportu jest 
transport lotniczy, zwłaszcza budżetowe linie. Trzecim składnikiem jest spontanicz-
ność (discetionary nature) polegająca na tym, że takie podróże rzadko są traktowane jako 
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główne wycieczki w danym roku, a decyzja o wyjeździe podejmowana jest szybciej 
i łatwiej (ze względu na mały stopień skomplikowania składników oferty) niż trady-
cyjne wakacje. Kolejny składnik, tj. elastyczność terminów (date flexibility) związany 
jest z mniejszym uzależnieniem decyzji o wyjeździe od pogody i pory roku. City break 
wybierane są nie tylko w sezonie letnim, ale również często w innych miesiącach, 
w tym zimą. Ostatnim składnikiem charakterystycznym dla city break jest imprezowy 
cel podróży (destination travel party), który jest wyjątkowo widoczny w niektórych mia-
stach, jak np. wspomniane ośrodki z Europy Środkowej i Wschodniej. Cel ten wynika 
z profilu turystów city break. Najczęściej są to młodzi ludzie podróżujący ze swoimi 
rówieśnikami, przy czym rzadko są to np. rodziny z dziećmi. 

 
Ryc. 4. Najpopularniejsze city break wg jednego z brytyjskich biur podróży. 

Źródło: https://www.prworldtravel.co.uk/city-break-deals/ 
Fig. 4. Top 5 city breaks according to one of the British touroperators.  

Source: https://www.prworldtravel.co.uk/city-break-deals/ 



Wybrane aspekty europejskich podróży city break 13 
 

Pod względem podmiotów organizujących city break wyróżnić można trzy grupy. 
Pierwsza stanowią osoby planujące wyjazd na własną rękę. Korzystają oni głównie 
z informacji zaczerpniętych z Internetu i we własnym zakresie rezerwują oddzielnie 
transport i nocleg. Drugą grupę stanowią biura podróży, które wraz z sieciami hote-
lowymi (3 grupa) często proponują turystom promocje cenowe.  

 
Materiał  i  metody  

W celu zobrazowania obecnych trendów na rynku podróży city break, zastosowana 
została prosta metoda polegająca na wykorzystaniu pozycjonowania stron interneto-
wych w wyszukiwarce google chrome, będącej najpopularniejszą z wyszukiwarek 
niezależnie od wybranego rodzaju urządzenia. Ze względu na wzrost znaczenia Inter-
netu w procesie decyzyjnym, zwłaszcza wśród turystów city break, autorzy uznali, że 
zastosowana metoda będzie wystarczająco miarodajna w niniejszym artykule o cha-
rakterze przeglądowym.  

Do analizy ofert wybrano dane z internetowych stron biur podróży, które wyświe-
tliły się na pierwszej stronie wynikowej po wpisaniu fraz city break oraz city break week-
end trips. Wybór tak prostych fraz pozwolił zdaniem autorów na uzyskanie wiarygod-
nych danych dotyczących wiodących touroperatorów w zakresie organizacji wycie-
czek city break, jak również najpopularniejszych ofert i destynacji.  

Z ogólnej liczby ponad 2 mld wyników uzyskanych dla frazy city break, na pierw-
szej stronie wynikowej znalazły się następujące biura podróży i podmioty (kolejność 
pozycjonowania zachowana) skierowane do polskich turystów: TUI, FRU.PL, Itaka, 
SkyScanner, Wakacyjni Piraci, Fostertravel, fly4free, Rainbow, Blue Sky oraz Nec-
kermann. Z kolei po wpisaniu frazy city break weekend trips anglojęzyczne wyniki na 
pierwszej stronie były następujące: British Airways, lastminute.com, Holiday Pirates, 
Superbreak.com, Thomas Cook, Easy Jet, KLM, Expedia, Citybreak.uk.  

 
Przegląd rynku  

Podmioty oferujące wycieczki city break dla polskich turystów podzielić można na 
kilka grup. Klasyczne wycieczki, zawierające w jednej cenie wyłącznie przelot i nocleg 
znaleźć można tylko na portalu Blue Sky. Po wybraniu miejsca wylotu, destynacji 
i terminu wycieczki pojawiają się propozycje pakietów, zawierające przelot w obie 
strony i zakwaterowanie (automatycznie ustawione na 2 noce). Podobną procedurę 
spotkać można na portalach rezerwacyjnych FRU.PL, Fly4free oraz Skyskanner. 
Różnica między nimi a Blue Sky jest jednak istotna, ponieważ najpierw konieczne jest 
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zarezerwowanie przelotu, aby przejść do następnego etapu, tj. rezerwacji noclegu 
(również wstępnie ustawionego na 2 dni). Nie są to więc gotowe pakiety city break 
jakie mamy do dyspozycji w Blue Sky. Dodatkowo, na stronach FRU.PL wśród po-
pularnych destynacji jak Paryż, Wenecja czy Londyn, znaleźć można również takie 
oferty jak „City break Klify Irlandii”, czy „City Break Jezioro Garda”.  

Itaka i Fostertravel są podmiotami oferującymi zorganizowane wycieczki city break 
do wielu destynacji. Ich pakiety zawierają, oprócz przelotu i zakwaterowania, również 
ustalony porządek zwiedzania oraz opiekę pilota. Różnią się więc od tradycyjnych 
wycieczek jedynie czasem trwania. Fostertravel reklamuje dodatkowo pod nazwą city 
break wiele wycieczek autokarowych do zagranicznych miast położonych w sąsiadują-
cych z Polską krajach. Wycieczki takie trwają zazwyczaj 1-3 dni.  

Pozostałe podmioty oferując city break proponują inne opcje niż wcześniej opisa-
ne. TUI posiada w reklamowanej przez siebie ofercie wyłącznie możliwość wykupie-
nia noclegu na 3-7 nocy w danym mieście z listy proponowanych hoteli. Oferta re-
klamowana jest pod nazwą „City break – hotele miejskie” i wśród najpopularniej-
szych destynacji wymienione są m.in. Wiedeń, Bruksela, Praga, Paryż czy Barcelona. 
Z kolei Portal Wakacyjni Piraci w swojej zakładce city break posiada właściwie wszyst-
kie typy wycieczek. Tylko nieliczne z nich stanowią faktyczne city break. Pozostałe to 
tradycyjne, często dwutygodniowe wczasy lub klasyczne wycieczki objazdowe. Rain-
bow również podpisuje objazdowe wycieczki autokarowe mianem city break, choć 
znaleźć można wśród nich również wyjazdy w celu zwiedzania tylko jednego miasta. 
Z lotniczych podróży city break wykupić można jedynie 4 dniowe wycieczki do kuror-
tów nad Morzem Śródziemnym.  

Ostatni z badanych podmiotów, Neckermann, posiada co prawda stronę dedyko-
waną podróżom city break, jednak brak na niej jakichkolwiek ofert.  

Najpopularniejszymi destynacjami spośród ofert skierowanych do polskich tury-
stów przez badane podmioty okazały się Barcelona, Budapeszt, Lizbona, Nicea, Paryż 
i Praga. Mniejszą popularnością odznaczały się m.in. Londyn, Madryt czy Rzym. 
Szczegółowy podział, uwzględniający różnice w stosunku do popularności danych 
destynacji oferowanych przez anglojęzyczne podmioty zaprezentowany został na 
rycinie 5. 

W ofertach skierowanych do obu grup turystów, Barcelona była miastem najczę-
ściej wymienianym wśród najbardziej popularnych (listy typu „top 10 city breaks” 
i podobne podsumowania). W drugiej grupie miast wspólnym mianownikiem jest 
Praga, zaś w trzeciej Madryt.  
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Wszystkie z badanych anglojęzycznych podmiotów, z wyjątkiem Holiday Pirates, 
pod nazwą wycieczek city break proponowały swoim klientom klasyczne pakiety za-
wierające wyłącznie przelot i zakwaterowanie, z dodatkowymi opcjonalnymi usługami 
np. wynajmu samochodu. Jedyną różnicą był proponowany czas trwania wycieczek. 
Portal Superbreak oferował 1-2 dniowe pobyty, natomiast KLM wyjazdy z 4 nocle-
gami. Pozostałe podmioty proponowały 2-3 dniowe wycieczki.  

 

Ryc. 5. Częstość występowania miast wśród określonych jako najbardziej popularne city 
break przez badane podmioty polskie (A) i anglojęzyczne (B). Źródło: opracowanie własne 
Fig. 5. Frequency of cities among the most popular city breaks in offers by Polish (A) and 

English (B) companies. Source: Author’s own work 

Jedynie na stronie CityBreak.uk oferty były wyraźnie pogrupowane pod względem 
tematycznym. Obok „zwykłych” wycieczek turyści mieli możliwość wyboru ofert 
opisanych jako wyjazdy romantyczne, rodzinne, poślubne czy w celach plażowania. 
Holiday Pirates z kolei oferował wszystkie typy wycieczek na swojej stronie poświę-
conej city break. Obok typowych, kilkudniowych wyjazdów do poszczególnych miast 
figurowały tygodniowe wczasy w nadmorskich kurortach i inne formy podróży. Wy-
gląda na to, biorąc pod uwagę również jej polskojęzyczną wersję (Wakacyjni Piraci), 
że jest to kwestia niedopracowanej strony internetowej tego przedsiębiorstwa.  
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Podsumowanie  

Turystyka city break pojawiła się na rynku podróży niecałe 30 lat temu i obecnie 
stanowi popularną formę wycieczek wśród europejskich turystów [Dunne et al., 
2010]. W zachodniej części kontynentu tego typu podróże mają dłuższą historię, co 
przekłada się na zawartość ofert proponowanych przez czołowe podmioty turystycz-
ne, jak słynne biuro Thomasa Cooka, czy linie lotnicze British Airways, KLM czy 
EasyJet. Tamtejsze city break zawsze stanowią klasycznie rozumiane pakiety, w skład 
których wchodzi przelot do atrakcyjnych turystycznie miast wraz z zakwaterowaniem. 
Pod tym względem niektóre oferty skierowane do Polaków często wydawać się mogą 
niezgodne z opisem, ponieważ duża część wyjazdów reklamowanych jako city break 
stanowi zwykłe wycieczki objazdowe bądź tradycyjne wczasy w ośrodkach nadmor-
skich.  

Już 10 lat temu zwracano uwagę na niekonsekwencję w nazewnictwie imprez tury-
stycznych i nadużywanie terminu city break przez polskich touroperatorów [Prylińska, 
Ratkowska 2009]. W tamtym okresie wyjazdowa turystyka city break w Polsce dopiero 
się rozwijała, więc można było przyjąć z większym zrozumieniem pojawiające się 
błędy w nazewnictwie ofert. Dzisiaj jednak już nic nie tłumaczy tego procederu, więc 
można uznać, że nadużywanie tego terminu jest charakterystyczną cechą polskiego 
rynku turystycznego. Niektóre przedsiębiorstwa najwidoczniej próbują sprzedawać 
inne imprezy pod chwytliwym, anglojęzycznym hasłem, nieadekwatnym do zawarto-
ści oferty.  
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SELECTED ASPECTS OF EUROPEAN CITY BREAK 
TRAVEL  

European city break travels, i.e. short-term, mostly weekend trips to cities, gained popularity 
in the 90s of the last century as a result of the development of low-cost airlines. Another 
impulse affecting both the development of this branch of tourism and the market of budget 
lines was the expansion of the European Union to the countries of Central and Eastern 
Europe. Currently, city break travels are so popular that they significantly contribute to 
overtourism in many cities. Tour operators are in turn competing in creating offers tailored 
to the needs of the most demanding tourists, which means that the offers with the name of 
city break have little to do with this form of travel. This article presents current trends in 
city break tourism based on the analysis of offers of selected entities and tour operators. 

Keywords: city break, travel agencies, urban tourism, tour operators 
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Streszczenie  

Zanieczyszczenie sztucznym światłem sprawia problemy astronomom i miłośnikom astro-
nomii w prowadzeniu obserwacji, powodując także szereg negatywnych skutków natury 
ekologicznej, ekonomicznej i zdrowotnej. Na obszarach cennych przyrodniczo i wokół 
wiodących obserwatoriów astronomicznych prowadzone są z tego powodu działania zmie-
rzające do minimalizacji skutków tego zjawiska. Podobne działania podejmowane są rów-
nież od kilkunastu lat na terenach miejskich, m.in. w ramach programu Międzynarodowych 
Społeczności Ciemnego Nieba (International Dark Sky Communities Program – IDSCP) 
pod auspicjami Międzynarodowego Związku Ciemnego Nieba. Celem artykułu jest przed-
stawienie idei stojącej za przywracaniem walorów ciemnego nieba na terenach miejskich 
w ramach programu IDSCP, porównanie kryteriów programu z przykładowymi normami 
prawnymi, a także omówienie dotychczas utworzonych społeczności ciemnego nieba. 

 
Słowa kluczowe: międzynarodowe społeczności ciemnego nieba, zanieczyszczenie świa-
tłem, ciemne niebo, polityka oświetleniowa, łuna miejska, astroturystyka 

 
Wstęp 

W wyniku postępu cywilizacyjnego krajobraz krajów rozwiniętych podlega prze-
kształceniom i w coraz mniejszym stopniu przypomina pierwotne środowisko przy-
rodnicze. Dotyczy to zwłaszcza terenów miejskich oraz, w wyniku procesów subur-
banizacyjnych, również przedmieść i stref podmiejskich, z których wyparto pierwotną 
faunę i florę na inne, znacznie oddalone od miast, tereny. Naturalne szlaki zwierząt 
zostały przecięte, a na ich miejscu pojawiły się osiedla, infrastruktura drogowa i insta-
lacje związane z działalnością człowieka.  
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Kolejnym elementem środowiska przyrodniczego, który został wyparty na tereny 
peryferyjne jest krajobraz nocnego nieba. Obecnie ok. 83% światowej populacji 
i ponad 99% mieszkańców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych mieszka pod 
niebem zanieczyszczonym sztucznym światłem, w tym jedna trzecia świata, 60% 
Europejczyków, oraz niemal 80% mieszkańców Ameryki Północnej nie widzi Drogi 
Mlecznej nad swoimi dachami. Procent ten powiększył się w stosunku do wyników 
badania przeprowadzonego kilkanaście lat temu [Cinzano i in. 2001, Falchi i in. 2016].  

Zjawisko zanieczyszczenia świetlnego (ang. light pollution) powodowane jest głów-
nie poprzez nadmierną emisję sztucznego światła do atmosfery w wyniku nieprawi-
dłowo zaprojektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego. Znane jest od końca XIX w. 
z badań nad zwiększoną śmiertelnością ptaków migrujących [Allen 1880]. Już w tam-
tym okresie m.in. Vincent Van Gogh, w liście do swojego brata (napisanym 1888 r.), 
narzekał na zwiększoną jasność nocnego nieba nad Paryżem [Meier i in. 2014]. Ko-
lejne dekady przyniosły badania nad szkodliwością zanieczyszczenia światłem dla 
licznych gatunków fauny i flory, a także były okresem przenosin obserwatoriów 
astronomicznych w miejsca oddalone od miejskich świateł [Verheijen 1960, 1985, 
Ściężor 2018]. Obecnie badania z zakresu szkodliwych następstw zanieczyszczenia 
sztucznym światłem dotyczą głównie oddziaływania tego zjawiska na szczególnie 
wrażliwe gatunki, np. nietoperze lub młode żółwie morskie, a także jego wpływu na 
gospodarkę hormonalną człowieka [Longcore, Rich 2004]. Dowiedziono, że obec-
ność sztucznego światła nocą nie tylko wpływa na zaburzenia snu, ale również skut-
kuje pogorszonym samopoczuciem, a także, w skrajnych przypadkach, zwiększa ryzy-
ko zachorowania na niektóre typy nowotworów [Cho i in. 2015].  

W związku z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia sztucznym światłem wpro-
wadzono w niektórych krajach regulacje prawne ograniczające stosowanie sztucznego 
oświetlenia w nocy [Morgan-Taylor 2015]. Dodatkowo, lokalne organizacje, zrzeszo-
ne głównie wokół miłośników astronomii, obejmowały znacznie surowszymi nor-
mami wybrane tereny cenne przyrodniczo, tworząc parki i rezerwaty ciemnego nieba 
[Rodriguez i in. 2015]. W miastach i miasteczkach zaczęto podejmować podobne 
inicjatywy, dzięki którym ustanawiane są pod auspicjami Międzynarodowego Związku 
Ciemnego Nieba (IDA) tzw. international dark sky communities (IDSC) [IDA 2019]. Ideę 
powoływania takich międzynarodowych społeczności ciemnego nieba można streścić 
w kilku punktach: a) troska o krajobraz nocnego nieba w miejscu zamieszkania, b) 
oszczędzanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącej sieci oświetlenia 
zewnętrznego, c) minimalizacja szkodliwego oddziaływania zanieczyszczenia świa-
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tłem na zdrowie mieszkańców, d) przybliżenie estetycznych i edukacyjnych walorów 
nocnego nieba lokalnej społeczności, e) rozwój astroturystyki. Dotychczas utworzono 
22 międzynarodowe społeczności ciemnego nieba, wszystkie w Ameryce Północnej 
i Europie [IDA 2019].  

Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest zaprezentowanie te-
matyki ochrony nocnego krajobrazu na przykładzie dotychczas utworzonych IDSC. 
Dodatkowym celem, z braku dotychczasowych publikacji, jest wypełnienie istniejącej 
luki z zakresu badań nad ochroną ciemnego nieba w formie dark sky communities.  

 
Zanieczyszczenie światłem na terenach miejskich 

Dbanie o zachowanie niezakłóconego przez sztuczne światła nocnego krajobrazu 
na terenach cennych przyrodniczo jest powszechnie zrozumiałym celem. Jednak 
wprowadzanie podobnych rozwiązań na terenach zurbanizowanych spotykać się 
może z brakiem zrozumienia zarówno ze strony lokalnych społeczności, jak i samo-
rządów. Ma to związek z dwoma głównymi czynnikami. Pierwszym z nich jest po-
strzeganie instalacji oświetlenia zewnętrznego ulic, parków i placów jako oznaki roz-
woju cywilizacyjnego. Jasno oświetlona przestrzeń publiczna traktowana jest często 
jako synonim bezpieczeństwa wśród kierowców, ale również wśród przechodniów 
i mieszkańców, zwłaszcza w ruchliwych miejscach oraz dzielnicach odznaczających 
się nie najlepszą opinią.  

Mimo powszechnego przekonania o pozytywnym wpływie oświetlenia ulic na 
zwiększenie bezpieczeństwa, dotychczas brakuje naukowych potwierdzeń dla tej ko-
relacji [Steinbach i in., 2015]. Dawniej, kiedy zaczęto wprowadzać oświetlenie ulic 
w Europie i Stanach Zjednoczonych, tj. w XVII wieku [Brox 2015], społeczny odbiór 
tych inwestycji był całkiem odmienny od dzisiejszego. W niektórych ośrodkach, np. 
w Birmingham czy Kolonii, powszechnie uważano, że nocne oświetlanie przestrzeni 
publicznej spowoduje zwiększoną przestępczość, pijaństwo i rozboje [Tuan 1978].  

Drugim czynnikiem powodującym brak inicjatyw zmierzających do ograniczenia 
emisji sztucznego światła na terenach miejskich jest niewielka wiedza na temat zanie-
czyszczenia sztucznym światłem wśród ogółu społeczeństwa [Lyytimäki, Rinne 2013, 
Iwanicki i in. 2018]. Badanie ankietowe online przeprowadzone w Finlandii w latach 
2011-2012 na próbie ponad 2 tysięcy respondentów wykazało, że profesjonalni astro-
nomowie, miłośnicy astronomii, a także członkowie stowarzyszeń i fundacji proekolo-
gicznych posiadają istotnie większą wiedzę na temat problematyki zanieczyszczenia 
światłem niż pozostali ankietowani. Również płeć miała wpływ na udzielone odpowie-



Międzynarodowe społeczności ciemnego nieba … 21 
 
dzi. Badani mężczyźni byli bardziej krytycznie nastawieni do źródeł oświetlenia ze-
wnętrznego, natomiast kobiety w większym stopniu podkreślały rolę bezpieczeństwa, 
jakie niesie ze sobą oświetlenie ulic i parków, oraz wykazywały większe zrozumienie dla 
oświetlenia dekoracyjnego mieszkań i balkonów. Różnice odnotowano również, odno-
sząc się do grup wiekowych. Starsze pokolenie (osoby powyżej 50 lat) okazało się bar-
dziej wrażliwe na obecność sztucznego światła w nocy niż młodsi respondenci. Dodat-
kowo, mieszkańcy gęsto zaludnionych obszarów rzadziej postrzegali wzrost zanieczysz-
czenia sztucznym światłem w kategoriach problemu [Lyytimäki, Rinne 2013].  

Problem jednak istnieje i narasta. Wskutek inwestycji oświetleniowych w centrach 
dużych miast różnica między nocą a dniem niemal się zatarła. Na takich obszarach 
(duże metropolie jak m.in. Hongkong, Szanghaj, Tokio) nocne niebo jest ponad 4 tys. 
razy jaśniejsze niż naturalnie ciemne niebo, przez co ludzki wzrok nie ma okazji za-
adaptować się do ciemności [Falchi i in. 2016]. Problem ten dotyczy 14% ludności 
świata, w tym 37% Amerykanów oraz 20,5% mieszkańców Unii Europejskiej, a w 
krajach silnie zurbanizowanych jak Singapur, Kuwejt, Katar czy Zjednoczone Emiraty 
Arabskie odsetek ten przekracza 90% [Falchi i in. 2016]. Oprócz kwestii ekonomicz-
nych, związanych z marnotrawieniem energii elektrycznej, nadmierna obecność 
sztucznego światła ma swoje konsekwencje również w przyczynianiu się do rozregu-
lowania wewnętrznego zegara biologicznego. Nocna ekspozycja na sztuczne światło 
prowadzi bowiem do nieprawidłowego wydzielania niektórych hormonów odpowie-
dzialnych za prawidłowy sen, w tym melatoniny [Cho i in. 2015].  

W największym uproszczeniu można przyjąć, że zanieczyszczenie sztucznym 
światłem dotyczy głównie terenów gęsto zaludnionych, zwłaszcza w krajach wysoko-
rozwiniętych. Właśnie tam generowana jest największa emisja sztucznego światła do 
atmosfery. Rozległe metropolie stanowią przez to obszerne „wyspy światła” na zdję-
ciach satelitarnych wykonanych z orbity okołoziemskiej (ryc. 1). 

Na powyższej ilustracji, złożonej z mozaiki zdjęć wykonanych w 2016 r. bez trudu 
dostrzec można gęsto zaludnione tereny Niziny Padańskiej, kraje Beneluksu z pobli-
skim Zagłębiem Ruhry, Deltę Nilu czy wybrzeże Izraela. Problemów nie przysparza 
również odnalezienie wielkich aglomeracji Moskwy, Londynu, Paryża, Rzymu czy 
skupiska górnośląskich miast i miasteczek. Podobnie widoczne są tereny miejskie na 
innych kontynentach, w tym w najgęściej zaludnionej części Ameryki Północnej 
(ryc. 2). 

Wyraźnie odznacza się nie tylko ogromne megalopolis, rozciągające się od Bosto-
nu po Waszyngton, ale również wszystkie inne aglomeracje i większe miasta. Co cie-
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kawe, z łatwością można zaobserwować przebieg większości autostrad i dróg między-
stanowych w środkowej części Stanów Zjednoczonych.  

 
Ryc. 1. Europejskie i bliskowschodnie źródła sztucznego światła. Źródło: https:// earthob-

servatory.nasa.gov/images/90008/night-light-maps-open-up-new-applications 
Fig. 1. European and Middle Eastern sources of artificial light. Source: https:// earthobser-

vatory.nasa.gov/images/90008/night-light-maps-open-up-new-applications 

 
Ryc. 2. Północnoamerykańskie źródła sztucznego światła. Źródło: https:// earthobservato-

ry.nasa.gov/features/IntotheBlack 
Fig. 2. North American sources of artificial light. Source: https:// earthobservato-

ry.nasa.gov/features/IntotheBlack 
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Interesującym przykładem różnic w nocnym krajobrazie pomiędzy krajami wyso-
korozwiniętymi a państwami o słabo rozbudowanej sieci oświetlenia zewnętrznego 
jest ilustracja przedstawiająca okolice Półwyspu Koreańskiego (ryc. 3). Najprawdopo-
dobniej z powodu niedostatecznej produkcji energii elektrycznej Korea Północna nie 
jest w stanie utrzymywać permanentnego nocnego oświetlenia w większości miast 
i wsi, w wyniku czego głównie stolica i jej najbliższe okolice mogą liczyć na oświetlo-
ne ulice. Niemal cała reszta kraju nie emituje sztucznego światła nocą, co stanowi 
ogromny kontrast z południową częścią Półwyspu.  

 
Ryc. 3. Źródła sztucznego światła w Azji Wschodniej. Źródło: https://earthobservatory. 

nasa.gov/features/IntotheBlack 
Fig. 3. East Asian sources of artificial light. Source: 

https://earthobservatory.nasa.gov/features/IntotheBlack 

Przedstawione wyżej ilustracje, złożone z opracowanych zdjęć satelitarnych, mimo 
że w jaskrawy sposób ukazują największe skupiska źródeł sztucznego światła, nie 
uwzględniają jego rozpraszania się w atmosferze, tj. zjawiska zwanego łuną miejską 
(ang. city glow). Zjawisko to, charakterystyczne dla nieba nad miastami, często do-
strzegalne jest również z terenów wiejskich, nawet znacznie oddalonych od miejskich 
świateł. Zdarza się, że niebo na obszarach pozbawionych nocnego oświetlenia rozja-
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śnione jest przez łunę pochodzącą z pobliskiego miasta. Im większe miasto, tym łuna 
sięga wyżej nad horyzont. W celu zobrazowania tego czynnika należy zastosować 
odpowiedni model matematyczny w stosunku do uzyskanych zdjęć satelitarnych, 
czego dokonali m.in. autorzy The first World Atlas of the artificial night sky brightness [Cin-
zano i in. 2001]. Przedstawili po raz pierwszy szczegółową mapę jasności nocnego 
nieba dla całego świata obliczoną na podstawie skalibrowanych zdjęć wykonanych 
w latach 1996-1997 z pokładu amerykańskich satelitów Defense Meteorological Satel-
lite Program (DSMP). Kilkanaście lat później utworzono uaktualniony atlas jasności 
nocnego nieba, tym razem wykorzystujący zdjęcia satelitarne o większej rozdzielczo-
ści, pochodzące z nowszego satelity Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting 
Partnership) [Falchi i in. 2016]. Wykorzystane fotografie przedstawiają dane z roku 
2014 i podobnie jak w poprzednim atlasie poddano je modelowaniu pozwalającemu 
na zaprezentowanie jasności nocnego nieba w odniesieniu do przyjętego wzorca 
(ryc. 4).  

 
Ryc. 4. Mapa jasności nocnego nieba (wyjaśnienie zastosowanych kolorów w tab. 1). 

Źródło: Falchi i in., 2016: 2 
Fig. 4. World’s night sky brightness (descriptions of colors in tab. 1). Source: Falchi i in., 

2016: 2 

Autorzy założyli na podstawie wcześniejszych badań, że jasność tła nocnego nieba 
z dala od Drogi Mlecznej i Światła Zodiakalnego wynosi 22 mag/arcsec², co odpo-
wiada wartości 174 µcd/m² (pierwsza z jednostek używana jest głównie w astronomii, 
druga stanowi jednostkę w układzie SI dla luminancji). Na tej podstawie wyszczegól-
nili 14 poziomów zanieczyszczenia sztucznym światłem, od naturalnie ciemnego 
nocnego nieba (kolor czarny na mapie) do typowo miejskiego nad największymi 
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ośrodkami (od koloru czerwonego do białego). Niebieskim kolorem zaznaczono 
obszary o utrudnionym prowadzeniu obserwacji astronomicznych, a żółtym kolorem 
wyszczególniono tereny, na których zimowa Droga Mleczna (słabiej dostrzegalna niż 
latem) jest niemożliwa do zaobserwowania. Szczegółowe informacje dotyczące wy-
dzielonych poziomów znajdują się w tabeli 1.  

Tab. 1. Kolory reprezentujące poziomy zanieczyszczenia światłem  
Tab. 1. Colors representing the levels of light pollution  

 
Źródło: Falchi i in., 2016: 9 
Source: Falchi i in., 2016: 9 

Dzięki zdjęciom satelitarnym można również opracować mapy widoczności róż-
nej jasności gwiazd w danej lokalizacji, a także przewidzieć skutki zwiększenia degra-
dacji nocnego krajobrazu po wprowadzeniu określonego typu oświetlenia. Nowocze-
sne oświetlenie, jak np. lampy LED i metalohalogenkowe, jest obecnie często insta-
lowane w miejsce starych lamp sodowych. Mimo dłuższej żywotności oraz większej 
wydajności, instalowane nowoczesne lampy w istotny sposób zwiększają poziom 
zanieczyszczenia światłem, a ze względu na zakres emitowanej fali (wysoki poziom 
niebieskiego światła) są szczególnie uciążliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, ponieważ 
fale o krótkiej długości w największym stopniu wpływają na produkcję melatoniny, 
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przez co najbardziej zakłócają funkcjonowanie naturalnego zegara biologicznego 
[Cho i in. 2015]. Przykładem takiej prognozy, zakładającej wymianę istniejących lamp 
na LED o skorelowanej temperaturze barwowej (CCT) 4000K (źródła światła o bia-
łej barwie) jest mapa wykonana przez twórców opisywanego Atlasu (ryc. 5). Wyraźnie 
widać, że w skutek takiej potencjalnej modernizacji drastycznie wzrosłaby jasność 
nocnego nieba nie tylko w miastach i strefach podmiejskich, ale również na pozosta-
łych obszarach.  

Problem związany ze szkodliwością nowoczesnych źródeł światła został w dużej 
mierze rozwiązany w oparciu o nowe technologie. Obecnie dostępne na rynku są 
również efektywne lampy LED o CCT dużo niższej od 4000K. Z braku regulacji 
prawnych, a także z powodu niskiej wiedzy o skutkach zanieczyszczenia światłem, nie 
zawsze są jednak brane pod uwagę przez inwestorów zarówno prywatnych, jak i pu-
blicznych, mimo iż są polecane przez organizacje zajmujące się walką z zanieczysz-
czaniem sztucznym światłem [IDA, 2018].  

 
Ryc. 5. Zanieczyszczenie sztucznym światłem (A) oraz prognoza jasności nieba po zmianie 

oświetlenia na LED o CCT 4000K. Źródło: Falchi i in., 2016: 5 
Fig. 5. Artificial sky brightness (A) and the forecast of the sky brightness after a transition 

toward 4000K CCT LED. Source: Falchi et al., 2016: 5 

Mapy zanieczyszczenia sztucznym światłem sporządzone na podstawie zdjęć sate-
litarnych są wygodnym narzędziem w analizie jasności nocnego nieba w skali konty-
nentalnej, krajowej i regionalnej. W porównaniu z wynikami pomiarów naziemnych, 
prowadzonych z użyciem różnych metod, wykazują jednak pewien zakres błędu wy-
nikający z przyjętej metodologii (np. nie uwzględniają wpływu ukształtowania terenu) 
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[Falchi i in. 2016]. W związku z tym, na całym świecie prowadzi się bardziej precyzyj-
ne pomiary dla danych miejsc, m.in. za pomocą popularnego urządzenia Sky Quality 
Meter (SQM) kanadyjskiej firmy Unihedron, używając aplikacji na telefony komór-
kowe lub stosując proste metody wzrokowej obserwacji gwiazd [Hänel i in., 2018].  

Badania zanieczyszczenia światłem w miastach prowadzone są nie tylko przez na-
ukowców, którzy opublikowali prace dotyczące np. Hongkongu [Pun 2014], Krakowa 
[Ściężor i in., 2010], Wiednia [Puschnig 2014] czy Zagrzebia [Andreić 2018, Iwanicki 
i in. 2018], ale również przez uczestników projektów nauki obywatelskiej. Najpopu-
larniejszym tego typu projektem jest Globe at Night, który od czasu rozpoczęcia 
działalności w 2006 r. zgromadził kilkadziesiąt tysięcy obserwacji z wielu miast na 
całym świecie (wspomnianymi metodami, głównie metodą obserwacji gwiazd) 
(ryc. 6), a dane dla wszystkich lat dostępne są dla każdego zainteresowanego na stro-
nie internetowej [https://www.globeatnight.org/maps.php].  

 
Ryc. 6. Pomiary w bazie Globe at Night dla 2017 r. Źródło: https://www.globeatnight. 

org/maps.php 
Fig. 6. Measurements in Globe at Night database for 2017 r. Source: 

https://www.globeatnight.org/maps.php 

Nocne niebo, zwłaszcza przy obecności jasnej łuny miejskiej, podlega ciągłym, 
często sporym zmianom, w zależności od pogody (chmury, mgła, pokrywa śnieżna) 
oraz obecności aerozoli w powietrzu (np. koncentracja pyłów w sezonie grzewczym) 
[Ściężor 2018].  

Najciemniejsze niebo na peryferiach małego miasta jest 2,5 razy jaśniejsze w sto-
sunku do naturalnie ciemnego, bezksiężycowego nieba (22 mag/arcsec², tj. 0,17 
mcd/m²), które w Polsce spotkać można np. w Bieszczadach. Podczas tych samych 
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warunków, niebo na peryferiach dużego miasta jest już 6,5 razy jaśniejsze od tego 
w Bieszczadach (20 mag/arcsec²). W centrum Krakowa i innych podobnych wielko-
ścią miast duży wpływ na jasność nieba mają czynniki atmosferyczne. Wyniki pomia-
rów w takich ośrodkach wynoszą od 18,5 mag/arcsec2 dla bezksiężycowych i bez-
chmurnych nocy do ok. 13 mag/arcsec² przy występowaniu pełnego zachmurzenia 
i pokrywy śnieżnej [Andreić 2018, Ściężor 2018]. Oznacza to, że niebo jest tam od 25 
do 3 tysięcy razy jaśniejsze od naturalnie ciemnego. Noc w takich warunkach nie 
różni się w dużym stopniu od mocno zachmurzonego dnia i w mieszkaniach bez 
zasłoniętych okien bez trudu można czytać książkę bez włączania światła w pokoju 
[Iwanicki i in., 2018].  

 
Kryteria programu IDSC na tle innych norm prawa 

Światła miejskie zakłócają obserwacje prowadzone przez zawodowych astrono-
mów, więc nic dziwnego, że pierwsze próby uregulowania negatywnych skutków 
zanieczyszczenia światłem pojawiły się na obszarach wokół obserwatoriów. Już 
w 1980 r. Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) wspólnie z Międzynarodową 
Komisją Oświetleniową (CIE) wydały broszurę Guidelines for Minimazing Urban Sky 
Glow Near Astronomical Observatoiries [CIE 1980], w której poruszono kwestię oddzia-
ływania miejskiej łuny świetlnej na instalacje astronomiczne. Pod koniec tej samej 
dekady, w 1988 r., hiszpański parlament przyjął prawo chroniące nocne niebo nad 
wyspą La Palma, gdzie znajduje się obserwatorium astronomiczne odznaczające się 
znakomitymi warunkami do prowadzenia obserwacji [BOE 1988]. Na kongresie 
UNESCO, w 1992 r. rozszerzono dyskusję nad skutkami zanieczyszczenia światłem 
poza kwestie związane z astronomią, zwracając uwagę na marnotrawienie energii 
elektrycznej wskutek nadmiernej emisji światła do atmosfery. Ustalono, że trwonione 
może być w ten sposób aż 30% energii wykorzystywanej do oświetlenia [McNally 
1994]. 

Rezultatem odbywających się przez dekadę debat i konferencji dotyczących nega-
tywnego wpływu zanieczyszczenia światłem była następna broszura wydana przez 
CIE w 1997 r., Guidelines for Minimazing Sky Glow [CIE 1997], po której wydano 
w 2003 r. kolejną, dotyczącą minimalizacji niepożądanych skutków poszczególnych 
źródeł oświetlenia zewnętrznego [CIE 2003]. W oparciu o powstałe zalecenia zaczęto 
ustanawiać miejscowe regulacje prawne, na początek w lokalnej skali. Objęto nimi 
w 1997 r. włoski Region Veneto (Wenecja Euganejska), będący jednym z najbardziej 
zaświetlonych obszarów Europy (patrz ryc. 1 oraz 5). W latach następnych podobne 
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regulacje wprowadzono w innych regionach Włoch [Ściężor i in. 2010]. Analogicznie 
przebiegał proces regulacji w Hiszpanii, gdzie zaczęto wprowadzać pewne ogranicze-
nia w stosowaniu oświetlenia zewnętrznego na terenie Katalonii. Po niej kolejne re-
giony przyjmowały własne normy prawne, a w 2007 r. parlament kraju ustanowił 
ochronę nocnego nieba nad całą Hiszpanią [BOE 2007].  

Pierwszymi krajami objętymi ogólnokrajowymi regulacjami mającymi na celu zmi-
nimalizowanie skutków zanieczyszczenia światłem, były Czechy i Słowenia. Po nich 
swoje uregulowania wprowadziły m.in. wspomniana Hiszpania, Francja, Korea Połu-
dniowa, a ostatnio również Chorwacja [Morgan-Taylor 2015, Barentine 2018]. 
W innych państwach również obowiązują regulacje dotyczące oświetlenia zewnętrz-
nego, nie związane co prawda ściśle z problematyką zanieczyszczenia światłem, ale 
również skutkujące, przynajmniej w pewnym stopniu, zmniejszeniem rozmiarów tego 
negatywnego zjawiska. Przykładem jest obowiązująca w Polsce norma PN-EN 
12464-2, oparta na prawie obowiązującym w większości krajów Unii Europejskiej, 
ustalająca m.in. maksymalne wartości natężenia oświetlenia [PN-EN 12464-2:2008].  

Dotychczas nie udało się jednak utworzyć ujednoliconych, międzynarodowych 
norm, które likwidowałyby wszystkie przyczyny negatywnych skutków zanieczysz-
czenia sztucznym światłem, zwłaszcza na terenach miejskich. Wcześniejsze próby 
wprowadzenia prawnej ochrony nocnego krajobrazu w poszczególnych krajach, mi-
mo wielu pozytywnych aspektów, zawierają pewne niedopowiedzenia i ewidentne 
przeoczenia. W skrócie zakres regulacji sprowadzić można do kilku punktów, które 
pojawiają się w większości wspomnianych aktów prawnych:  

a. Podział na wyodrębnione strefy ochrony – od surowych norm (np. parki naro-
dowe i inne obszary cenne przyrodniczo) po mniej restrykcyjne (tereny miejskie, 
centra miast); 

b. Zakaz emisji światła ponad horyzont (tzw. wskaźnik ULOR równy 0%); 
c. Czasowe przyciemnianie światła bądź jego całkowite wyłączanie w godzinach 

nocnych (np. między 23:00 a 5:00); 
d. Maksymalne wartości dla światła intruzyjnego, światłości opraw lampowych czy 

luminancji budynków; 
e. Eliminacja tzw. niebieskiego światła (stosowanie źródeł o CCT poniżej 3000K). 

Mimo ambitnych założeń, w rzeczywistości wprowadzane prawo często nie jest 
egzekwowane z braku odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie 
stanu emisji poszczególnych źródeł światła [Ngarambe, Kim 2018]. Dodatkowo, 
niesprecyzowane metody pomiarowe dają w rezultacie ciche przyzwolenie na niespeł-
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nianie wymaganych norm [Skarżyński 2017]. Do tego należy dodać niekonsekwentne 
przepisy w niektórych krajach, zwalniające z wymogów np. oświetlenie dekoracyjne 
w prywatnych domach, oświetlenie fasad zabytkowych budowli czy bilbordy rekla-
mowe. Wartości natężenia źródeł światła lub jego barwy (CCT) również często nie są 
jasno sprecyzowane lub są ustalone nieadekwatnie do realnego zapotrzebowania. 
Kolejny problem wynika z tego, że większość z wymaganych prawem rozwiązań 
stosowana jest głównie przy nowych inwestycjach, przez co tysiące wcześniej zainsta-
lowanych opraw lampowych pełni swoją funkcję nadal, nie spełniając żadnych 
z wprowadzonych norm. Dotyczy to zwłaszcza miast, dla których wymiana całej sieci 
oświetlenia publicznego, składającej się z tysięcy źródeł, byłaby poważnym obciąże-
niem budżetu. Z tego względu problem zanieczyszczenia światłem w miastach wydaje 
się trudny do rozwiązania w najbliższych latach, a rozwiązania zbliżone do najbardziej 
optymalnych spotkać można jedynie w utworzonych przez IDA międzynarodowych 
społecznościach ciemnego nieba (international dark sky communities).  

IDA powstała w 1988 r. jako organizacja non-profit stawiająca sobie za główny 
cel walkę z degradacją nocnego krajobrazu [Ściężor i in. 2010]. W 2001 r. utworzyła 
pierwszą międzynarodową społeczność ciemnego nieba w mieście Flagstaff w stanie 
Arizona [IDA, 2019]. Miejsce to nie było przypadkowe, bowiem pierwsze regulacje 
ograniczające nocne oświetlenie pojawiły się w nim już w 1958 r. Znajduje się w nim 
także słynne Obserwatorium Lowella. To w nim Clyde Tombaugh odkrył Plutona 
w 1930 r., jak również prowadzono tam inne doniosłe obserwacje [Portree 2002]. Ze 
względu na swoją rolę w historii astronomii oraz znakomite warunki do prowadzenia 
badań astronomicznych (suchy i ciepły klimat, położenie na wysokości ponad 2000 m 
n.p.m.) Flagstaff zyskało wsparcie rządu federalnego i miejscowej społeczności 
w walce o zachowanie ciemnego nieba nad miastem. W ostatnich 10 latach kolejne 
miasta i społeczności przyłączały się do projektu IDA, przez co już 22 miejsca na 
całym świecie spełniają wyśrubowane normy dotyczące nocnego oświetlenia [IDA 
2019].  

Aby uzyskać miano międzynarodowej społeczności ciemnego nieba miasto musi 
spełnić szereg wymagań opisanych w International Dark Sky Community Program Guideli-
nes [IDA 2018]. Przede wszystkim musi dostosować sieć zewnętrznego oświetlenia 
zgodnie z następującymi normami: 

a. Wszystkie źródła światła powyżej 1000 lumenów (taką wartość posiada np. po-
jedyncza żarówka 75W) powinny znajdować się w oprawach zapewniających 
wskaźnik ULOR na poziomie 0%; 
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b. Konieczność wprowadzenia polityki zmierzającej do ograniczenia emisji nie-
bieskiego światła np. poprzez stosowanie lamp o CCT poniżej 3000K; 

c. Ograniczenie całkowitej ilości światła pochodzącego z nieosłoniętych lamp, 
np. ustalenie limitu lumenów z takich źródeł na jednostkę powierzchni; 

d. Ograniczenie nadmiernego oświetlenia, np. limit całkowitej ilości lumenów na 
jednostkę powierzchni lub przyjęcie limitów natężenia światła; 

e. Wprowadzenie regulacji zapewniających jasno sprecyzowane ustalenia: w ja-
kich miejscach, kiedy i w jakich okolicznościach należy stosować lampy z moż-
liwością przyciemniania światła bądź jego całkowitego wyłączenia; 

f. Luminancja np. bilbordów i innych znaków reklamowych nie powinna prze-
kraczać 100 cd/m2 pomiędzy zachodem a wschodem Słońca, przy czym po-
wierzchnia takich obiektów nie powinna przekraczać 18,6 m2 (dla porównania 
– większość bilbordów w Polsce odznacza się luminancją na poziomie od kil-
kuset do kilku tysięcy kandeli na metr kwadratowy); 

g. Oświetlenie rekreacyjne np. boisk i innych obiektów sportowych jest wyłączo-
ne z powyższych wymagań, jednakże musi być całkowicie wyłączone przed 
godziną 22.00 lub maksymalnie godzinę po zakończeniu rozgrywek sporto-
wych, powinno być również wyposażone w automatyczny wyłącznik czasowy 
(aby zapobiec przypadkowemu pozostawieniu światła na noc). 

Dodatkowo, we wniosku o utworzenie międzynarodowej społeczności ciemnego 
nieba musi znaleźć się plan szczegółowo przedstawiający harmonogram inwestycji, 
które w ciągu maksymalnie 5 lat pozwolą na dostosowanie wszystkich źródeł światła 
do wyżej wymienionych wymogów. Miasto ma obowiązek również zapewnić fundu-
sze na zrealizowanie tych inwestycji oraz prowadzić działania związane z publikowa-
niem informacji o dokonywanych działaniach. Przy wjeździe do ośrodka, który uzy-
skał miano międzynarodowej społeczności ciemnego nieba, oraz w jego centrum, 
powinny stać tablice informujące o tym fakcie (ryc. 7).  

Oprócz kwestii technicznych, związanych z modernizacją oświetlenia, miasto musi 
posiadać szerokie poparcie dla działań zmierzających do ochrony nocnego krajobrazu 
wśród lokalnych instytucji, takich jak dostawcy energii elektrycznej, spółdzielnie 
mieszkaniowe i inne instytucje oraz organizacje kluczowe w procesie realizacji przyję-
tych wymagań. Zobowiązane jest również do kontynuowania działań propagujących 
ideę ochrony ciemnego nieba, polegających na organizowaniu wydarzeń o tematyce 
astronomicznej i zanieczyszczenia sztucznym światłem (minimum dwa razy w roku) 
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lub na prowadzeniu odpowiednich zajęć edukacyjnych w placówkach szkolnych na 
terenie miasta.  

 
Ryc. 7. Przykład znaku wymaganego przez IDA. Źródło: 

https://www.flickr.com/photos/29069717@N02/26514798859 
Fig. 7. An example of sign required by IDA. Source: 

https://www.flickr.com/photos/29069717@N02/26514798859 

Miasto zobligowane jest również do stałych pomiarów jasności nocnego nieba na 
swoim terenie, które mogą być wykonywane np. przez lokalny uniwersytet, instytuty 
badawcze lub miejscowy klub miłośników astronomii. Raporty z takich pomiarów, 
jak również opisy wszelkich innych form działalności związanych z ochroną ciemne-
go nieba powinny być sporządzane i przesyłane do IDA w formie corocznego spra-
wozdania.  

 
Przegląd międzynarodowych społeczności ciemnego nieba 

Dotychczas powstały 22 IDSC, wszystkie na terenie Europy i Ameryki Północnej 
(ryc. 8). Największa ich liczba ustanowiona została w Stanach Zjednoczonych, 
w większości w zachodniej części kraju (6 w Arizonie, 3 w Teksasie, 2 w Kolorado 
i po jednej w Kalifornii, Idaho oraz Utah). Położone są głównie na terenach półpu-
stynnych, znajdujących się na obrzeżach dużych metropolii bądź w sąsiedztwie par-
ków narodowych. Dwie społeczności utworzono na peryferiach rozległej aglomeracji 
Chicago, rozlewającej się od Illinois po Indianę wzdłuż południowego brzegu Michi-
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gan. Północnoamerykańskie zestawienie dark sky communities uzupełnia miasteczko 
Bon Accord, będące jedynym kanadyjskim reprezentantem.  

 
Ryc. 8. IDSC w Ameryce Północnej Źródło: na podstawie https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 
Fig. 8. IDSC in North America. Source: based on https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 

Jak dotąd w Europie, z dala od siedziby IDA zlokalizowanej w Tucson w Arizo-
nie, proces powoływania międzynarodowych społeczności ciemnego nieba przebiega 
mniej dynamicznie niż na kontynencie amerykańskim. Z 5 utworzonych tego typu 
obszarów, 2 znajdują się na terenie Wielkiej Brytanii, jedna na wchodzącej w skład jej 
dominium wyspie Sark (część Wysp Normandzkich), oraz po jednej w Danii i Niem-
czech (ryc. 9).  

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, pierwsze IDSC powstało we Flagstaff 
w 2001 r. Kolejną społeczność ciemnego nieba powołano dopiero 8 lat później, 
w niespełna 4 tysięcznym miasteczku Borrego Springs w Kalifornii (ryc. 10).  

Początkowo niewiele miejscowości zainteresowanych było uzyskaniem 
prestiżowego statusu w ramach programu IDA, jednak od 2013 r. co roku 
powoływana jest co najmniej jedna taka społeczność. Najwięcej IDSC utworzono 
w latach 2015 i 2018 (po cztery), przy czym jest szansa, że w bieżącym roku liczba ta 
zostanie co najmniej wyrównana, ponieważ do tej pory (stan na koniec czerwca 2019) 
już dwie miejscowości uzyskały certyfikat przyznawany oprzez IDA: Norwood 
w Stanach Zjednoczonych i Fulda w Niemczech.  
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Większość opisywanych IDSC zlokalizowana jest w miastach i małych 
miasteczkach (18), w tym w dwóch przypadkach są one połączeniem dwóch 
sąsiadujących ze sobą miejscowości: Wescliffe i Silver Cliff w Kolorado, a także 
Wimberley i Woodcreek w Teksasie (tworzące Wimberley Valley). IDA przyjęła do 
swojego programu również jeden z indiańskich rezerwatów znajdujący się na granicy 
Arizony i Utah (Kaibab Paiute), wyspę Sark, wchodzącą w skład Wysp 
Normandzkich, oraz duńskie wyspy Møn i Nyord zajmujące ponad 200 km2 

i zamieszkane przez blisko 10 tys osób.  

 
Ryc. 9. IDSC w Europie. Źródło: na podstawie https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 
Fig. 9. IDCS in Europe. Source: based on https://www.darksky.org/our-

work/conservation/idsp/finder/ 

 
Ryc. 10. Liczba utworzonych IDSC w latach 2009-2019. Źródło: na podstawie 

https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/communities/ 
Fig. 10. Number of designated IDSC in 2009-2019. Source: based on 

https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/communities/ 
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Pod względem liczby ludności można wyróżnić kilka grup. Pierwszą stanowią 
społeczności o charakterze niewielkich osad nieprzekraczających tysiąca 
mieszkańców, jak amerykańskie Beverly Shores lub Torrey. Drugą grupą są małe 
miasteczka o ludności od 1,5 tys. (Bon Accord) po 11,3 tys. (Camp Verde) (tab. 2).  

Tab. 2. Rok utworzenia, obszar i ludność IDSC 
Tab. 2. Year of recognition, area and population of IDSC 

kraj/miasto/ 
społeczność data obszar 

km2 
ludność 

tys. 
kraj/miasto/ 
społeczność data obszar 

km2 
ludność 

tys. 

Stany Zjednoczone 14 Torrey 2018 1,3 0,2 

1 Beverly 
Shores 2014 15,1 0,6 15 

Westcliffe 
i Silver 
Cliff 

2015 43,3 1,2 

2 Big Park 2016 11,8 6,2 16 Wimberlay 
Valley 2018 26 4,1 

3 Borrego 
Springs 2009 110 3,5 

Kanada 
4 Camp 

Verde 2018 111,7 11,3 

5 Dripping 
Springs 2014 10 3,1 17 Bon 

Accord 2015 2,1 1,5 

6 Flagstaff 2001 167,7 71,5 Wielka Brytania/Wyspy Normandzkie 

7 Fountain 
Hills 2018 52,7 24,5 18 Coll 2013 77 0,2 

8 Homer 
Glen 2011 57,9 24,5 19 Moffat 2016 1,5 2,5 

9 Horseshoe 
Bay 2015 30,1 3,4 20 Sark 2011 5,4 0,6 

10 Ketchum 2017 8,4 2,7 Niemcy 

11 Norwood 2019 0,7 0,6 21 Fulda 2019 104 68 

12 Sedona  2014 49,7 10,3 Dania 

13 Kaibab 
Paiute 2015 488,9 0,3 22 Møn i 

Nyord 2017 223 9,4 

Źródło: na podstawie danych z http://darkskyparks.org/dark-skies-and-nature-conservation/ 
Source: based on danych z http://darkskyparks.org/dark-skies-and-nature-conservation/ 

Trzecią grupę stanowią miasta średniej wielkości, od liczących ok. 25 tys. 
mieszkańców Fountain Hills i Homer Glenn, po zamieszakne przez ponad 70 tysięcy 
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osób Flagstaff i Fuldę. Zwłaszcza te dwa ostatnie miasta, posiadające własne 
przedmieścia, zasługują na uwagę. Ze względu na swoje rozmiary zarządzają dużą 
siecią oświetlenia zewnętrznego (8,5 tys. lamp na terenie Fuldy), przez co 
dostosowanie jej do wymogów IDA stanowi nie lada wyzwanie w porównaniu 
z najmniejszymi społecznościami, w których całkowita liczba źródeł światła często 
nie przekracza kilkudziesięciu jednostek.  

Oprócz modernizacji oświetlenia ulicznego, wymianie podlegają również oprawy 
oświetlające budynki użyteczności publicznej, parkingi, parki, obiekty komercyjne czy 
prywatne domy i posesje (przykład na ryc. 11). W największych miastach 
modernizacji podlegałyby setki tysięcy opraw lampowych i innych źródeł światła, 
dlatego dotychczas do programu IDA wysłano zgłoszenia tylko z niewielkich miast. 
Obecnie trudno sobie wyobrazić, by najbardziej zanieczyszczone sztucznym światłem 
ośrodki, jak Hongkong, Nowy Jork czy chociażby Warszawa, zechciały dostosować 
swoje nocne oświetlenie do wymogów zalecanych przez IDA i inne organizacje 
zajmujące się ochroną nocnego krajobrazu (m.in. Campaign for Dark Skies, Cielo 
Buio, Program Ciemne Niebo).  

 
Ryc. 11. Oświetlenie budynku w Fountain Hills przed (po lewej) i po modernizacji (po 

prawej). Źródło: https://www.darksky.org/wp-content/uploads/2018/01/FountainHills-
IDSC-Application.pdf 

Fig. 11. Residental lighting in Fountain Hills before (at the left) and after replacement (at 
the right). Source: https://www.darksky.org/wp-content/uploads/2018/01/FountainHills-

IDSC-Application.pdf 
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Podsumowanie 

Problematyka zanieczyszczenia sztucznym światłem znana jest od ponad stu lat 
[Allen 1880], jednak dopiero w latach 80. ubiegłego wieku podjęto pierwsze poważne 
kroki w celu minimalizacji jego negatywnych skutków [CIE 1980]. Przez następne 
trzy dekady wypracowano szereg regulacji i zaleceń, które przyniosły poprawę 
głównie na terenach sąsiądujących z obserwatoriami astronomicznymi i na obszarach 
przyrodniczo cennych zamieszkanych przez nocną faunę. Utworzono w ten sposób 
ponad setkę parków i rezerwatów ciemnego nieba, służacych nie tylko ochronie 
nocnego krajobrazu, ale również rozwijających raczkującą turystykę astronomiczną 
[Rodrigues i in. 2015]. Mniej restrykcyjnymi regulacjami objęto również tereny 
miejskie, gdzie wskutek licznych inwestycji różnica między dniem a nocą niemal się 
zatarła. Obecnie najwłaściwsza polityka oświetleniowa prowadzona jest w Chorwacji, 
Francji, Słowenii i we Włoszech, gdzie wprowadzono surowe ograniczenia w emisji 
sztucznego światła [Barentine 2018].  

Ustanowione normy, ze względu na brak instytucji sprawdzających ich przestrze-
ganie, ale również w związku z ich niejasnym sprecyzowaniem często stanowią mar-
twe prawo [Pun i in. 2014, Skarżyński 2017]. Dodatkowo, stosowane są głównie 
w stosunku do nowych inwestycji, przez co na wielu ulicach nadal królują stare lampy, 
niespełniające nowych norm.  

Być może wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia światłem w miastach mogłaby 
przynieść kombinacja trzech następujących czynników: znaczne podrożenie cen ener-
gii elektrycznej, większa dostępność cenowa nowoczesnych i ekologicznych źródeł 
światła oraz zwiększenie wiedzy w społeczeństwie na temat negatywnych skutków 
degradacji nocnego krajobrazu. Ten ostatni z warunków wykorzystywany jest z po-
wodzeniem w programie międzynarodowych społeczności ciemnego nieba prowa-
dzonym pod auspicjami IDA. Miasta i mniejsze miejscowości dobrowolnie zgadzają 
się na zaostrzenie swoich przepisów oświetleniowych w stosunku do obowiązujących 
norm prawnych w zamian za realną poprawę walorów ciemnego nieba. Przystąpienie 
do programu pozwala zmniejszyć wydatki na energię zasilającą sieć oświetlenia ze-
wnętrznego poprzez stosowanie bardziej efektywnych źródeł światła, jak również 
zwiększa komfort życia mieszkańców świadomych, jakie skutki przynosi nadmierna 
obecność sztucznego światła w nocy.  

Dotychczas 22 miejscowości poszły śladem Flagstaff, które w 2001 r. stało się 
pierwszym miastem świadomie dążącym do wzmożonej ochrony nocnego krajobrazu 
[IDA 2019]. Najprawdopodobniej kolejne społeczności ciemnego nieba będą wciąż 
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powoływane, bowiem nic nie wskazuje na to, aby ten trend nie był kontynuowany. 
Czas pokaże, czy do tego grona dołączą głównie mniejsze ośrodki, czy miasta wielko-
ści Fuldy lub większe. Nie należy się jednak spodziewać poważnych zmian w nocnym 
krajobrazie największych aglomeracji, które zmagają się z wieloma innymi problema-
mi. One jeszcze przez długi czas pozostaną wielkimi wyspami światła na zdjęciach 
satelitarnych przedstawiających nocne oblicze Ziemi.  
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INTERNATIONAL DARK SKY COMMUNITIES AS AN EXAMPLE 
OF DARK-SKY LANDSCAPE CONSERVATION ON URBAN AREAS  

Light polution causes problems for astronomers and astronomy enthusiasts in conducting 
observations, causing also a number of negative effects of ecological, economic and health 
nature. Activities aimed at minimizing the effects of this phenomenon are carried out for 
this reason in areas of valuable nature or around leading astronomical observatories. Similar 
activities have also been undertaken for several years in urban areas, including International 
Dark Sky Communities Program (IDSCP) under the auspices of the International Dark Sky 
Association. The aim of the article is to present the idea behind restoring the values of the 
dark sky in urban areas under the IDSCP, comparing the program's criteria with other legal 
standards, as well as discussing recognised dark sky communities.  

Keywords: international dark sky communities, light pollution, dark sky, lighting policy, 
urban glow, astrotourism 
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Streszczenie  

Terroryzm stanowi fundamentalne wyzwanie dla branży usług turystycznych i niesie ze sobą 
niebagatelne zagrożenie dla całego społeczeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach problema-
tyka ta jest bezpośrednio związana z działalnością islamskich organizacji uprawiających 
terror. Radykalizm muzułmański coraz częściej dotyczy bezpośrednio turystów, którzy stali 
się potencjalnym celem ataków. Państwa narażone na działania terrorystów są miejscami, 
w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. Kluczowymi konsekwencjami terrory-
zmu w turystyce są trudności ekonomiczne obszarów recepcyjnych. Dotyczy to przede 
wszystkim państw arabskich. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia specyfiki islamskiego 
terroryzmu w powiązaniu z turystyką. Autorki próbują odpowiedzieć na pytanie – jak zama-
chy terrorystyczne oraz szeroko pojęte działania o charakterze ekstremistycznym wpływają 
na przemysł turystyczny w państwach europejskich, a jaki w krajach arabskich? Artykuł ma 
charakter przeglądowy. Autorki opierają się na literaturze przedmiotu oraz danych staty-
stycznych. Wykorzystano m.in. dane Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Narodo-
wego Instytutu Statystyki w Tunezji (INS) oraz Departamentu Stanu USA.

 
Słowa kluczowe: terroryzm, islam, terroryzm islamski, turystyka 

 
Wprowadzenie  

Rynek usług turystycznych charakteryzuje się wysoką skłonnością do zmian pod 
wpływem czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych, technicznych czy 
ekologicznych. Jednym z istotnych uwarunkowań o charakterze społeczno-
politycznym jest bezpieczeństwo publiczne. Bezpieczeństwo jest z kolei bezpośrednio 
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związane z aktami terroru. W ramach niniejszej publikacji analizie został poddany 
terroryzm motywowany religią islamską.  

Zjawisko terroryzmu stanowi wieloaspektowy przedmiot badań. Terroryzm ewo-
luuje w czasie i przestrzeni funkcjonowania, co prowadzi do pojawienia się wielu 
definicji tego zjawiska. Encyklopedia powszechna [2017: 1072] definiuje terroryzm, 
jako „umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedyn-
czych osób lub grup, skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podję-
te w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań 
i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te są realizowane 
bezwzględnie, za pomocą różnych środków, takich jak naciski psychiczne, przemoc 
fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych, w warunkach specjalnie nadanego 
im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku”. Kosta [2007: 28] okre-
śla terroryzm, jako „bezzasadne i bezprawne użycie przemocy, skierowanej przeciwko 
osobom lub instytucjom, którego celem jest zastraszenie, w następstwie czego nastę-
puje wymuszenie określonego zachowania”. 

Białek [2005: 151] uważa, że terroryzm to „wywieranie wpływu politycznego 
przez bezprawne stosowanie siły – przymusu lub przemocy, związane z łamaniem 
elementarnych norm społecznych i ustalonych w danym kręgu reguł walki politycz-
nej, oparte na rozmyślnym zastraszaniu i manipulowaniu; osiąganie celów politycz-
nych poprzez stwarzanie aktami przemocy atmosfery zagrożenia”. Na potrzeby ni-
niejszego artykułu należy także przywołać definicję Sił Zbrojnych Stanów Zjedno-
czonych z 2005 r. [cyt. za Marczak, 2012: 94]. Wskazuje ona na „uprzednio skalkulo-
wane użycie przemocy lub groźbę użycia przemocy, czego celem jest wymuszenie lub 
zastraszenie rządów lub społeczeństw dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, 
ideologicznych”. W kontekście omawianego problemu należy szczególnie wskazać na 
specyficzną formę terroryzmu islamskiego, który motywowany jest pobudkami reli-
gijnymi, opartymi na prawach Koranu [Marczak, 2012]. Radykalizm muzułmański 
dyktowany wykładnią religii nie jest jedynym rodzajem terroryzmu. Istnieje bowiem 
wiele organizacji uznanych za zgrupowania terrorystyczne, motywowanych zróżnico-
wanymi ideologiami. Jako przykład mogą posłużyć peruwiański Świetlisty Szlak, Ir-
landzka Armia Republikańska (IRA) czy baskijska ETA. 

Wojciechowski [2009: 54] ocenia, że „niejednokrotnie ta sama sytuacja w zależno-
ści od opcji politycznej, religijnej czy etnicznej jest interpretowana albo jako przejaw 
terroryzmu albo na przykład walki narodowo-wyzwoleńczej – np. akcje IRA czy 
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ETA, które dla części irlandzkich czy baskijskich nacjonalistów są forma walki o nie-
podległość a dla większości opinii publicznej przejawem terroryzmu”. 

Terroryzm motywowany wykładnią islamu posiada jednak wysoką częstotliwość 
występowania, co sprawia, że zjawisko to stanowi jedną z nadrzędnych barier w roz-
woju turystyki. 

 
Ideologia  terroryzmu  islamskiego  

Islam jest religią monoteistyczną, drugą z kolei dominującą na świecie, wyznawaną 
przez około 1,6 miliarda ludzi [Encyklopedia Powszechna, 2017]. Eksperci przewidu-
ją także znaczny wzrost liczby wyznawców w przyszłości. Dwa zasadnicze odłamy to 
sunnizm i szyizm, a rozbieżność pomiędzy tymi odłamami stanowi istotną kwestię dla 
lepszego rozumienia tematu niniejszego artykułu. Sunnici pozostali wierni tradycyjnej 
wersji Sunny, czyli zbiorom opowieści z życia proroka, a szyici dodali do podstawo-
wego wariantu historie związane z jego następcami. Różnice między tymi dwoma 
frakcjami odnoszą się przede wszystkim do kwestii polityczno-historycznych związa-
nych z problemem potomnego przywódcy społeczności muzułmańskiej po śmierci 
Mahometa. Sunnici stanęli po stronie Muawija – gubernatora Damaszku, który zbun-
tował się przeciwko kalifowi Alemu w latach 656-661. Szyici natomiast opowiedzieli 
się za Alim, jako jedynym prawowitym władcą i stworzyli popierające go ugrupowanie 
[Blanchard, 2009]. Sunnici hołdują posłuszeństwo każdemu władcy, który gwarantuje 
swobodę poświęcania się kultowi oraz zapewnia porządek w państwie. W ich rozu-
mieniu rola imama sprowadza się tylko do przywództwa duchowego. Szyici natomiast 
przypisali mu pierwszoplanową władzę zarówno religijną, jak i polityczną, traktując 
postać imama, jako następcę kalifa Alego. Powstał wówczas fundament do tworzenia 
ekstremistycznego państwa pod szyldem islamu, nadający imamowi status bez-
względnej nieomylności [Kaczmarek, 2001]. W 1979 r. nurt szyizmu odniósł zwycię-
stwo podczas rewolucji w Iranie. Przewrót związany był z obaleniem rządów szacha 
Rezy Pahlawiego, uznawanego przez środowiska muzułmańskie – antyislamskim 
narzędziem w rękach Stanów Zjednoczonych. Wydarzenia te były istotnym bodźcem, 
przyczyniającym się do umocnienia działalności terrorystów aktywizowanych radyka-
lizmem religijnym [Piwowarski, Depo, Pajorski, 2015]. 

Prorokiem islamu i jednocześnie jego twórcą był Mahomet, któremu przekazane 
zostało słowo samego Allacha, zapisane następnie w Koranie. Wykładnię postępo-
wania wyznawców islamu stanowią także Hadisy, czyli opowieści o życiu proroka. 
Muzułmanie wierzą, że treść świętej księgi nie jest symbolicznym zapisem, w związku 
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z tym interpretowana jest dosłownie. Życie codzienne podporządkowane jest pięciu 
najważniejszym zasadom – modlitwa o wyznaczonych porach dnia, jałmużna, post 
podczas ramadanu, pielgrzymka do Mekki (sakralnej lokalizacji muzułmanów, uzna-
wanej za miejsce narodzin Mahometa) oraz święta wojna – dżihad. Islam z całą pew-
nością kształtuje zachowania społeczno-polityczne i życie kulturowe. Nakazuje re-
strykcyjną moralność poprzez chociażby całkowity zakaz spożywania alkoholu, od-
powiedni ubiór, czy bardzo ograniczone kontakty damsko-męskie. Szczególnie ważna 
jest kwestia oddzielenia świata mężczyzn od kobiet [Dłużewska, 2011]. Religia ta daje 
mężczyźnie uprzywilejowaną pozycję. Przywiązanie do islamu to nie tylko realizacja 
zasad wynikających z kultu religijnego, ale także respektowanie norm stanowiących 
o miejscu jednostki w ramach społeczności muzułmańskiej, nakazów obyczajowych 
oraz prawa koranicznego [Kaczmarek, 2001]. 

Dynamiczne poszerzanie się świata muzułmańskiego stanowi wieloaspektowe za-
gadnienie, które wpływa także światowe bezpieczeństwo. Islamski ekstremizm jest 
głęboko zakorzeniony w religii muzułmańskiej od początków jej istnienia. Posłannic-
twem islamskiej teologii i nauczania Mahometa było połączenie wszystkich ludów 
arabskich w jedną wielką rodzinę muzułmańską [Niedźwiecki, 2017, Staffell, 2016]. 
Niedźwiecki [2017: 13] podkreślił, że „pomimo stale powtarzanej tezy, iż islam jest 
religią pokojową (apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często słowo islam 
od słowa salām – pokój), jego ekspansywny charakter sprzyjał i sprzyja wielu konflik-
tom”. Spotkanie się ze sobą tak różnych ideologii i kultur ostatecznie musiało istotnie 
wpłynąć zarówno na strukturę polityki wewnętrznej i zewnętrznej większości krajów, 
jak i na model kierowania bezpieczeństwem państw. 

Należy zwrócić uwagę, że aktywność islamskich terrorystów napędzana jest od-
powiednią dawką motywacji. Kwestie religijne pełnią szczególnie ważną, wręcz prio-
rytetową rolę nie tylko dla zachowania motywacji bojowników, ale także w celu 
utrzymania jedności w grupie. Objawia się to zarówno w intencjach, jak i w środkach, 
które urzeczywistniają dążenia fanatyków. W tym miejscu należy także zdefiniować 
pojęcia muzułmańskiego fundamentalizmu i terroryzmu religijnego. 

Fundamentalizm islamski określa się jako tradycjonalizm, który przeciwstawia się 
tendencjom reformatorskim w islamie. Głównym dążeniem ruchów o zapędach fun-
damentalistycznych jest oparcie państwa na prawie szariatu [Encyklopedia powszech-
na PWN, 2017]. Działania fundamentalistów są skierowane przeciwko własnemu 
państwu i globalnemu porządkowi. Negując wartości świeckie oraz społeczną moral-
ność, aktywizują do podjęcia sprzeciwu wobec zachodnich wartości, takich jak demo-
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kracja i prawa człowieka. Terroryzm religijny z kolei to działalność terrorystyczna 
motywowana przede wszystkim wierzeniami religijnymi i pobudkami moralnymi 
[Duda, 2002]. Cechą charakterystyczną terroryzmu religijnego są inne wartości i świa-
topogląd, odmienne mechanizmy legitymizacji i uzasadnienia oraz koncepcje moral-
ności. W tym wypadku, przemoc jest aktem sakralnym i stanowi realizację boskiego 
nakazu. Terroryzm osiąga w ten sposób wymiar filozoficzny, a wykonawcy nie podle-
gają żadnym ograniczeniom ani prawom politycznym czy moralnym [Hoffman, 
2001]. Kaczmarek [2001] stwierdził, że „religią fundamentalizmu jest przede wszyst-
kim polityka. (…) Fundamentalizm jest więc w samej rzeczy polityzacją wiary, a nie 
renesansem religijności”. Należy jednak pamiętać, że islamski fanatyzm jest tylko 
radykalną formą, skrajną postacią religii półksiężyca. Nie można zatem utożsamiać 
każdego wyznawcy Allaha z terroryzmem. Bezsprzeczne jednak jest to, że obie te 
postawy egzystują w ramach tej samej religii. 

Terroryzm i ekstremizm religijny nie są związane wyłącznie z islamem. Zjawiska te 
funkcjonują także w przestrzeni innych wyznań. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
islam stanowi współcześnie najbardziej rozpoznawalną egzemplifikację fundamentali-
zmu religijnego [Izak, 2015]. Ostatecznym celem islamskiej ekspansji jest wyelimino-
wanie wszelkich niemuzułmańskich systemów i zastąpienie ich rządami opartymi na 
prawach islamu. Granice nie stanowią dla terrorystów bariery, bowiem w swych rewo-
lucyjnych dążeniach aspirują do rozprzestrzenienia religii półksiężyca na cały świat. 
Terroryści dążą do stworzenia jednolitego państwa islamskiego, z obowiązującym 
prawem koranicznym w odpowiedniej interpretacji oraz obyczajami muzułmańskimi. 
Ma to umożliwić zbudowanie silnych podstaw do dalszej islamizacji Zachodu. Duda 
[2002] zaznaczył także, że powodzenie organizacji terrorystycznych zależy również od 
tego, czy powiodą się starania tych grup o legitymizację działań zarówno w świecie 
muzułmańskim, jak i w innych krajach. Ową legalizację można zrealizować poprzez 
odpowiednie religijne usprawiedliwienie prowadzonych działań. Nie byłoby to wy-
starczająco proste bez wykorzystania właściwie dobranych i kształconych autoryte-
tów. Bowiem wszelkie posunięcia i każda ustalona zasada czy nakaz mają wyjaśnienie 
i aprobatę w słowach duchownych wywodzących się z tego środowiska [Duda, 2002]. 
Dłużewska [2011] zauważyła, że w krajach niemuzułmańskich konflikty wiążą się 
z okolicznościami politycznymi, społecznymi bądź gospodarczymi. W państwach 
muzułmańskich z kolei – lub w takich do których dżihadyści uzurpują sobie prawo – 
źródłem działań terrorystycznych są zazwyczaj pobudki religijne.  
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Bojownicy muzułmańscy uzasadniają terror poprzez wartości pierwotnego islamu, 
dobierając dżihad jako metodę działania. Dżihad – święta wojna, w ogólnym aspekcie 
oznacza podejmowanie wszelkiego rodzaju wysiłków w celu wzmocnienia wiary. 
Niektórzy muzułmanie termin ten tłumaczą, jako zmaganie się ze swoimi słabościa-
mi, pewnego rodzaju walkę o rozwój duchowy. Nie można jednak stwierdzić, że to 
określenie początkowo definiowało progres wewnętrzny jednostki i ewaluowało 
z czasem, by nabrać znaczenia batalii militarnej. Dżihad „pojawia się równocześnie 
z narodzinami islamu, religia ta powstawała bowiem w atmosferze walk i rozprze-
strzeniała się dzięki zbrojnym zmaganiom, a islam właśnie dzięki podejmowaniu dzia-
łań zbrojnych stał się religią o światowym zasięgu” [Hauziński, 1992: 17; Minois, 
1998: 89]. 

Kościelniak [2002] zaznaczył, że pojęcie „dżihad” występuje w Koranie przede 
wszystkim w powiązaniu ze sformułowaniem „qital”, które tłumaczy się jako walka 
zbrojna. Tym samym jest ona częścią etymologii tego słowa, a muzułmanie już od 
pierwszych wieków przez świętą wojnę rozumieli bezkompromisowe działania na 
rzecz islamu, także poprzez bitwy o charakterze militarnym przeciwko niewiernym. 
Święta wojna – w rozumieniu zbrojnej ekspansji – jest działaniem odpowiadającym na 
oczekiwania Boga. Umożliwia bowiem pozyskanie nowych wyznawców przy jedno-
czesnym pozbyciu się heretyków. Należy także wyraźnie zaznaczyć aspekt polityczny 
– dżihad jest pewnego rodzaju narzędziem pozwalającym na utrzymanie władzy 
i umożliwia dalszy podbój świata. Szerzy strach wśród Europejczyków i jednocześnie 
gwarantuje poczucie bezpieczeństwa muzułmanom w ramach tego samego wyznania. 
Nosowski [1970: 51-52] podkreślił, że nakazy uprawiania świętej wojny stały się 
„usprawiedliwieniem dla prowadzonych jeszcze przez Muhammada łupieżczych na-
padów na jego ideowych i politycznych przeciwników, a po jego śmierci były głów-
nym i zasadniczym pretekstem do zgodnego z prawem prowadzenia wojen zdobyw-
czych, do terytorialnej i ideologicznej ekspansji”. Głęboko zakorzeniona walka zbroj-
na oraz dżihad, jako forma usprawiedliwienia działań urosła w siłę dzięki muzułmań-
skim uczonym. Ibn Tajmijja uznawany za prekursora dżihadyzmu, twierdził, że obo-
wiązkiem wszystkich wyznawców islamu jest odpieranie nieprzyjaciół i wszystkich 
odstępców od wiary w ogóle. Filozof głosił, że dżihad powinien być prowadzony nie 
tylko przeciwko heretykom czy niewiernym, wliczając w to żydów i chrześcijan, ale 
także przeciwko wszystkim muzułmanom, którzy nie chcą zaangażować się w świętą 
wojnę [DeLong-Bas, Natana 2004]. To wszystko w przekonaniu Ibn Tajmijji miało 
przyczynić się do zwycięstwa islamu nad światem oraz zaprowadzić sprawiedliwy 
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porządek społeczny. Głoszona przez niego idea ciągłego zagrożenia religii półksięży-
ca miała motywować do dalszych działań zbrojnych [Habeck, 2006; Laqueur, 2004]. 
Sadowski [2013] ocenił, że współcześnie dżihadyzm jest pewną orientacją w islam-
skiej myśli politycznej, zapoczątkowaną przez Hassana al-Banę i Sayyida Qutba. 
Obecnie święta wojna wykorzystywana jest jako sprzeciw przeciwko zachodniej cywi-
lizacji w celu wprowadzenia muzułmańskiego porządku na świecie z wykorzystaniem 
wszelkich możliwych środków. W przekonaniu dżihadystów rządy zgodne z prawami 
pierwotnego islamu mają przynieść pokój i powszechny dobrobyt.  

Przynajmniej jeden nurt w islamie – charydżyci, wzniósł do godności szóstego fi-
laru powinność prowadzenia świętej wojny z niewiernymi i to właśnie jej islam za-
wdzięcza niezwykłą ekspansję i światową potęgę. Ibn Tajmijja także popularyzował 
tezę, że dżihad stanowił równie ważną zasadą islamu, jak pięć pozostałych [Gurule, 
2008]. Za prowadzenie świętej wojny, Koran gwarantuje mnogie korzyści. W sensie 
duchowym – ten rodzaj śmierci jest czynem miłym Allahowi i stanowi najlepszą 
przepustkę do raju, a wszyscy ci, którzy zginęli podczas dżihadu określani są mianem 
męczenników za wiarę. To właśnie w czasach arabskich podbojów największym po-
twierdzeniem wiary muzułmanów w rozumieniu ogólnym doktryny islamu była 
śmierć poniesiona w wojnie w imię najwyższego Boga. Stanowisko to potwierdzają 
liczne hadisy, wskazujące na mnogie przywileje nadawane islamskim cierpiętnikom 
[Surdykowska, 2006].  

Współcześnie dżihad jest utożsamiany niemal wyłącznie z agresywną działalnością 
terrorystyczną. Korzyścią doczesną są także wszelkiego rodzaju zdobycze wojenne, 
które w aspekcie politycznym nie pozostają bez znaczenia. Nadrzędnym celem dzia-
łania islamskich terrorystów jest wprowadzenie kalifatu, bez względu na dobór środ-
ków przybliżających do osiągnięcia tego założenia. Witkowski [1999] zaznaczył, że 
w odróżnieniu od terrorystów politycznych, bojownicy islamscy dążą do zamordowa-
nia jak największej liczby ofiar i jest to pewnego rodzaju cel sam w sobie. Na prze-
szkodzie nie stoi także możliwość poniesienia własnej śmierci, co więcej akt samobój-
czy traktowany jako śmierć męczeńska, jest wysoko gloryfikowany. 

Radykałowie uzasadniają swoje działania tym, że wyłącznie literalna i tradycyjna 
forma islamu jest jedyną słuszną drogą, a wartości sprzed wieków stanowią uniwer-
salną wykładnię dla ludzkości. Słowo fundamentalizm wywodzi się od powrotu do 
źródeł, czyli fundamentów stanowiących pierwotną wiarę przodków. Oznacza więc 
islam, który dąży do uwolnienia religii ze wszystkich heretycznych naleciałości. 
Wspólnym mianownikiem wszystkich odłamów islamu jest krytyczny stosunek do 
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zachodniej cywilizacji, duma z własnej tożsamości oraz religijne upolitycznienie. Ta 
ostatnia cecha odgrywa niezwykle istotną rolę. Działalność ekstremistów stanowi 
także źródło zmian w krajach islamu, co skutkuje przyjmowaniem w co raz szerszym 
zakresie argumentów fundamentalistów [Duda, 2002].  

Islam to jedyne wyznanie, które łączy kwestie świeckie z religijnymi, obejmuje 
wszystkie sfery życia i każdy rodzaj działalności. Niezwykle istotny jest wpływ religii 
na prawo i związane z nim ustawodawstwo. Piwnicki [2009: 103] zaznaczył, że 
„współcześnie islam stanowi podstawę dla bardzo licznych i zróżnicowanych ustro-
jów społeczno–politycznych. Od państw kroczących do niedawna po niekapitali-
stycznej drodze rozwoju (Syria, Egipt, Algieria, Sudan, Libia), przez republiki burżua-
zyjno–demokratyczne (Irak, Indonezja, Jemen, Pakistan, aż do monarchii absolutnych 
(np. Arabia Saudyjska, Kuwejt, Maroko, Jordania, Iran, Katar)”. Autor zauważył tak-
że, że w państwach typowo wyznaniowych, w których islam pełni nadrzędną rolę, 
prawo nie jest niczym innym jak nakazem lub zakazem religijnym. Szariat, czyli reli-
gijne prawo muzułmańskie obowiązuje obecnie w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Libii, 
Sudanie. Jednak w każdym kraju religii półksiężyca, bez względu na stopień liberaliza-
cji, istnieją mniejsze lub większe nawiązania do tradycji mahometańskiej [Dłużewska, 
2011]. Jednym z sukcesów społeczności muzułmańskiej jest zwycięstwo nad kolonia-
lizmem, co doprowadziło do określenia tożsamości narodowej [Kaczmarek, 2001]. 
Pomimo znacznych różnic ustrojowych, we wszystkich tych państwach występuje 
tzw. nacjonalizm arabski – dominacja poczucia religijnej więzi wspólnoty muzułmań-
skiej nad poczuciem wspólnoty narodowej [Piwnicki, 2009]. Warto także podkreślić, 
że fundamentalizm nie jest tylko i wyłącznie konfliktem pomiędzy religiami. Jest to 
także swoisty antagonizm pomiędzy różnymi koncepcjami państwa oraz ładu spo-
łecznego. Połączenie każdej dziedziny życia z religią i prawem koranicznym sprawia, 
że ludzie są niezdolni do ukształtowania własnych, obiektywnych przekonań. Gene-
ruje to natomiast obszerną możliwość działania charyzmatycznym przywódcom – 
następcom Proroka, kalifom, by swobodnie manipulować wyznawcami [Piwowarski, 
Depo, Pajorski, 2015]. Islam wraz z wszelkimi swoimi narzędziami jest religią pozwa-
lającą na ścisłą kontrolę społeczeństwa, a naciski na rygorystyczne przestrzeganie 
szariatu jest sukcesywnie wykorzystywane w celu umacniania wpływów. 

Organizacją, która współcześnie charakteryzuje się wysoką aktywnością jest tzw. 
Państwo Islamskie. Jako oficjalną datę powstania źródła podają – 29 czerwca 2014 r. 
Tego dnia bowiem grupa ekstremistów znana jako ISIS – Islamskie Państwo Iraku 
i Syrii (ang. Islamic State of Iraq and Syria) lub ISIL – Islamskie Państwo w Iraku i Le-
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wancie (ang. Islamic State of Iraq and the Levant) ogłosiła panowanie kalifatu na okupo-
wanych przez siebie terenach. ISIL ma swoje korzenie w wojnie irackiej w 2003 r., 
a Gerges [2017] ocenia, że organizacja może być traktowana jako przedłużenie dzia-
łalności irackiej Al-Kaidy (AQI). Niestabilna sytuacja polityczna w Syrii i powstanie 
tzw. Państwa Islamskiego były pokłosiem Wiosny Arabskiej, która zarówno w Libii, 
jak i w Syrii przerodziła się w wojnę domową [Bhardwaj, 2012]. Jak podaje Cockburn 
[2015], bojownicy tego ruchu „wierzą, że powrót do tradycji pierwszego wieku eks-
pansji ich religii stanowi uniwersalne antidotum na wszystkie bolączki współczesnego 
świata muzułmańskiego”. ISIS przedstawia swój status i formę organizacji jako pań-
stwo. Samozwańczy kalifat ma swoją stolicę, policję, armię wojskową, a także czerpią-
ce ze świętej księgi prawo i sądownictwo. Tzw. Państwo Islamskie dysponuje własną 
flagą, ma przywódcę i dąży do poszerzania swoich terenów. Zarówno Stany Zjedno-
czone, jak i Europa oraz większość społeczności muzułmańskiej stronią od przyzna-
nia ISIS tytułu państwowości (www.politykaglobalna.pl). Jednocześnie należy zazna-
czyć, że tzw. Państwo Islamskie nie jest jedynym tego tupu ugrupowaniem, aktywnie 
działającym na rzecz budowania kalifatu. Zaangażowaną działalność terrorystyczną 
prowadzą także inne, duże islamskie grupy m.in. Hamas, Boko Haram, Ansar al-
Sharia czy Hezbollah oraz inne, mniejsze jednostki, będące niejednokrotnie lokalnym 
ogniwem jednej z głównych formacji. 

 
Specyfika  terroryzmu  islamskiego  w  turystyce  

Departament Stanu USA opublikował w 2012 r. listę „Zagranicznych organizacji 
terrorystycznych”. Zestawienie to liczy 67 światowych ugrupowań (dane na 01.2019 
r.), które – w świetle prezentowanego raportu – uznawane są za formacje uprawiające 
terror. Islamski fundamentalizm stanowi dominującą koncepcję spośród wszystkich 
istniejących ideologii ugrupowań terrorystycznych. Blisko 81% (dokładnie 54 grupy) 
to organizacje motywowane religią islamu (www.state.gov). Dodatkowo prezentowa-
ne zestawienie wykazało znaczny wzrost muzułmańskich ugrupowań terrorystycz-
nych od 1999 r. wraz z pojawieniem się Al-Kaidy. Co więcej, od 2009 r. nie powstała 
żadna nowa formacja uprawiająca terror, motywowana innym poglądem na świat niż 
ideologia religii Mahometa. Mniejszość (19%) na liście Departamentu Stanu USA 
stanowią organizacje m.in. o dążeniach separatystycznych (np. baskijska Ojczyzna 
i Wolność [ETA]), marksistowskich (np. Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii [FARC] 
czy stalinowsko-maoistycznych (np. peruwiański Świetlisty Szlak [SL]. Działalność 
tego typu ugrupowań ma charakter lokalny bądź krajowy, z kolei islamscy dżihadyści 
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to nie tylko aktywna partycypacja w konflikcie palestyńsko-izraelskim czy w syryjskiej 
wojnie domowej. Muzułmańscy bojownicy ogłosili stworzenie państwa islamskiego, 
ale aspirują do rozszerzenia wpływów kalifatu na inne kraje. Współcześnie dokonują 
zamachów niemal we wszystkich państwach na świecie. Metody działania i skutki 
prowadzonych operacji mają z pewnością wiele punktów wspólnych, ale uwzględnia-
jąc fakt, że islamskie organizacje nie tylko stanowią znaczny procent wszystkich ugru-
powań terrorystycznych, ale także intensywnie się rozwijają i stale powstają nowe – 
można stwierdzić, że jest to zjawisko szczególnie niepokojące. 

Powiązanie religii i terroryzmu nie jest zjawiskiem zupełnie nowym – pojawienie 
się nowoczesnego terroryzmu religijnego było związane bezpośrednio z rewolucją 
islamską w Iranie. W latach 90. doszło do wzrostu liczby terrorystycznych ugrupowań 
religijnych w stosunku do wszystkich aktywnych grup międzynarodowego terroryzmu 
[Hoffman, 2001]. Zamachy terrorystyczne z powodów religijnych dokonywane są 
zazwyczaj przez muzułmanów. Bojownicy wytworzyli bowiem konflikt między religią 
Mahometa a pozostałymi wyznaniami. Do eskalacji terroru na tle duchowym docho-
dzi zarówno w krajach o tym samym wyznaniu co zamachowcy, jak i w państwach 
o odmiennej religii i kulturze.  

Do głównych zagrożeń rozwoju turystyki kwalifikuje się przede wszystkim trud-
ności związane z sytuacją polityczną w kontekście lokalnym i globalnym. Zdecydowa-
nie mniejsze znaczenie przyznaje się uwarunkowaniom ekonomicznym, takim jak na 
przykład kryzys gospodarczy. W związku z tym, można stwierdzić, że popyt na po-
dróże jest także wysoce współzależny od wydarzeń o charakterze terrorystycznym. 
Chociaż terroryzm i jego oddziaływanie na turystykę dotyczy przede wszystkim kra-
jów egzotycznych, to w wielowymiarowym aspekcie zjawisko terroryzmu wpływa 
także na przemysł usług turystycznych w skali światowej. Mniejsze zainteresowanie 
atrakcjami widoczne jest chociażby na francuskim Lazurowym Wybrzeżu, czy w Bel-
gii. Wskutek zamachów w Paryżu i Saint-Denis straty w turystyce szacuje się na około 
750 mln euro. Z kolei po inwazji bojowników tzw. Państwa Islamskiego na lotnisko 
w Brukseli w 2016 r., liczba turystów odwiedzających stolicę spadła o 25% 
(www.rynekinwestycji.pl). Wyraźna jest jednak pewna prawidłowość – ataki terrory-
styczne dokonane w krajach muzułmańskich wpływają znacznie intensywnej na ruch 
turystyczny, niż zamachy z państw europejskich (np. z Francji, Belgii, Wielkiej Bryta-
nii) [Dłużewska, 2011]. W tym pierwszym przypadku skutki ataków terrorystycznych 
są zdecydowanie bardziej długofalowe i stanowią duże większe wyzwanie w procesie 
redukcji. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w krajach arabskich dominującą 
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formą organizacji wypoczynku jest turystyka zorganizowana. W przypadku zaistnienia 
sytuacji ekstremalnej touroperatorzy bardzo często podejmują decyzję o wycofaniu 
niebezpiecznego kierunku z katalogu. Tak było chociażby w przypadku Tunezji – po 
zamachu w kurorcie turystycznym w miejscowości Sousse w 2015 r. biura podróży 
ewakuowały przebywających tam klientów i wycofały destynację z oferty. Republika 
wróciła do broszur większości biur dopiero dwa lata po zamachach, ale obecnie nie 
jest tak atrakcyjnym kierunkiem podróży, jak w korzystnym 2010 roku. Konsekwen-
cje terroryzmu islamskiego dla turystyki w krajach europejskich są krótkoterminowe, 
co wynika przede wszystkim z hegemonii występowania turystyki indywidualnej. Na 
to zjawisko składa się wiele elementów, takich jak chociażby otwartość granic, bliska 
odległość, dostępność komunikacyjna czy względnie wyższe poczucie bezpieczeń-
stwa. Co ciekawe, akty terroryzmu przeprowadzone w jednym kraju arabskim impli-
kują na inne państwa mahometańskie. Dłużewska [2011] zauważyła, że po atakach 
gwałtownie spadała liczba turystów nie tylko w miejscach, w których doszło do za-
machu, ale także w państwach muzułmańskich w ogóle. 

Rycina 1 obrazuje zjawisko intensywnej redukcji ruchu turystycznego w Egipcie 
w porównaniu z rokiem 2010. Krzywa międzynarodowych przyjazdów turystycznych 
jest kompatybilna z wydarzeniami politycznymi i atakami terrorystycznymi mającymi 
miejsce zarówno w Egipcie. Intensywna degresja odwiedzin egipskich kurortów wy-
poczynkowych miała miejsce w 2011 r. – 4,6 mln osób (Arabska Wiosna i terror 
w Aleksandrii), 2013 r. – 2 mln turystów (porewolucyjny kryzys polityczny, obejmują-
cy lata 2012-2014) i 2016 r. – 3,8 mln ludzi (zamach terrorystyczny w Kairze). Do-
stępne dane statystyczne (www.e-unwto.org) są opracowane do roku 2017, w tym 
wypadku są to liczby szacunkowe. Właśnie w tym roku w samym Egipcie miały miej-
sce przynajmniej cztery akty terroru dokonane przez tę samą islamską organizację 
terrorystyczną – ISIS.  

W przypadku Francji – światowego lidera w recepcji turystów międzynarodowych 
(w 2017 r. szacunkowo około 87 mln osób) krzywa przyjazdów prezentuje się zdecy-
dowanie bardziej optymistycznie (ryc. 4). Jednak częstotliwość zamachów terrory-
stycznych realizowanych przez te same islamskie ugrupowania na przestrzeni ostatniej 
dekady nie jest mniejsza niż w przypadku Egiptu, Tunezji czy Turcji. Mimo to recep-
cja turystyczna systematycznie wzrastała w latach 2010-2015. Islamska działalność 
terrorystyczna w roku 2015 i 2016 (m.in. Charlie Hebdo, seria ataków w Paryżu 
i Saint-Denis, Nicea) skutkowała degresją w ruchu turystycznym o 1,8 mln osób, ale 
w kolejnym roku – pomimo dalszej aktywności tzw. Państwa Islamskiego na terenach 
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Francji – nastąpił znaczący wzrost turystów o ponad 4 mln osób (www.e-unwto.org). 
Ponadto, państwa europejskie zdecydowanie dynamiczniej redukują negatywne kon-
sekwencje islamskiej działalności terrorystycznej w branży podróżniczej niż kraje 
arabskie. 

 
*Dane tymczasowe 

Ryc. 1. Wykres międzynarodowych przyjazdów turystycznych w Egipcie w latach 
2010-2017 (opracowanie własne na podstawie danych z UNWTO: www.e-unwto.org) 
Fig. 1. International tourist arrivals to Egypt in the years 2010-2017 (own study based 

on UNWTO data: www.e-unwto.org) 

 
*Dane tymczasowe 

Ryc. 2. Wykres międzynarodowych przyjazdów turystycznych we Francji w latach 
2010-2017(opracowanie własne na podstawie danych z UNWTO: www.e-unwto.org) 

Fig. 2. International tourist arrivals to France in the years 2010-2017 (own study 
based on UNWTO data: www.e-unwto.org) 
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We współczesnym świecie akty terroryzmu islamskiego są zdecydowanie bardziej 
powszechne niż zamachy dokonywane w imię innej ideologii. Mnogość komórek 
zaangażowanych w budowanie kalifatu, rozległy geograficznie obszar działań, global-
ne grono adresatów i w pełni zorganizowane struktury pozwalają na niemal doskona-
łe przygotowanie logistyczne. Charakterystycznym przymiotem tzw. Państwa Islam-
skiego jest także dystrybucja wspomnianych już wcześniej materiałów propagando-
wych na skalę światową, co zdecydowanie wyróżnia ten rodzaj terroryzmu od innych. 
Jednak najbardziej specyficznym atrybutem współczesnego terroryzmu islamskiego 
jest szczególne stanowisko wobec turystów i samej turystyki. Muzułmańskie organi-
zacje ekstremistyczne w swojej ideologii w sposób szczególny ukierunkowują działa-
nia na użytkowników ruchu turystycznego. Znaczna część dokonanych ataków terro-
rystycznych przez islamskich bojowników była wymierzona w miejsca turystyczne, 
a ofiarami byli niejednokrotnie turyści. Wystarczy wymienić chociażby zamachy 
w Muzeum Bardo i kurorcie Sousse w Tunezji (2015 r.), zabójstwo czwórki turystów 
w Tadżykistanie (2018 r.) czy ataki bombowe w egipskim Szarm el-Szejk w 2005 r. 
(www.newsweek.pl). Jak ocenia Dłużewska [2011], „islam jest jedyną religią, której 
fundamentalistyczne ugrupowania dążą do zlikwidowania turystyki w obszarach za-
mieszkiwanych przez własnych wyznawców”. Muzułmańskie organizacje terrory-
styczne trudnią się także grabieżą cennych dzieł sztuki, niszczą elementy światowego 
dziedzictwa i powszechnie znane atrakcje turystyczne. Środki pieniężne pochodzące 
z nielegalnego handlu przeznaczają na finansowanie swojego ugrupowania. Kolejnym 
rezultatem tych działań jest zastraszenie społeczeństwa, a w konsekwencji redukcja 
(np. Egipt, Tunezja) bądź całkowita eliminacja turystyki (np. Syria, Irak). Destabiliza-
cja Syrii podczas Wiosny Arabskiej i powstanie tzw. Państwa Islamskiego, a w dalszej 
konsekwencji intensywna wojna domowa skutkowały całkowitym wykluczeniem 
państwa z międzynarodowego ruchu turystycznego. W 2010 r. Syrię odwiedziło 
8,5 mln turystów, rok później 5,1 mln i to właśnie rok 2011 zakończył rejestrowaną 
cyrkulację podróżniczą na ogarniętym wojną terenie (www.e- unwto.org).  

Znamienna jest także postawa środków masowego przekazu względem działalno-
ści islamskich bojowników. Zamachy terrorystyczne dokonywane w miejscach wypo-
czynkowych gwarantują międzynarodowy rozgłos. Jest to niezwykle pożądana kwestia 
przez dżihadystów, wobec tego turyści coraz częściej stają się ofiarami ataków [Rich-
ter, Waugh, 1986]. Współcześnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju mediatyzacją 
muzułmańskiego terroryzmu – zjawisko to stanowi dobrze „sprzedawany” materiał, 
co sprawia, że wydarzenia związane z ekstremizmem islamskim są znacznie częściej 
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nagłaśniane w mediach niż w przypadku innych organizacji terrorystycznych. Nadaw-
cy medialni przykuwają szczególną uwagę do zamachów, w których giną zagraniczni 
turyści. Wydarzenia na mniejszą skalę lub – mówiąc inaczej – niezorientowane na 
cywili niejednokrotnie są pomijane w środkach masowego przekazu albo stanowią 
wyłącznie krótką informację. Za przykład podać można atak terrorystyczny wymie-
rzony w tunezyjską armię w górach Chaambi w Tunezji przy granicy z Algierią 
(2013 r.) czy samobójczy zamach bombowy na gwardię tunezyjskich władz w Tunisie 
w 2015 r. Informacje w europejskich mediach o tych wydarzeniach były zdawkowe 
w porównaniu z obszernymi relacjami zamachów w kurortach turystycznych. 

Newralgicznym następstwem działalności islamskich bojowników wobec przemy-
słu usług turystycznych są przede wszystkim konsekwencje ekonomiczne. Zarówno 
ataki terrorystyczne, jak i szeroko pojęte poczucie strachu towarzyszące turystom 
w państwach arabskich skutkują bezpośrednio degresją przyjazdów. To z kolei ma 
swoje odzwierciedlenie w spadku dochodów z tytułu recepcji turystów. Dalsze na-
stępstwa są związane z ograniczeniem inwestycji zagranicznych, wzrostem kosztów 
rewitalizacji infrastrukturalnej czy zwiększeniem wydatków na bezpieczeństwo i pro-
mocję [Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska, 2018]. Republika Tunezyjska jest doskonałą 
egzemplifikacją omawianego zjawiska. Należy w tym miejscu podkreślić, że w więk-
szości państw arabskich, np. w Egipcie, Tunezji – udział turystyki w Produkcie Kra-
jowym Brutto jest szczególnie duży. W przypadku Republiki Tunezyjskiej, branża 
usług turystycznych stanowi jeden z głównych filarów gospodarki i szacuje się, że 
może przyczynić się nawet do 15 % udziału w PKB. Uczestniczy w 5,2% eksportu 
towarów i usług i pokrywa deficyt budżetowy kraju w 56%.. Poza tym, sektor usług 
turystycznych zatrudnia niemal 400 tysięcy pracowników bezpośrednio i pośrednio 
związanych z branżą (dane na 2015 r., www.media.unwto.org). Udział tego sektora 
w Produkcie Krajowym Brutto Egiptu wynosi 15%, a w przypadku Turcji ok. 12% 
w okresach dynamizacji egipskiej i tureckiej turystyki (www.tur-info.pl). W Egipcie 
dochody z tytułu turystyki spadły o 3,6 mld dolarów w ciągu jednego roku – w 2015 
r. wpływy wynosiły 7,4 mld USD, a w 2016 r. 3,8 mld USD 
(www.tradingeconomics.com). W 2015 r. doszło do potężnej katastrofy lotniczej, za 
którą odpowiedzialność przypisuje się tzw. Państwu Islamskiemu. W tym samym 
roku miała miejsce seria trzech zamachów na terenie Tunezji. W związku z powyż-
szym, branża usług turystycznych – zwłaszcza państw arabskich – charakteryzuje się 
szczególną wrażliwością także na wydarzenia terrorystyczne. 
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Znamienna jest także zmiana narodowości turystów odwiedzających kraje arab-
skie. Przykładowo po wydarzeniach z 2015 r. w Tunezji nastąpił spadek przyjazdów 
turystów europejskich – o niemal 15 tys. osób w porównaniu do czasów względnej 
stabilizacji z 2010 r. (www.ins.tn). Pomimo licznych zamachów terrorystycznych 
w ciągu jednego roku – mieszkańcy Maghrebu systematycznie odwiedzali Tunezję 
z minimalną tendencją wzrostową [Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska, 2018]. Przyczy-
ny takiego stanu rzeczy można dopatrzeć się w egzystowaniu tych grup narodowych 
w ramach tego samego kręgu kulturowego, a przede wszystkim – tożsamego wyzna-
nia. W tym wypadku reorientacja grupy odbiorców lokalnych usług turystycznych jest 
znacząca z ekonomicznego punktu widzenia – odwiedzający z północnej Afryki gene-
rują zdecydowanie mniej przychodów niż turyści z Europy. 

 
Podsumowanie  

Rynek usług turystycznych charakteryzuje się wysoką wrażliwością na czynniki 
ekonomiczne, społeczne, polityczne, techniczne czy ekologiczne. Terroryzm moty-
wowany religią islamską, wpływający istotnie na bezpieczeństwo publiczne stanowi 
jedną z nadrzędnych barier w rozwoju turystyki. We współczesnym świecie akty ter-
roryzmu islamskiego są zdecydowanie bardziej powszechne niż zamachy dokonywane 
w imię innej ideologii. Najbardziej specyficznym atrybutem nowożytnego terroryzmu 
islamskiego jest szczególne stanowisko wobec turystyki. Muzułmańskie organizacje 
ekstremistyczne w sposób szczególny ukierunkowują swoje działania – znaczna część 
dokonanych ataków terrorystycznych przez islamskich bojowników była wymierzona 
w miejsca oblegane i atrakcyjne turystyczne, a ofiarami byli turyści. Kolejnym rezulta-
tem tych działań jest zastraszenie społeczeństwa, a w konsekwencji minimalizacja 
bądź całkowita eliminacja turystyki. Zasadniczym następstwem działalności islam-
skich bojowników wobec sektora usług turystycznych są przede wszystkim konse-
kwencje ekonomiczne. Dostrzegalna stała się także istotna zmiana w narodowości 
turystów podróżujących do krajów arabskich. Przykładowo – w Tunezji miejsce tury-
stów europejskich zajęli obywatel sąsiednich państw arabskich; w Egipcie z kolei 
turystów z krajów Europy Zachodniej zastąpili mniej zamożni obywatele krajów Eu-
ropy Wschodniej. Wpłynęło to na obniżenie dochodowości sektora, zwłaszcza 
w aspekcie tzw. wycieczek fakultatywnych. Wyraźnie zaznaczył się zróżnicowany 
wpływ tego zjawiska na sektor usług turystycznych w Europie i w państwach arab-
skich. 
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W latach 2001-2004, tuż po zamachach na World Trade Centre w Nowym Jorku 
– pierwszych wydarzeniach pod szyldem terroryzmu islamskiego na tak dużą skalę, 
wiele osób zrezygnowało z wyjazdów do niemal wszystkich krajów muzułmańskich 
w obawie przed ekstremizmem. Cały sektor usług turystycznych, także w Polsce do-
tkliwie odczuł te wydarzenia, bowiem większość organizatorów wypoczynku zareje-
strowała wyraźny spadek popytu na oferty do Egiptu, Tunezji, ale także i Turcji. 
W konsekwencji biura turystyczne były zmuszone znacznie obniżyć ceny produktów 
turystycznych nawet poniżej kosztów dochodowości rynkowej.  

W przypadku państw muzułmańskich skutki ataków terrorystycznych są też zde-
cydowanie bardziej długotrwałe i stanowią znacznie większe wyzwanie w minimaliza-
cji następstw. Wynika to przede wszystkim z tego, że krajach arabskich dominującą 
formą organizacji wypoczynku jest turystyka zorganizowana. Konsekwencje terrory-
zmu islamskiego dla turystyki w krajach europejskich są krótkoterminowe, co związa-
ne jest przede wszystkim z hegemonią występowania turystyki indywidualnej. Co 
ciekawe akty terroryzmu przeprowadzone w jednym kraju zarówno arabskim, jak 
i europejskim implikują na inne państwa islamskie. Gwałtownie spada wówczas liczba 
turystów nie tylko w miejscach, w których doszło do ataku, ale także w państwach 
muzułmańskich w ogóle. 
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ISLAMIC TERRORISM AND TOURISM – AN ATTEMPT TO AS-
SESS THE PREMISES AND CONSEQUENCES 

Terrorism is a fundamental challenge for the entire tourism services industry and carries 
a considerable threat to the entire society. In recent decades, this issue is directly related to 
the activities of Islamic terror organizations. Islamic radicalism is increasingly directly affect-
ing tourists who have become a potential target for attacks. Countries that are exposed to 
possible terrorist activities are places where tourism is an important part of the economy. 
The key consequences of the phenomenon of terrorism in tourism are economic difficulties 
affecting primarily Arab countries. The article attempts to clarify the meaning and specifics 
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of the phenomenon of Islamic terrorism in connection with tourism. The publication aims to 
answer the question – what degree of influence do terrorist attacks and broadly defined 
extremist activities have on the tourism services industry in European countries, and how 
much in Arab countries? This item is a review, the method of analyzing the content of the 
literature and statistical data was used. Used among others data from the World Tourism 
Organization (UNWTO), the National Institute of Statistics in Tunisia (INS) and the US 
Department of State. 

Keywords: terrorism, Islam, Islamic terrorism, tourism 
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Streszczenie  

Selekcja destynacji podróżniczej przez potencjalnych turystów stanowi pierwsze ogniwo 
w procesie indywidualnego udziału w światowym ruchu turystycznym. Pojęcie stereotypu 
narodowego jest bezpośrednio związane z czynnikiem politycznym i odgrywa kluczową rolę 
w kształtowaniu indywidualnych decyzji turystycznych. Kryterium wyboru związane jest 
z odmiennością kulturową, religią, kondycją stosunków międzynarodowych czy sytuacją 
społeczno-polityczną. Wskazuje to na istotny czynnik polityczny i ideologiczny, który inten-
sywnie determinuje atrybuty sprzężone z daną narodowością. Charakter przeszkód w roz-
woju turystyki państw muzułmańskich, w tym Tunezji wynika między innymi z negatywne-
go postrzegania islamu i jego wyznawców przez opinię publiczną. Niniejszy artykuł ma na 
celu określenie roli stereotypów o Arabach, islamie i jego wyznawcach w wyborze destynacji 
turystycznej wśród polskich turystów. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem 
metody ilościowej przy pomocy techniki sondażu diagnostycznego oraz analizy danych 
statystycznych. 

 
Słowa kluczowe: stereotypy narodowe, Arabowie, turystyka, islam, Tunezja, decyzje tury-
styczne, wybór destynacji 

 
Wprowadzenie  

Koncepcja religii muzułmańskiej jest niejednakowo odbierana przez różne grupy 
społeczne i narodowe. Najwięcej negatywnych emocji wokół islamu pojawia się przy 
okazji aktywnej działalności terrorystów. Motywacja dżihadystów oraz uzasadnienie 
ich działań wzbudza globalny sprzeciw, torując drogę stereotypom umacniającym 
dalszą eskalację konfliktu. Uprzedzenia, którym sprzyjają antagonizmy implikują także 
na ruch turystyczny już na wczesnym poziomie podejmowania decyzji o kraju doce-
lowym. Wpływ stereotypów na wybór destynacji turystycznej to istotne i wciąż nie-
wystarczająco skompilowane zagadnienie w badaniach nad turystyką. Badania sonda-
żowe wykazały jednoznacznie negatywny wizerunek wyznawców islamu w percepcji 
Polaków. 
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Celem artykułu jest określenie poziomu wpływu stereotypów o Arabach, islamie 
i jego wyznawcach na wybór destynacji turystycznej wśród polskich turystów. Artykuł 
opiera się na analizie literatury, danych statystycznych oraz badaniach sondażowych. 
Ankieta diagnostyczna przeprowadzona wśród Polaków miała na celu m.in. określe-
nie poziomu intensyfikacji stereotypów i obaw dotyczących potencjalnego pobytu 
w Tunezji. Ankietowanych zapytano np. czy skorzystaliby z wyjazdu do Tunezji, 
gdyby wygrali wycieczkę. Ankieta umieszczona została w mediach społecznościo-
wych w dniach 01.05.2018 – 15.06.2018. Odpowiedzi udzieliły 223 osoby. 

 
Stereotypy a turystyka  

System gospodarczy usług turystycznych cechuje się intensywną wrażliwością na 
zmiany wynikające z czynników powstałych z otoczenia międzynarodowego oraz 
z różnorodnych uwarunkowań krajowych, regionalnych i lokalnych. Implikacje tych 
elementów objawiają się zarówno w kwestii podażowej, czyli funkcjonowania przed-
siębiorstw turystycznych, jak i popytowej – konsumentów usług turystycznych 
[Zdon-Korzeniowska, Rachwał 2011: 116]. Do fundamentalnych zagrożeń rozwoju 
turystyki zalicza się przede wszystkim perturbacje związane z sytuacją polityczną na 
świecie. Wybór destynacji przez potencjalnych turystów stanowi pierwsze ogniwo w 
procesie indywidualnego udziału w światowym ruchu turystycznym. Uwarunkowania 
polityczne oraz ich wpływ na turystykę są także związane z zagadnieniem stereotypu. 
Uproszczone schematy odgrywają bowiem istotną rolę w kształtowaniu indywidual-
nych decyzji dotyczących wyboru destynacji turystycznej. W odniesieniu do przemy-
słu usług turystycznych – kształtowane przede wszystkim przez mass media kalki, 
stanowią istotny czynnik wpływający na postrzeganie lokalnych mieszkańców kraju 
docelowego. Idąc dalej – mają znaczący wpływ na chęć jakichkolwiek interakcji 
z mieszkańcami danych destynacji, chociażby poprzez wyjazdy turystyczne [Sönmez, 
Graefe 1998, Mansfeld, Pizam 2006]. 

Etymologia słowa „stereotyp” z języka starogreckiego oznacza „stereos” – stężały, 
twardy i ‘typos” – wzorzec, odcisk. Po raz pierwszy tego terminu w odniesieniu do 
ludzkiej predyspozycji do postrzegania osób, jako podobnych w procesie kontaktów 
społecznych użył Lippmann [1992]. Autor zdefiniował stereotyp, jako „umysłowy 
obraz rzeczywistości, uproszczony, niedokładny, wytworzony raczej nie w efekcie 
własnego doświadczenia, ale dzięki przekazowi społecznemu”. Lippmann [1992: 372] 
zaznaczył także, że „indywidualny sposób postrzegania rzeczywistości jest uwarun-
kowany tym co przyjęliśmy w formie stereotypów ukształtowanych przez kulturę”. 
Mandal [2000: 13] z kolei sformułował definicję stereotypu, jako „system zbiorowych 
przekonań wyznawanych przez grupę społeczną, opierających się na generalnych 
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ideach, mitach, tradycji, religii, kulturze i zwyczajach”. Badacze wskazują także na 
istotną rolę i nieodłączny pierwiastek procesu poznania [Quasthoff 1998: 13]. W tym 
aspekcie stereotypy są użyteczne, ponieważ przyczyniają się do znalezienia właściwe-
go sposobu zachowania się w różnych sytuacjach. Z drugiej jednak strony potęgują 
antypatie i uogólniające, niekorzystne etykietowanie. Mają najczęściej charakter pejo-
ratywny, prowadzą do nadmiernej generalizacji i narzucenia negatywnych wartości 
bezrefleksyjnie. Generalizacja zachodzi na poziomie przymiotów i cech wspólnych, 
stereotyp ma więc charakter uproszczonego i fragmentarycznego schematu wyróżnia-
jącego się połowiczną wiedzą i odpornością na zmiany [Nelson 2003: 12]. 

W aspekcie wyboru destynacji turystycznej istotną rolę kreują stereotypy etniczne 
lub inaczej narodowe. Są bezpośrednio skorelowane z kategoryzacją na „my” i „oni”, 
„nasi” i „obcy”. Z jednej strony ta systematyzacja decyduje o powszechnej przynależ-
ności, z drugiej zaś społecznie wyklucza. W tym przypadku kryterium wyboru jest 
związane z odmiennością kulturową, religią, obecną kondycją stosunków międzyna-
rodowych czy sytuacją społeczno-polityczną. Wskazuje to na istotny czynnik poli-
tyczny i ideologiczny, który w przypadku stereotypów etnicznych – intensywnie de-
terminuje atrybuty sprzężone z daną narodowością [Błuszkowski 2013: 96]. Piwnicki i 
Klein [2010: 201] definiują – „stereotypy narodowe postrzegamy zatem jako skróto-
we, nienaruszone cechy związane na przykład z Polakiem, Żydem, Niemcem, Rosja-
ninem czy Ukraińcem (…) przez charakter narodowy można rozumieć to, co swoiste 
w psychice narodowej, odróżniające ją od innych narodów (…) system typowych 
zachowań, często na zasadzie odruchu, regulujących zachowania większości człon-
ków narodu w różnych okresach”. W kontekście wyboru destynacji turystycznej nale-
ży zwrócić szczególną uwagę na zróżnicowanie religijne i kulturowe, na podstawie 
których dochodzi do długiego procesu formowania się stereotypów narodowych. 
Źródłem konfliktów jest także świadomość zaznania krzywdy ze strony inny naro-
dów, co prowadzi do eskalacji nienawiści i wywołuje silną wrogość [Błuszkowski 
2013: 95]. Dotyczy to nie tylko antypatii chrześcijan do muzułmanów, ale także wy-
znawców islamu do Europejczyków. Stereotypy narodowe są mechanizmem aktyw-
nego wykorzystania w walce politycznej i w komunikacji mass media – społeczeń-
stwo. Ten rodzaj stereotypów ma szczególnie emocjonalny i najczęściej pejoratywny 
charakter. Powstają na bazie konfliktów lub wojen i jednocześnie intensywnie umac-
niają te antagonizmy. „Zmiana stereotypowych treści ma szczególne znaczenie w 
czasach konfliktu lub wojny, kiedy często polegają na delegitymizacji etykiet. W takich 
sytuacjach delegitymizujące stereotypy są częścią błędnego koła przemocy” [Bar-Tal 
1997: 514]. Oznacza to, że konflikty konstytuują stereotypy, a stereotypy tworzą i 
umacniają konflikty. 
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Islam i jego wyznawcy w obliczu stereotypu w kontekście tury-

styki  

Tunezja jako kraj arabski i jej mieszkańcy – muzułmanie doskonale wpisują się 
w schemat działania stereotypu etnicznego. Charakter przeszkód w rozwoju turystyki 
wynika między innymi z negatywnego postrzegania islamu i jego wyznawców przez 
opinię publiczną. Można stwierdzić, że ataki terrorystyczne, interpretacja doktryny 
islamskiej przez dżihadystów oraz chęć ekspansji religii półksiężyca jest jedną z głów-
nych determinant wpływających na percepcję społeczeństwa na temat wyznawców 
islamu w ogóle [Sönmez, Graefe 1998: 2]. Arabowie łączeni są bezpośrednio 
z wyznawaną religią w pierwszej kolejności. Islam z kolei kojarzy się z terroryzmem, 
widoczne jest także przeniesienie atrybutów islamskich dżihadystów na wszystkich 
wyznawców religii islamu. Oskiera [2011] przeprowadziła badania sondażowe doty-
czące sympatii i antypatii Polaków wobec innych narodowości. Niezwykle interesują-
ce są wyniki dotyczące nacji arabskiej, której – w świetle prezentowanych badań – 
Polacy nie darzą szczególną sympatią. Autorka w wynikach eksponuje wyraźną domi-
nację wyrażeń o charakterze negatywnym. Ankietowani wskazali m.in. przymioty, 
które zakłócają poprawne relacje społeczne – fałszywy, konfliktowy, oszust, złodziej. 
Oskiera [2011: 154] opisuje także „respondenci przedstawili własne wyobrażenia 
sytuacji kobiety w świecie muzułmańskim. Wyraźnie wskazana jest nierówność spo-
łeczna między kobietą a mężczyzną oraz brak szacunku do kobiety. Kobieta, według 
ankietowanych jest podległa i zależna od woli mężczyzny, traktowana przez niego jak 
przedmiot. Mężczyznę postrzega się jako mającego władzę nad kobietą, zaborczego, 
niewiernego swojej żonie, jako kobieciarza, podrywacza, który interesuje się też kobie-
tami z innych krajów”. Wyniki badań wskazały na intensywne powiązanie Araba 
z islamem w zdecydowanym wartościowaniu ujemnym oraz uproszczona korelacja 
muzułmanin – terrorysta. Ankietowani używali takich sformułowań jak „fanatyk, 
fundamentalista, terrorysta, zagrożenie, World Trade Center”. Ciekawym zagadnie-
niem jest także źródło wiedzy o ludności arabskiej, którą respondenci czerpią przede 
wszystkim ze środków masowego przekazu. 

W aspekcie branży usług turystycznych – intensywna stereotypizacja szczególnie 
negatywnie wpływa na ruch turystyczny państw arabskich. W 2006 r. specjaliści ze 
Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) podkreślali, że ataki terrorystyczne mają-
ce miejsce w Europie nie wpłynęły tak intensywnie na ruch turystyczny, jak zamachy 
w państwach muzułmańskich. Te ostatnie sprawiły, że gwałtownie spadła liczba tury-
stów nie tylko w miejscach, w których doszło do ataku, ale także w państwach mu-
zułmańskich w ogóle [Dłużewska 2011]. Należy podkreślić, że w obu przypadkach 
sprawcami ataków terrorystycznych byli wyznawcy islamu. Stereotypy o krajach is-
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lamskich i ich mieszkańcach są formowane i silnie umacniane przede wszystkim przez 
działania fanatyków i radykalnych grup ekstremistycznych. Zdecydowanie poważniej-
sze konsekwencje wywołują w ruchu turystycznym państw arabskich, bez względu na 
to, gdzie zamach terrorystyczny miał miejsce. Istotną rolę w pobudzaniu wrogości 
między nacjami odgrywają także środki masowego przekazu, które albo bazują wy-
łącznie na negatywnych przymiotach wyznawców islamu albo w sposób nierealistycz-
ny budują wyłącznie pozytywny wizerunek Arabów.  

Wydarzenia najintensywniej oddziałujące na ruch turystyczny a tym samym na go-
spodarkę usług turystycznych to przede wszystkim zjawisko terroryzmu międzynaro-
dowego, niestabilna sytuacja w „świecie arabskim” i konflikty na obszarze dawnego 
imperium sowieckiego [Alejziak 2009: 124]. Autor zwraca także uwagę na „rosnące 
zagrożenia ze strony ruchów fundamentalistycznych i nacjonalistycznych, które czę-
sto już z założenia są wrogo nastawione do turystyki, zwłaszcza międzynarodowej” 
[Alejziak 2009: 124]. Co ciekawe, zdecydowanie mniejsze znaczenie mają czynniki 
ekonomiczne – np. kryzys gospodarczy w 2009 r. nie implikował tak intensywnie na 
przemysł usług turystycznych jak ataki terrorystyczne. W związku z tym, można wy-
snuć tezę, że popyt na podróże jest wysoce uzależniony od wydarzeń o charakterze 
terrorystycznym. Zjawisko to odnosi się także do Tunezji, Egiptu oraz Turcji. Te 
destynacje swego czasu stanowiły najbardziej popularne kierunki podróży m.in. 
wśród Polaków, a każdorazowe napiętnowanie atakami terrorystycznymi i niestabilną 
sytuacją polityczną skutkuje degresją międzynarodowej recepcji turystycznej. Zjawisko 
to jest bezpośrednio związane z newralgicznym okresem zamachów. Konsekwencją 
jest także osłabienie kondycji turystyki w okresie późniejszym, który to charakteryzuje 
się powolną intensyfikacją ruchu turystycznego. Republika Tunezyjska jest doskonałą 
egzemplifikacją tego zjawiska (ryc. 1) – drastyczna degresja w recepcji turystycznej 
nastąpiła w 2011 r., co jest sprzężone z zamieszkami Wiosny Arabskiej i niestabilną 
sytuacją społeczno-polityczną oraz w roku 2015, czyli w okresie trzech zamachów 
terrorystycznych.  

Pod wpływem islamskiej działalności ekstremistycznej znaczna część osób rezy-
gnuje z wyjazdów turystycznych i albo pozostaje w kraju zamieszkania albo zmienia 
kierunek podróży [Avraham, Ketter 2016: 86]. Na działania islamskich bojowników 
narażone są także państwa europejskie – to jednak nie odstrasza wczasowiczów od 
podróży w zbliżone kulturowo obszary tak skutecznie, jak do krajów muzułmańskich. 
Na redukcji ruchu turystycznego krajów arabskich korzystają państwa zbliżone kultu-
rowo, stanowiące destynację zastępczą dla powszechnie uznanych za niebezpieczne 
kierunków. Krytycznym skutkiem działalności islamskich bojowników wobec prze-
mysłu usług turystycznych są w szczególności konsekwencje ekonomiczne. Zamachy 
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terrorystyczne i związane z nimi stereotypy etniczne oraz świadomość bezpośrednie-
go zagrożenia skutkują degresją przyjazdów do państw arabskich, w tym Tunezji. 
Załamanie ruchu turystycznego prowadzi do redukcji wpływów w sektorze usług. 
Straty w budżecie z tytułu turystyki wynikające z trzech ataków terrorystycznych 
w 2015 r. były równe 1 271 mln dinarów, nastąpił zatem spadek o ponad 35% 
w porównaniu z rokiem poprzednim (www.tourisme.gov.tn). 

 
Ryc. 1. Przyjazdy turystów zagranicznych w latach 2010-2016 do Tunezji (Michalczuk-
Ouerghi, Dłużewska, 2018. Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji, 

Turystyka Kulturowa) 
Fig. 1. Arrivals of foreign tourists in 2010-2016 to Tunisia (Michalczuk-Ouerghi, Dłużew-
ska, 2018. Wpływ terroryzmu i islamizacji na gospodarkę turystyczną Tunezji, Turystyka Kulturowa) 

Sönmez i Graefe [1998] przeprowadzili badania dotyczące związku wybranych 
czynników (m. in. doświadczenie, poziom postrzegania ryzyka, wykształcenie, do-
chód, obecność dzieci w gospodarstwie domowym) z etapami procesu decyzyjnego 
międzynarodowych wyjazdów turystycznych w kontekście ryzyka terrorystycznego. 
Badacze ustalili, że postawy kulturowe, poziom postrzegania ryzyka oraz finanse mają 
bezpośredni wpływ na decyzje turystów. Narodowość turystów i poziom wcześniej-
szych doświadczeń determinują reakcję na zjawiska terrorystyczne. W przypadku tych 
badań respondentami byli obywatele Stanów Zjednoczonych. 

 
Badania ankietowe – wyniki  

Ankieta przeprowadzona drogą elektroniczną – udostępniona została w mediach 
społecznościowych w dniach 01.05.2018 – 15.06.2018. Dzięki temu narzędziu prze-
badane zostały poglądy potencjalnych, polskich turystów dotyczące krajów muzuł-
mańskich (w szczególności Tunezji), islamu i ataków terrorystycznych oraz wpływu 
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tych czynników na wybór destynacji podróżniczej. W sondażu wzięły udział 223 
osoby, z czego 66,4% kobiet i 33,6% mężczyzn, z wykształceniem wyższym 64,1%, 
średnim 33,6%, zawodowym 1,8% i podstawowym 0,4%. Wiek ankietowanych to 
odpowiednio 54,7% dla grupy wiekowej do 25 roku życia, 44,8% w przedziale 26-45 
lat oraz 0,4% osób w granicach 46-60 lat. Miejsce zamieszkania badanych to przede 
wszystkim miasto powyżej 100 tys. mieszkańców (65,5%), wieś (18,4%) oraz miasto 
do 100 tys. mieszkańców (16,1%). Najczęstszą formą organizacyjną odbywanych 
podróży (całkowitych) były wyjazdy indywidualne (76,7%), 9% z biurem podróży, 
a 14,3% odpowiedzi wskazywały na obie możliwości. Ankieta była w pełni anoni-
mowa, co zapewniło większą swobodę wypowiedzi. 

Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego wskazują na istotną rolę ste-
reotypów w kształtowaniu wyborów dotyczących destynacji turystycznej. Pierwsze 
konotacje z Tunezją ankietowanych, to przede wszystkim skojarzenia takie jak: egzo-
tyka, słońce i upalne temperatury, orientalna kuchnia czy wypoczynek przy morzu. 
Kilku respondentów doceniło walory architektoniczne, ale nie zabrakło również ne-
gatywnych opinii. Wymieniono chociażby istniejący nieporządek, nachalność Arabów, 
religię islamu, zamieszki czy islamski terroryzm. Jedynie 9% ankietowanych zadekla-
rowało, że odwiedziło Tunezję. Miasta, w których spędzali wakacje to najbardziej 
znane kurorty wypoczynkowe wschodniego wybrzeża kraju – Susa, Hammamet, 
Monastyr, Tunis i Mahdia. 70% respondentów wybrało ten kierunek jeszcze przed 
2011 r., czyli przed zamieszkami związanymi z Arabską Wiosną, jedna osoba spędzała 
wczasy w Tunezji w 2011 r. (5%), a pozostałe 25% w roku 2015 i 2017. Wyniki son-
dażu w podjętej próbie badawczej potwierdzają hipotezę o deficycie zainteresowania 
Tunezją jako krajem docelowym wśród polskich turystów po zamachach terrory-
stycznych. Implikacje wskazują także na negatywny wizerunek wyznawców islamu 
w percepcji Polaków oraz na wpływ przykrych doświadczeń związanych ze społe-
czeństwem muzułmańskim w przeszłości na proces decyzyjny w kontekście turystyki. 

Jedynie 5% respondentów udała się do Tunezji więcej niż raz. Aż 95% osób ko-
rzystało z ofert biur podróży wybierając tę destynację, a 5% (dokładnie jedna osoba) 
deklaruje wyjazd indywidualny. Wyniki te eksponują pewną prawidłowość – turystyka 
zorganizowana stanowi dominującą formę odbywania podróży do Tunezji. Na proś-
bę o ocenę pobytu, zdecydowana większość wydała pozytywne opinie (80%), 15% 
osób nie było do końca usatysfakcjonowanych, wskazując na ogólny nieład i brak 
higieny, a jedna osoba przebywająca 15 km od miejsca zamachu w czerwcu 2015 r., 
oceniła wyjazd krytycznie. 

Na pytanie „Czy w przyszłości chciałby/chciałaby Pan/Pani wrócić do Tunezji” 
45% osób odpowiedziało „tak”, 40% zaznaczyło odpowiedź „nie”, a 15% to osoby 
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niezdecydowane. Zdania były niemal równo podzielone, a argumenty przemawiające 
za powrotem w to miejsce to przede wszystkim kusząca cena, sprzyjająca pogoda 
i infrastruktura hotelowa, urokliwe plaże oraz egzotyczny klimat. Ankietowani, którzy 
zdecydowanie nie wybiorą ponownie Tunezji wskazali na to, że jest to kraj do jedno-
razowych odwiedzin, a inne państwa są dużo ciekawsze. Poza tym, respondenci za-
znaczyli, że lokalni mieszkańcy nie szanują przestrzeni osobistej, są nachalni. Wiele 
przebadanych osób swój powrót do Tunezji uzależniało także od kwestii bezpieczeń-
stwa. 

Na pytanie „Z czym kojarzą się Pani/Panu kraje muzułmańskie?” odpowiadający 
najliczniej wskazywali na fanatyzm religijny (58,7%), łamanie praw kobiet (54,7%), 
odmienność kultury (53,8%) i zamachy terrorystyczne (42,2%). Były to cztery kolejno 
najczęściej zaznaczane odpowiedzi przez ankietowanych (ryc. 3). Pytanie umożliwiało 
zaznaczenie maksymalnie 5 pozycji, zatem wyniki procentowe dotyczą konkretnej 
odpowiedzi. Ciekawe są także alternatywy umiejscowione w rubryce „Inne” – „men-
talne średniowiecze”, „uważanie siebie za lepszych”, „wykorzystywanie osób słab-
szych”, „nachalni sprzedawcy”, „brak bezpieczeństwa i komfortu”, „nieprzyjemny 
zapach”. Pozytywne wartościowanie, choć w mniejszości wskazywało na atrakcyjność 
turystyczną oraz smaczną, orientalną kuchnię. 

Warto także zauważyć, że nie każdy kraj muzułmański przyjmuje taki sam wpływ 
religii islamu na system prawny i stosunki społeczne. Tunezja uznawana jest za naj-
bardziej liberalny kraj spośród państw islamskich [Musiał 2018]. W wyniku rozprze-
strzeniających się stereotypów, duża część społeczeństwa nie widzi różnicy między 
Afganistanem czy Irakiem a Tunezją. Ankietowani dostrzegli najbardziej otwartą 
wersję islamu w Maroko (33,6%), Tunezji (22%) i Egipcie (18,8%). Nie zabrakło 
jednak odpowiedzi błędnie wskazujących na tę kwestię, wymieniono chociażby 
wahhabistyczną Arabię Saudyjską (10,8%). 18,4% ankietowanych zaznaczyło, że libe-
ralny kraj muzułmański nie istnieje, ponieważ we wszystkich państwach muzułmań-
skich, islam ma tak samo silny wpływ na prawo i stosunki społeczne. Duża część 
respondentów wybrała także odpowiedź, wskazującą na brak wiedzy w tej dziedzinie 
(Michalczuk-Ouerghi, Dłużewska 2018). Brak zrozumienia tej kwestii także wpływa 
na wybory dotyczące destynacji turystycznej, ze względu na istnienie odmiennych 
warunków związanych z bezpieczeństwem i przyjętych norm zachowań społecznych 
w zależności od państwa. 
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Ryc. 2. Procentowe zestawienie czterech najpopularniejszych odpowiedzi na pytanie ankie-

towe „Z czym kojarzą się Pani/Panu kraje muzułmańskie?” (opracowanie własne) 
Fig. 2. Percentage comparison of the four most popular answers to the survey question 

"What do you associate with Muslim countries?" (own study) 

W kwestionariuszu ankiety pojawiło się pytanie wskazujące na określenie państwa, 
do którego respondenci najchętniej wybraliby się na wakacje w najbliższym czasie. 
Należy nadmienić, że wybór dotyczył wyłącznie państw przedstawionych na za-
mkniętej liście, bez możliwości dodania alternatywy. W tym pytaniu można było wy-
brać maksymalnie 3 odpowiedzi. Najwięcej osób zaznaczyło Portugalię, Grecję 
i Hiszpanię. Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się Egipt i Tunezja. Co ciekawe, 
Maroko zajęło dość wysoką pozycję w rankingu, co można tłumaczyć względnym 
poczuciem bezpieczeństwa w tym kraju. W 2003 r. miały miejsce samobójcze ataki 
terrorystyczne w Casablance, a w 2011 r. wybuch bomby w Marrakeszu. Arabska 
Wiosna w historii Maroko zaistniała w formie umiarkowanych demonstracji. 
W związku z tym częstotliwość występowania zamachów terrorystycznych jest zde-
cydowanie niższa niż w przypadku Tunezji i Egiptu. 

Na pytanie – „Czy gdyby wygrał/wygrała Pan/Pani darmową wycieczkę do Tu-
nezji, skorzystałby/skorzystałaby Pan/Pani?” Blisko 50 % ankietowanych wyraziła 
gotowość do podjęcia takiej podróży. Wysoki wynik procentowy dowodzi, że kwestie 
finansowe odgrywają w dalszym ciągu prymarną rolę w podejmowaniu decyzji doty-
czących wyboru destynacji turystycznej. Argumenty „za” to także ciekawe walory 
kulturowe i przyrodnicze Tunezji, pasja do podróży oraz przekonanie, że podróże 
kształcą. 15% respondentów uzależniało tę kwestię od bezpieczeństwa, zaznaczając, 
że woleliby wybrać się w tę podróż z osobą towarzyszącą. Widoczna zdaje się być 
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także pewna trudność w podjęciu tej decyzji, duża część osób wskazała na analizę 
zysków i strat przed deklaracją wyjazdu. Padło kilka odpowiedzi wskazujących na to, 
że mimo decyzji pozytywnej nie byłby to wyjazd z entuzjazmem. Przykładowe od-
powiedzi zacytowano poniżej. 

„Tak, ale niechętnie, nie przepadam za kulturą arabską i mentalnością Arabów”, 
„tak, ale tylko w bardzo bezpiecznym hotelu, gdzie byłoby więcej Europejczyków niż 
Tunezyjczyków”, „tak, z czystej ciekawości. Ale za własne pieniądze na pewno je-
chałbym gdzieś indziej”, „myślę, że tak, ale na pewno sprawdziłabym obecną sytuacje 
polityczną w danym miejscu”, „tak, świat należy do odważnych. Zabezpieczyłabym 
się w gaz i paralizator i ruszyła w świat. Oczywiście jeśli wygrana byłaby dwuosobo-
wa” czy „tak, chyba że sytuacja nie byłaby tam bezpieczna”. Kilka osób wyraziło 
nadzieję, że okoliczności te ulegają poprawie, a miejsca typowo turystyczne będą do-
datkowo strzeżone. 

27% osób było zdecydowanie przeciwnych realizacji darmowej wycieczki do Tu-
nezji. Interesującymi odpowiedziami były na przykład – „Parę lat temu na pewno, 
teraz obawiałabym się”, „nie, ponieważ szanuje życie swoje i swoich bliskich”, „nie – 
bezpieczeństwo jest dla mnie jednym z najważniejszych czynników podróży”, „nie, 
obawiam się o swoje bezpieczeństwo”, „myślę, że nie ponieważ z wakacji chcę wró-
cić”, „nie, ponieważ w czasie moich podróży zbyt bardzo zraziłam się do ludzi 
z krajów arabskich, dając im już za dużo szans na odzyskanie zaufania. To nie byłyby 
dla mnie wakacje a próba przetrwania”. Kilka osób zrezygnowałoby z tej możliwości, 
ze względu na posiadanie dzieci lub wybrałoby się w taką podróż bez potomków – 
„Tak, ale bez dziecka ze względów bezpieczeństwa”, „Nie, ponieważ obecnie mam 
dwójkę dzieci, bezpieczeństwo moje i mojej rodziny jest ważniejsze niż atrakcyjna 
wycieczka”. Osoby niezdecydowane to stanowiły odsetek 8% – w odpowiedzi na to 
pytanie, wskazały nieuargumentowaną pozycję „Nie wiem”. Pojawiały się także poje-
dyncze odpowiedzi wskazujące na istniejące zagrożenie terrorystyczne w innych, tury-
stycznie interesujących i popularnych częściach świata. „Staram się nie popadać 
w paranoję. Niebezpieczne ataki zdążają się również w Europie Zachodniej. Chciała-
bym bliżej poznać ich kulturę i może lepiej zrozumieć”, „uważam, że mimo iż Tune-
zja nie uchodzi za najbezpieczniejszy kraj do wypoczynku to warto byłoby skorzystać 
z okazji darmowej wycieczki. Poza tym w Europie również dzieją się nieciekawe rze-
czy, więc nie wiem, czy jest duża różnica, jeśli chodzi o bezpieczeństwo”. 

Interesujące są także wyniki dotyczące obaw kobiet do podjęcia samotnego wyjaz-
du do Tunezji. Są one bezpośrednio związane z uwarunkowaniami kulturowymi spo-
łeczności arabskiej w relacjach damsko-męskich. Zdecydowana większość zrezygno-
wałaby z takiej możliwości – „Nie, obawiałabym się jako kobieta jechać samotnie” 
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lub podjęłaby tę podróż w towarzystwie – „Tak, pod warunkiem, że nie pojechała-
bym tam sama (kwestia bezpieczeństwa)”. Pojęcie braku poczucia bezpieczeństwa 
w kraju wybieranym na wakacje, oznacza dla ankietowanych przede wszystkim nie-
bezpieczeństwo związane z zagrożeniem terrorystycznym (47,5%) i działalnością 
lokalnych grup przestępczych i złodziei (43,9%). Inne odpowiedzi na to pytanie to 
bardzo często synteza dwóch powyższych odpowiedzi w równoległym natężeniu 
(ryc.  3).  

 
Ryc. 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie ankietowe „Z czym kojarzy się 
Pani/Panu brak poczucia bezpieczeństwa w kraju docelowym?” (opracowanie własne) 

Fig. 3. Percentage comparison of responses to the survey question "What do you associate 
with a lack of sense of security in the destination country?" (own study) 

Respondenci wskazali także na katastrofy naturalne i choroby oraz zagrożenia 
związane z odrębnością kulturową i lokalną korelacją damsko-męską (inne) – „od-
mienna kultura, zróżnicowanie praw kobiet”, „stosunek mężczyzn do samotnych 
kobiet – już raz mało nie zostałam zgwałcona”, „nierespektowaniem przestrzeni 
osobistej”, „łatwo wywołana agresja”, „brak szacunku dla kobiet”. Ankietowani do-
strzegają powiązanie kulturowe z pozycją kobiety w społeczeństwie. Budzi to szcze-
gólny niepokój szczególnie wśród Pań, które na tej płaszczyźnie percypują zagroże-
nie. W sposób naturalny przekłada się to na wybory kobiet dotyczące destynacji po-
dróżniczej. 

Niezwykle interesujące są odpowiedzi o wyjątkowo negatywnym wartościowaniu 
– „byłam już w tym kraju i nie zachwycił mnie swoją ofertą. Druga sprawa jest taka, 
że nie akceptuję ich polityki i wyznania”, „nie przepadam za kulturą arabską i mental-
nością Arabów”, „nie mam ochoty oglądać ciapatych”. Państwa muzułmańskie koja-
rzą się także z „uważaniem siebie za lepszych, mordowaniem chrześcijan, kebabem, 
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chęcią wywiezienia ich wszystkich jak najdalej”. Wielu respondentów jednoznacznie 
opowiedziało się za brakiem zrozumienia i akceptacji islamu, światopoglądu Arabów 
i prowadzonej polityce państw arabskich. Dostrzegalne jest także przeniesienie atry-
butów islamskich dżihadystów, ściśle powiązanych z ich aktywnością terrorystyczną 
na wszystkich wyznawców religii Mahometa. Postrzeganie obszarów muzułmańskich 
przez badanych bezpośrednio implikuje na podjęcie decyzji związanej z wyborem 
kraju docelowego na spędzenie wakacji. Z jednej strony są to obawy związane z po-
czuciem bezpieczeństwa (ataki terrorystyczne, przestępczość) z drugiej indywidualne 
przekonania dotyczące całej społeczności muzułmańskiej w aspekcie religijnym 
i kulturowym. Zbrodnicza działalność islamskich bojowników wykreowała rzeczywi-
sty antagonizm między wyznawcami islamu a chrześcijanami, który konstytuuje i tym 
samym ugruntowuje stereotypy [Obaidi et al. 2019]. 

Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego doskonale uzmysławiają, że 
poza kwestiami finansowymi to właśnie bezpieczeństwo jest istotnym czynnikiem 
kształtującym wybory turystów dotyczące destynacji. Państwa arabskie narażone na 
częste występowanie ataków terrorystycznych nie są celem przeznaczenia podróży 
Polaków. Aktywna, islamska działalność fundamentalistyczna skutkuje przeniesieniem 
atrybutów dżihadystów na wszystkich wyznawców religii Mahometa. Dostrzegalny 
jest także głęboki wpływ zakorzenionych w społeczeństwie stereotypów o muzułma-
nach na wybory związane z destynacją turystyczną. W społeczeństwie wykształtował 
się także pewien obraz Araba jako nachalnego, nieuczciwego i konfliktowego podry-
wacza co bezpośrednio wiąże się z poczuciem zagrożenia wśród badanych kobiet. 
W wypełnieniu kwestionariusza ankiety wzięli udział wyłącznie obywatele Polscy, 
choć ciekawym doświadczeniem byłaby możliwość poszerzenia tych badań w przy-
szłości o mieszkańców innych krajów. 

 
Podsumowanie  

Stereotypy narodowe bezpośrednio kształtują wybory potencjalnych turystów do-
tyczące destynacji turystycznej. Istotną rolę odgrywają czynniki polityczne i ideolo-
giczne, które w przypadku stereotypów etnicznych – intensywnie determinują atrybu-
ty sprzężone z daną narodowością. W długim procesie formowania się stereotypów 
narodowych to właśnie konflikty stanowią fundament kreacji szablonowych uprosz-
czeń przy jednoczesnym ich utrwaleniu. Medialne komunikaty o terroryzmie islam-
skim zwiększają wrogość w stosunku do grup zewnętrznych. Uprzedzenia, którym 
sprzyjają antagonizmy implikują także na ruch turystyczny już na wczesnym poziomie 
podejmowania decyzji o kraju docelowym. Konsekwencją tego zjawiska jest m.in. 
degresja w ruchu turystycznym, zamykanie obiektów hotelowych, bezrobocie, zmniej-
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szenie wpływów z turystyki i redukcja gospodarcza. Państwa arabskie zdecydowanie 
intensywniej doświadczają następstw islamskiej działalności fundamentalistycznej 
i niewątpliwie dłużej zmagają się z minimalizacją skutków. 

Rozwój branży usług turystycznych Tunezji hamują m.in. niekorzystne uwarun-
kowania polityczno-społeczne, ataki terrorystyczne oraz zakorzenione stereotypy 
wynikające z interpretacji islamu przez dżihadystów. Drastyczne zmniejszenie się 
liczby odwiedzających przyniosło ogromne straty ekonomiczne dla tunezyjskiej go-
spodarki. Wyniki przeprowadzonego sondażu diagnostycznego wskazują na istotną 
rolę stereotypów w kształtowaniu wyborów dotyczących destynacji turystycznej. Zde-
cydowana większość respondentów w badaniu sondażowym doceniła walory tury-
styczne kraju, jednak ryzyko wystąpienia zamachów terrorystycznych oraz negatywna 
percepcja społeczności muzułmańskiej wpływa bezpośrednio na selekcję miejsc do-
celowych. Wybierając kierunek na wakacje ankietowani kierują się przede wszystkim 
możliwościami finansowymi, interesującymi atrakcjami turystycznymi oraz bezpie-
czeństwem. Były to trzy najmocniejsze punkty w pięciostopniowej skali ocen. Badani 
zwrócili także uwagę na ciekawe atrakcje turystyczne czy zróżnicowaną ofertę tury-
styczną kraju docelowego. Ankietowani wskazali na to, że Tunezja nie jest miejscem 
przyjaznym chociażby przez natarczywość lokalnych mieszkańców, istniejący niepo-
rządek, religię islamu, zamieszki czy islamski terroryzm. Najmniejszym zainteresowa-
niem do podjęcia wyjazdu charakteryzował Egipt i Tunezja, a wiele przebadanych 
osób podróż do Tunezji uzależniało od kwestii bezpieczeństwa – problematyka za-
machów terrorystycznych pojawiała się z dużą częstotliwością. Poza aktami terroru 
i działalnością lokalnych grup przestępczych, ankietowani wskazali, że odmienność 
kulturowa i związany z nią stosunek mężczyzn do kobiet stanowi zagrożenie bezpie-
czeństwa w podróży. Percepcja państw arabskich przez polską grupę badawczą bez-
pośrednio implikuje na podjęcie decyzji związanej z wyborem kraju docelowego na 
spędzenie urlopu. Najintensywniej wyeksponowane zaniepokojenie było związane 
z poczuciem bezpieczeństwa oraz indywidualnymi opiniami wobec całej społeczności 
muzułmańskiej. Terrorystyczna aktywność islamskich dżihadystów zdefiniowała fun-
damentalny współcześnie antagonizm pomiędzy wyznawcami islamu a chrześcijana-
mi, który jednocześnie intensywnie ugruntowuje istniejące już stereotypy. Zjawisko to 
dotyczy obu stron konfliktu, a niezwykle interesującym przedmiotem badań w przy-
szłości byłyby postawy muzułmanów, Arabów wobec chrześcijan, Europejczyków. 
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THE INFLUENCE OF NATIONAL STEREOTYPES ON THE 
CHOICE OF TOURIST DESTINATION – CASE OF TUNISIA  

The selection of travel destinations by potential tourists is the first link in the process of 
individual participation in global tourism. The concept of national stereotype is directly 
related to the political factor and plays a key role in shaping individual decisions of travelers. 
The selection criterion is related to cultural diversity, religion, the condition of international 
relations or the socio-political situation. This indicates an important political and ideological 
factor that intensively determines the attributes associated with a given nationality. The 
nature of obstacles to the development of tourism by Muslim countries, including Tunisia, 
results, among others, from the negative perception of Islam and its followers by the public. 
This article aims to define the role of stereotypes about Arabs, Islam and its followers in the 
selection of tourist destinations among Polish tourists. The study was conducted using 
a quantitative method using diagnostic survey techniques and statistical data analysis. 

Keywords: national stereotypes, Arabs, tourism, Islam, Tunisia, tourist decisions, destina-
tion selection 
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Streszczenie  

W artykule podjęto próbę analizy zagadnienia zasięgu przestrzennego krajowych letnich 
zorganizowanych wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie woje-
wództwa małopolskiego. Poddano szczegółowej analizie destynacje wyjazdów turystycznych 
podejmowanych przez badane grupy w okresie przerwy letniej. Wyjazdy te dotyczyły okre-
sów wakacji letnich w latach 2011-2016. Analiza dominujących kierunków podejmowanych 
w badanych okresach wyjazdów wskazuje, że: 
− rynek źródłowy, stanowią województwa o różnym stopniu atrakcyjności turystycznej; 
− rynek docelowy, stanowią województwa znacznie oddalone od rynków źródłowych; 
− atrakcyjność turystyczna rynków docelowych jest odwrotnie proporcjonalna do odle-

głości od rynku wysyłającego; 
− atrakcyjność turystyczna nie zawsze pokrywa się z wielkością ruchu turystycznego 

w poszczególnych powiatach. 
 

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, przestrzeń turystyczna, turystyka dzieci i mło-
dzieży, województwo małopolskie 

 
Wstęp  

W krajach rozwiniętych dzieci i młodzież uznawane są za grupę najbardziej ak-
tywną turystycznie [Herman, Naramski, Szromek, 2015]. Podobny trend zauważalny 
jest już także w Polsce [Włastowski, Górska-Warsewicz, 2016; Wartecka-Ważyńska, 
2002]. Najaktywniejsza pod względem mobilności turystycznej jest grupa młodzieży 
szkolnej [Richards, Wilson, 2003; Łaciak, 2002]. Zgodnie z licznymi prognozami, 
turystyka dzieci i młodzieży w niedalekiej przyszłości zanotuje znaczny wzrost popu-
larności. Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej jest szeroko opisywana w publikacjach 
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Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), głównie od strony aspektów pedago-
gicznych, patriotyczno-krajoznawczych oraz rynkowych, określających dzieci i mło-
dzież jako bardzo ważny target. Opracowania z zakresu geografii turyzmu są ogólni-
kowe lub całkowicie pomijane. W związku z powyższym istotne jest przeprowadzenie 
kompleksowych badań, mających zarówno znaczenie poznawcze jak i aplikacyjne 
z zakresu geografii turyzmu. Istotne jest określenie zachodzących zmian w lokalizacji 
oraz preferencjach dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży, w aspekcie rozwoju 
tego typu turystyki. Wnioski na podstawie zgromadzonych danych mają na celu uła-
twienie postawienia pytań badawczych do szerszych badań prowadzonych w skali 
kraju. 

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja obszarów o największej atrakcyjności 
turystycznej z uwzględnieniem zasobów otoczenia poszczególnych powiatów woje-
wództwa małopolskiego, w aspekcie zorganizowanej turystyki dzieci i młodzieży. 
Identyfikacji dokonano na podstawie zebranej zbiorczej informacji Centrum Badań 
i Edukacji Statystycznej GUS, z raportu metodologicznego na temat występowania 
i wykorzystania dla celów turystycznych: bazy noclegowej oraz zasobów środowisko-
wych i kulturowych w Polsce na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim. 

 
Atrakcyjność turystyczna – przegląd l iteratury przedmiotu  

W literaturze przedmiotu walory turystyczne są określane jako jedna ze składo-
wych atrakcyjności turystycznej. Przez pojęcie walory turystyczne należy rozumieć 
specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności 
człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów [Lijewski, Mikułowski, 
Wyrzykowski, 2008]. Cechy walorów ma takie środowisko przyrodnicze, które jest 
atrakcyjne z punktu widzenia turystycznego. Walory turystyczne można podzielić na 
trzy grupy [Rogalewski, 1974]: 
− wypoczynkowe – służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych np. tereny re-

kreacyjne cenne przyrodniczo, aglomeracje miejskie; 
− atrakcyjne krajoznawczo – walory przyrodnicze np. parki krajobrazowe i zabyt-

kowe, ogrody zoologiczne i kulturowe np. zabytki budownictwa i architektury 
oraz dotyczące współczesnych osiągnięć człowieka np. obiekty nauki i kultury, 
techniki, gospodarki; 

− specjalistyczne – umożliwiające uprawianie turystyki specjalistycznej np. żeglar-
ską, kajakową, związaną z jeździectwem. 
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Walory turystyczne dzielone są także na:  
− nieantropogeniczne (przyrodnicze), do których zaliczyć można np.: klimat, 

ukształtowanie powierzchni i bogactwa naturalne, oraz 
− antropogeniczne, obejmujące wszystkie elementy stworzone przez człowieka np. 

muzea, zabytki architektury i budownictwa, miejsca kultu religijnego, wydarzenia 
i imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym [Gaworecki, 2000].  

Walory turystyczne są uznawane jako kategoria obiektywna, gdyż stanowią poten-
cjał do rozwoju zjawisk turystycznych. Z kolei atrakcje turystyczne różnią się od wa-
lorów tym, że są elementem subiektywnym [Potocka, 2009]. 

Atrakcje turystyczne są kluczowym elementem gospodarki turystycznej, stymulują 
bowiem zainteresowanie odbyciem podróży do miejsca docelowego – (tourism destina-
tion) oraz zapewniają zadowolenie odwiedzających te miejsca. Są magnesem przyciąga-
jącym turystów do regionu, a zarazem pobudzają popyt na inne usługi turystyczne. 
Atrakcje turystyczne odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu geografii ruchu tury-
stycznego, umożliwiają identyfikacje miejscowości i regionów, określają ich tożsa-
mość i wizerunek [Kruczek, 2014]. Termin atrakcja turystyczna nie ma jednej defini-
cji. Atrakcją turystyczną może być: 
− „cokolwiek, co zaciekawia turystów” [Lundberg, 1985]; 
− „miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek 

historyczny, takie wydarzenia jak festiwale i imprezy sportowe” [Goodall, 1990]; 
− „wszystkie elementy, które skłaniają turystów do opuszczenia domu, włączając 

w to zarówno krajobraz, interesujące formy transportu np. statki, miejsca zakwa-
terowania np. kurorty, restauracje, warunki sprzyjające uprawianiu różnych form 
aktywności, jak i związane z nimi przeżycia” [Lew, 1974]. 

Polska literatura krajoznawcza i turystyczna unika określenia „atrakcje turystycz-
ne”. Powszechnie używane jest określenie „walor turystyczny” lub „walor krajoznaw-
czy”, przy czym pojęcia te nie są jednoznaczne. Walorami turystycznymi nazywane są 
„specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności 
człowieka, które są przedmiotem zainteresowania turystów” [Lijewski, Mikułowski, 
Wyrzykowski, 2008]. Do walorów turystycznych oprócz walorów wypoczynkowych 
i specjalistycznych zalicza się także walory krajoznawcze, które „stanowią przedmiot 
zainteresowań poznawczych”. Inną definicją waloru turystycznego jest „zespół ele-
mentów środowiska geograficznego, który może być przedmiotem zainteresowań 
turystów i stanowić zarazem motyw wyjazdu do danego regionu i miejscowości” 
[Kruczek, Sacha, 1995]. Atrakcyjność turystyczna to pojęcie złożone i trudne do jed-
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noznacznej oceny, ponieważ istotną rolę w wartościowaniu środowiska przyrodnicze-
go, kulturowego i społecznego odgrywa czynnik psychologiczny. Innymi słowy, 
atrakcyjność turystyczna to „siła, z jaką dane miejsce, obiekt lub zjawisko przyciąga 
odwiedzających lub stopień nasycenia wydzielonych układów przestrzennych okre-
ślonymi czynnikami” [Potocka, 2009]. Atrakcyjność turystyczna najczęściej rozumiana 
jest jako właściwość obszaru lub miejscowości wynikająca z zespołu cech przyrodni-
czych lub pozaprzyrodniczych, które wzbudzają zainteresowanie i przyciągają tury-
stów [Kurek, 2008]. W aspekcie geograficznym – przestrzennym potencjał turystycz-
ny utożsamić można z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, posze-
rzoną o pojemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycz-
nych. O atrakcyjności turystycznej obszaru, miejscowości, obiektu czy szlaku decydu-
ją trzy czynniki: 
− ranga walorów turystycznych; 
− stopień dostępności komunikacyjnej; 
− stan zagospodarowania turystycznego. 

Stanowią one łącznie o geograficznych warunkach rozwoju ruchu turystycznego 
na danym terenie [Rogalewski, 1972; Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski, 2008]. 
Kompleksowe występowanie tych czynników w pełni zaspokaja potrzeby turystów, 
przy czym obszar, miejscowość czy szlak stają się atrakcyjne turystycznie. Niemniej 
uważa się, że o atrakcyjności turystycznej terenu decydują niewątpliwie walory tury-
styczne. Ruch turystyczny, mimo że w pewnych formach i w ograniczonych rozmia-
rach, może występować nawet na terenach niezagospodarowanych turystycznie 
i trudno dostępnych pod względem komunikacyjnym, jeśli tereny te charakteryzują się 
cennymi walorami turystycznymi [Gaworecki, 2000].  

Jednym z głównych zagadnień w badaniach migracji turystycznych jest wybór 
przestrzeni realizacji potrzeb turystycznych. Wybór kierunku podróży stanowi klu-
czową kwestię dla podejmujących decyzję o wyjeździe. Podróżujący wybierając miej-
sca, które chcieliby odwiedzić, zazwyczaj kierują się dostępnością atrakcji w ich oto-
czeniu. Dla jednych magnesem przyciągającym turystów są ciekawe miejsca związane 
z historią i kulturą, a dla innych bogate zasoby środowiskowe. W geografii turyzmu 
istnieje wiele definicji przestrzeni turystycznej: 
− przestrzeń turystyczną w każdym jednostkowym akcie percepcji konstytuują na-

jatrakcyjniejsze miejscowości oraz regiony turystyczne w danym kraju [Stachow-
ski, 1987]; 
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− przy wyborze kierunków podejmowanych podróży brana jest pod uwagę do-

stępność komunikacyjna oraz czynniki o charakterze informacyjnym, propagan-
dowym [Ostrowski, 1972]; 

− w innym modelu turystyki wybór destynacji określa się jako funkcję piękna kra-
jobrazu oraz atrakcji turystycznych miejsca [Lancaster, 1966];  

− podkreśla się kluczową rolę atrakcyjności krajobrazu naturalnego oraz szeroko 
pojmowanych atrakcji historycznych miejsca [Seddighi, Theocharous, 2002]; 

−  wybór miejsca wyjazdu turystycznego jest najistotniejszą decyzją przy podej-
mowaniu podróży turystycznych, zaś w miarę wzrostu udziału w ruchu tury-
stycznym turysta nabiera coraz więcej doświadczenia, co z kolei wpływa na 
wzrost zainteresowania kolejnymi podróżami [Matczak, 1992]. 

 
Cel i  podstawy metodologiczne publikacji  

Waloryzacji turystycznej, tzn. wyodrębnienia za pomocą różnych metod najcen-
niejszych i najbardziej atrakcyjnych dla turystyki obszarów w Polsce dokonywano już 
przed II wojną światową, jednakże prace te nie dotyczyły całego kraju, a jedynie wy-
branych regionów np. Podhala. Dopiero M.I. Mileska w roku 1963 uwzględniła 
w swoich pracach obszar całego kraju, dzieląc go na sześć typów krajobrazu i wskazu-
jąc w każdym z nich obszary przydatne dla turystyki [Potocka, 2009]. Próba opraco-
wania metody pomiaru atrakcyjności turystycznej została podjęta w roku 2002 przez 
R. Seweryn z Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Na potrzeby 
swojej pracy autorka zdefiniowała atrakcyjność turystyczną obszaru jako „zbiór tych 
cech, zjawisk i obiektów, które przyciągają pewną unikatowością i niezwykłością, 
a jednocześnie pozwalają na zrealizowanie motywu wyjazdu oraz zaspokojenie po-
trzeb związanych z podróżą i pobytem na tym obszarze.” Natomiast skonstruowana 
przez nią syntetyczna miara atrakcyjności turystycznej (SMAT) jest funkcją pięciu 
składowych. Są to: poziom ilościowy i jakościowy walorów danego obszaru, struktu-
ralno-funkcjonalny rozwój jego infrastruktury transportowej, noclegowej, żywienio-
wej i towarzyszącej. Suma iloczynów ocen poszczególnych składowych i przypisanych 
im wag określa atrakcyjność turystyczną obszaru [Seweryn, 2002]. Metoda wyżej opi-
sana jest jedną z wielu możliwych koncepcji liczenia miernika atrakcyjności turystycz-
nej. W roku 2015 metoda waloryzacji turystycznej została uzupełniona o dokonanie 
obliczeń dla poszczególnych jednostek terytorialnych z uwzględnieniem takich czyn-
ników, jak otoczenie i efekt transgraniczny [Łysoń, Szymkowiak, Wawrowski, 2015].  
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W oparciu o publikacje z zakresu turystyki dzieci i młodzieży, wyniki kwerendy te-
renowej w kuratoriach oświaty, w 16 województwach oraz inwentaryzacji ogólnopol-
skiej bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także w wyniku monito-
ringu portali, katalogów i stron branżowych Centralnej Ewidencji Organizatorów 
i Pośredników Turystycznych, została wykorzystana metoda analizy porównawczej 
atrakcyjności turystycznej wybranych ośrodków pod kątem letniego wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej. Na potrzeby analizy skoncentrowano się na walorach 
turystycznych, w podziale na aspekty: kulturowe, środowiskowe oraz związane z bazą 
noclegową. Zidentyfikowane i zinwentaryzowane dane podzielono na trzy grupy: 
dane z zakresu statystyki kultury, dane środowiskowe oraz dane służące wypracowa-
niu wskaźnika noclegowego. Skonstruowanie WAK, WAS i WAB umożliwiło wypra-
cowanie wskaźnika syntetycznego łączącego wyżej wymienione wskaźniki i charakte-
ryzującego atrakcyjność turystyczną tj. wskaźnika atrakcyjności turystycznej (WAT), 
gdzie: WAT, WAK, WAS i WAB są odpowiednio opisanymi powyżej wskaźnikami 
atrakcyjności turystycznej, środowiskowej, kulturowej i bazy noclegowej. Jednym 
z istotnych elementów było wyznaczenie wskaźnika atrakcyjności turystycznej woje-
wództw z wykorzystaniem średniej arytmetycznej wskaźnika atrakcyjności turystycz-
nej dla powiatów wchodzących w skład danego województwa. Uzupełnieniem po-
wyższego rankingu atrakcyjności było utworzenie kartogramu ukazującego prze-
strzenne zróżnicowanie wskaźnika atrakcyjności turystycznej województw. Na po-
trzeby klasyfikacji województw ze względu na ich atrakcyjność turystyczną utworzono 
8 klas, gdzie I oznacza klasę województw najbardziej atrakcyjnych pod względem 
turystycznym, a VIII klasę województw najmniej atrakcyjnych pod względem tury-
stycznym. 

W artykule podjęto zagadnienie zasięgu przestrzennego zorganizowanych letnich 
krajowych wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie woje-
wództwa małopolskiego. Podstawowy materiał źródłowy do podjętych rozważań 
stanowiły wyniki badań pilotażowych, które przeprowadzono w latach 2011-2016 
w województwie małopolskim, które były podyktowane próbą weryfikacji wpływu 
miejsca zamieszkania młodego turysty i jego warunków geograficznych na podejmo-
wane wybory w zakresie destynacji turystycznych. Podstawowym badanym parame-
trem była liczba wyjazdów wakacyjnych i liczba ich uczestników oraz lokalizacja miej-
sca wypoczynku. Na tej podstawie wyznaczono mapę przestrzeni turystycznej wypo-
czynku dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych powiatach województwa mało-
polskiego z uwzględnieniem wskaźnika atrakcyjności turystycznej. Wyniki badań po-
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zwoliły uzyskać informacje na temat destynacji krajowych wyjazdów turystycznych 
podejmowanych przez badane populacje dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 
2011-2016.  

 
Ryc. 1. Mapa atrakcyjności turystycznej województw. Źródło: opracowanie własne, 2019 

Fig. 1. Map of tourist attractiveness of voivodships. Source: own study, 2019 

Analiza danych zawartych na powyższej mapie atrakcyjności turystycznej woje-
wództw (ryc. 1) pozwala zauważyć, że do najbardziej atrakcyjnych pod względem 
turystycznym województw należą te leżące w północnej Polsce w pasie nabrzeżnym 
Morza Bałtyckiego (zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz w mniejszym stopniu 
warmińsko-mazurskie), a także te leżące w Polsce południowej (dolnośląskie, śląskie, 
małopolskie oraz podkarpackie – z wyjątkiem województwa opolskiego). Z kolei 
województwa, które należą do mniej atrakcyjnych pod względem turystycznym, leżą 
w środkowym pasie kraju, począwszy od województwa lubuskiego, poprzez wielko-
polskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, a na wojewódz-
twach leżących przy granicy wschodniej kończąc (podlaskie oraz lubelskie). Analiza 
porównawcza wskaźnika atrakcyjności turystycznej i rozkładu przestrzennego wyjaz-
dów wakacyjnych dzieci i młodzieży, potwierdza spostrzeżenia innych autorów, doty-
czące rozkładów przestrzennych podejmowanych przez młodzież szkolną wakacyj-
nych podróży: 
− Różycki P. [2001] prowadził badania nad aktywnością turystyczną młodzieży 

krakowskich szkół średnich (43,5% – zadeklarowało systematyczne uprawianie 
turystyki; najwyższe wskaźniki frekwencji w ruchu turystycznym odnotowano 
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w okresie wakacji letnich – 83,4%; zaznaczyła się dominacja wyjazdów w góry – 
43,4% i nad morze – 25% oraz nad jeziora – 24,6%); 

− Matczak A. [1993] prowadząc badania nad percepcją przestrzeni turystycznej 
Polski wśród młodzieży licealnej Łodzi, wskazuje, że znajomość przestrzeni tu-
rystycznej Polski dotyczy przede wszystkim najatrakcyjniejszych miejscowości 
górskich, nadmorskich i pojeziernych (93,3% – badanej młodzieży licealnej Ło-
dzi odwiedziło miejscowości nadmorskie; 84,4% – miejscowości położone w 
górach; 60,0% – Mazury oraz Małopolskę Zachodnią; 47,0% – Sudety); 

− Łaciaka J. [2002] badania prowadzone wśród uczniów szkół średnich z całej 
Polski wskazują, że istotnym czynnikiem wyboru destynacji turystycznych obok 
atrakcyjności turystycznej miejsca była jego dostępność czasowo-przestrzenna, 
na co wskazują odmienne rozkłady przestrzenne wyjazdów długo i krótkookre-
sowych (wyniki badań wskazują na dominację w zasięgach przestrzennych wy-
jazdów młodzieży do obszarów pojeziernych – 29,2%, nadmorskich – 23,4% 
i górskich – 19,6% ogółu wyjazdów długookresowych oraz dominację wyjazdów 
do miast – 35,3% oraz na inne tereny, różne od gór, pojezierzy i terenów nad-
morskich – 30,5% ogółu podróży krótkookresowych, przy czym określenie inne 
tereny należy kojarzyć z najbliższym sąsiedztwem zamieszkania badanych grup).  

 
Układ przestrzenny wypoczynku – analiza woj.  małopolskiego  

Głównym okresem aktywności turystyczno-wypoczynkowej młodzieży w okresie 
roku są wakacje letnie [Richards, Wilson, 2003; Wartecka-Wyżyńska, 2002; Łaciak, 
2002; Matczak, 1992; Stachowski, 1987]. Mapy wakacyjnej przestrzeni turystycznej 
badanej populacji wskazują na znaczne zróżnicowanie w zakresie natężenia wyjazdów 
do poszczególnych miejscowości i regionów turystycznych. Dogodne warunki pogo-
dowe w połączeniu z największą ilością czasu wolnego skłaniają do wyjazdów nie 
tylko o charakterze krajoznawczym, ale również do uczestniczenie w turystyce poby-
towej, ze względu na lepszą w okresie wakacyjnym dostępność wielu atrakcyjnych 
turystycznie miejscowości i regionów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wynika to 
z faktu, że wiele miejscowości ma walory turystyczne i recepcyjne odpowiednie do 
uprawiania turystyki przede wszystkim w sezonie wakacyjnym. W związku z tym mo-
bilność turystyczna badanej grupy w okresie wakacji jest największa, a wraz z nią naj-
szerszy jest zasięg przestrzenny podejmowanych podróży. Młody turysta, poszukując 
atrakcyjnego miejsca, kieruje się nie granicami administracyjnymi, a ilością i rangą 
atrakcji turystycznych na obszarze dostępnym podczas wyjazdu turystycznego – stąd 



Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej … 83 
 
potrzeba, by w analizie przestrzennej nie ograniczać się wyłącznie do administracyj-
nych granic danego powiatu czy województwa. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia 
możliwe jest pozyskanie informacji o tych miejscach w Polsce, w których w relatyw-
nie małej odległości, umożliwiającej dotarcie w ramach jednego wyjazdu turystyczne-
go, występuje największa koncentracja walorów turystycznych, które mogą stanowić 
również wskazówkę dla osób poszukujących ciekawych miejsc na wypoczynek, także 
i takich, które dotychczas nie należały do najliczniej odwiedzanych przez młodych 
turystów. 

W aspekcie geograficznym na podstawie opracowanych materiałów zawartych na 
powyższym kartogramie (ryc. 2), przedstawiającym na jakim poziomie kształtowała się 
liczba dzieci i młodzieży szkolnej z innych województw, przebywająca w okresie ferii 
letnich na terenie Małopolski, szacuje się że najwięcej wypoczynków organizowanych 
na terenie województwa małopolskiego zgłosili organizatorzy z województw: mazo-
wieckiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, 
wielkopolskiego i pomorskiego, a tym samym stanowią one rynki źródłowe. 

 
Ryc. 2. Mapa przestrzeni turystycznej wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu woj. 
małopolskiego (liczba dzieci) oraz wypoczywających na terenie woj. małopolskiego (liczba 

turnusów). Źródło: opracowanie własne, 2019 
Fig. 2. Map of tourist space for school children and teenagers from the voivodeship Lesser 

Poland (number of children) and vacationing in the province. Lesser Poland (number of 
stays). Source: own study, 2019 
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Organizatorzy mający siedzibę na terenie województwa małopolskiego zorgani-
zowali na terenie Małopolski największy odsetek wypoczynków – w stosunku do 
całkowitej liczby wypoczynków, zorganizowanych w czasie ferii letnich na terenie 
województwa małopolskiego. Małopolska, jako miejsce destynacji wypoczynku, wio-
dła prym wśród organizatorów wypoczynku, mających siedzibę na terenie wojewódz-
twa małopolskiego. Dopiero w dalszej kolejności, na miejsce wypoczynku, wybierali 
województwo zachodniopomorskie i województwo pomorskie oraz śląskie i podkar-
packie. Najmniejszą popularnością cieszyły się województwa kujawsko-pomorskie 
i lubuskie oraz dolnośląskie i warmińsko-mazurskie. 

Na jakim poziomie kształtowała się liczba dzieci i młodzieży szkolnej z innych 
województw, przebywająca w okresie ferii letnich w poszczególnych powiatach, na 
terenie Małopolski przedstawia poniższy kartogram (ryc. 3). Z kolei największą popu-
larnością, wśród organizatorów wypoczynku cieszyły się powiaty: tatrzański, nowosą-
decki, nowotarski, suski, limanowski, a także m. Kraków. Jako drugi na liście plasuje 
się powiat nowosądecki położony w południowo-wschodniej części województwa 
małopolskiego. Większość powierzchni powiatu zajmują tereny górskie i wyżynne 
(pogórza), a także doliny rzeczne Dunajca wraz z Zalewem Rożnowskim. Niemal 
połowę obszaru zajmują lasy i tereny leśne. Znaczną część powiatu obejmuje Po-
pradzki Park Krajobrazowy. Warte zwrócenia uwagi są również powiaty nowotarski 
i tatrzański, mieszczące się wysoko w rankingu popularności, na terenie wyżej wymie-
nionych powiatów znajdują się cztery parki narodowe: Babiogórski, Gorczański, Pie-
niński i Tatrzański, jak również Popradzki Park Krajobrazowy. Powiat nowotarski 
obok dużej powierzchni gór i obszarów chronionych dysponuje także istotnymi za-
sobami uzdrowiskowymi oraz zasobami wodnymi Zalewu Czorsztyńskiego. Zdecy-
dowanymi liderami atrakcyjności turystycznej są trzy powiaty górskie województwa 
małopolskiego: tatrzański, nowosądecki i nowotarski, które obok bogatych zasobów 
własnych, nie tylko środowiskowych, ale i kulturowych, zyskują dodatkowo na wza-
jemnej bliskości i bogatych zasobach środowiskowych i kulturowych Słowacji. 
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Ryc. 3. Rozkład przestrzenny wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych 

powiatach woj. małopolskiego z uwzględnieniem wskaźnika atrakcyjności turystycznej. 
Źródło: opracowanie własne, 2019 

Fig. 3. Spatial distribution of leisure for school children and youth in individual poviats of 
the voivodeship Lesser Poland, including the tourist attractiveness index. Source: own stu-

dy, 2019 

Podsumowanie  

Analizując kierunki wyjazdów turystycznych młodzieży w świetle dostępnej litera-
tury, trzeba zgodzić się że „przestrzeń turystyczną postrzeganą w każdym jednostko-
wym akcie percepcji konstytuują miejscowości i obszary atrakcyjne dla turystyki” 
[Stachowski, 1987], a przeprowadzone badania pilotażowe znalazły potwierdzenie 
w literaturze przedmiotu oraz w badaniach innych autorów. Analiza zasięgu destynacji 
wszystkich wyjazdów podejmowanych przez badaną grupę w analizowanym okresie 
pozwala wnioskować, że kierunki wyjazdów były w głównej mierze determinowane: 
− kontrastem krajobrazu miejsca pochodzenia oraz miejsca recepcji – rynek źró-

dłowy, stanowią województwa o różnym stopniu atrakcyjności turystycznej; 
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− dostępnością czasowo-przestrzenną najatrakcyjniejszych regionów i miejscowo-

ści turystycznych w Polsce – rynek docelowy, stanowią województwa znacznie 
oddalone od rynków źródłowych; 

− atrakcyjnością turystyczną regionów i miejscowości położonych poza głównymi 
szlakami penetracji turystycznej – atrakcyjność turystyczna rynków docelowych 
jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od rynku wysyłającego; 

− atrakcyjność turystyczna nie zawsze pokrywa się z wielkością ruchu turystyczne-
go w poszczególnych powiatach. 

 
Literatura  

Gaworecki W. W., 2000, Turystyka, PWE, Warszawa. 
Goodall B., 1990, The Dynamics of Tourism Place Marketing, [w:] Marketing Tourism Places (red.) 

Ashworth G. i Goodall B., Routledge, London. 
Herman K., Naramski M., Szromek A., 2015, Potrzeby turystyczne szkół podstawowych i ponad 

podstawowych oraz ich znaczenie w kreowaniu produktów turystycznych, Politechnika Śląska, 
Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie Nr 82. 

Kruczek Z., 2014, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, POT, Kraków-Warszawa. 
Kruczek Z., Sacha S., 1995, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Kraków. 
Lew A., 1974, A Framework of Tourist Attraction Research, [w:] Travel, Tourism and Hospitality 

Research. Handbook for Managers and Researches, Brent Ritchie J.R. 
Kurek W., 2008, Turystyka, PWN, Warszawa. 
Lancaster K. J., 1966, A New Aproach to Consumer Theory, Journal of Political Economy 

nr 74. 
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE, 

Warszawa. 
Lundberg D., 1985, The Tourist Business, Van Nostrand Reinhold, New York. 
Łaciak J., 2002, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2002 roku, Warszawa. 
Łysoń P., Szymkowiak M., Wawrowski Ł., 2015, Koncepcja uwzględniania otoczenia powiatów 

w badaniach porównawczych atrakcyjności turystycznej powiatów i miast na prawach powiatu 
w Polsce, Wiadomości Statystyczne nr 12. 

Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego, Łódź. 
Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealną Łodzi, Turyzm. 
Mileska M. I., 1963, Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace 

Geograficzne nr 43, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk. 
Ostrowski S., 1972, Ruch turystyczny w Polsce, Warszawa. 
Potocka I., 2009, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Seria Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace nr 3. 



Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej … 87 
 
Richards G., Wilson J., 2003, Today’s Youth Tourists: Tomorrow’s Global Nomads? New 

Horizons in Independent Youth and Student Travel, Amsterdam: International Student 
Travel Confederation and Arnhem: Association of Tourism and Leisure Education. 

Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa. 
Różycki P., 2001, Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań, Folia 

Turistica Nr 9. 
Różycki P., 2001, Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół 

ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica Nr 10. 
Seddighi H. R., Theocharous A. L., 2002, A model of tourism destination choice: a theoretical 

and empirical analysis, Tourism Management nr 23. 
Seweryn R., 2002, Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura 

i metody pomiaru, Zeszyty Naukowe nr 612, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.  
Stachowski J., 1987, Modele lokalizacji zagospodarowania turystycznego i turystyki, Acta Univer-

sitatis Lodziensis, Turyzm nr 3. 
Wartecka-Ważyńska A., 2002, Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, [w:] 

Gospodarka turystyczna w XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju, Poznań. 
Włastowski Ł., Górska-Warsewicz H., 2016, Kształtowanie marketingowego produktu 

wakacyjnej turystyki dziecięcej i młodzieżowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. XVII, z. 9. 
 

SCHOOL AND CHILDREN`S YOUTH REST IN GEOGRAPHICAL 
APPROACH – ON THE EXAMPLE OF LESSER POLAND   

VOIVODESHIP  

The article attempts to analyze the issue of spatial coverage of national summer organized 
tourist trips for school children and youth on the example of the Lesser Poland Voivode-
ship. The destinations of tourist trips undertaken by the examined groups during the sum-
mer break were analyzed in detail. These trips concerned the periods of summer holidays in 
2011-2016. The analysis of the dominant directions undertaken in the examined travel peri-
ods indicates that: 
− source market, are voivodships of varying tourist attractiveness; 
− target market, are voivodships considerably distant from source markets; 
− the tourist attractiveness of target markets is inversely proportional to the distance 

from the sending market; 
− tourist attractiveness does not always coincide with the volume of tourist traffic in in-

dividual poviats. 

Keywords: tourist attractiveness, tourist space, tourism of children and youth, Lesser Po-
land Voivodeship 

 



OCENA STANU ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ 
GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 
Alicja GONIA1, Zbigniew PODGÓRSKI2 

 
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Plac Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz, e-mail:      
alicja.gonia@ukw.edu.pl1, zbigniew.podgorski@ukw.edu.pl2 
 
Gonia A., Podgórski Z., 2019, Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-
pomorskiego, „Czasopismo Geograficzne”, 90(1): 88-104. 
 

 
Streszczenie  

Celem opracowania jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego, zbadanie przestrzennego jej zróżnicowania i ukazanie zmian, jakie 
zaszły w okresie 10 lat, od roku 2004 do 2014. W tym celu wykorzystano podstawowe 
wskaźniki stosowane w geografii turyzmu obejmujące grupy mierników zagospodarowania 
turystycznego i intensywności ruchu turystycznego oraz wskaźnik syntetyczny funkcji tury-
stycznej, skonstruowany na podstawie wybranych zmiennych składających się na atrakcyj-
ność turystyczną. Dane niezbędne do wyliczenia wskaźników wygenerowano z Banku Da-
nych Lokalnych GUS. Wartości wskaźników wskazują na słaby poziom rozwoju funkcji 
turystycznej i ukazują zróżnicowanie województwa pod kątem stopnia rozwoju turystyki. 
Około 50,3% ogółu gmin charakteryzuje niski poziom rozwoju funkcji turystycznej, a tylko 
7,3% ma dobrze wykształconą funkcję turystyczną. Gminą, w której funkcja turystyczna jest 
najsilniej rozwinięta jest uzdrowiskowe miasto Ciechocinek. Wysoki poziom rozwoju tej 
funkcji posiadają też gminy Borów Tucholskich i Pojezierza Brodnickiego. Analiza dynamiki 
wartości wskaźników w latach 2004 i 2014 wykazała w części tych gmin niewielki spadek 
znaczenia funkcji turystycznej oraz wzrost poziomu rozwoju tej funkcji w gminach położo-
nych poza typowymi obszarami wypoczynkowymi województwa.

 
Słowa kluczowe: województwo kujawsko-pomorskie, funkcja turystyczna, rozwój turysty-
ki, wskaźniki rozwoju funkcji turystycznej 

 
Wstęp  

Badania funkcji turystycznej są wśród geografów turyzmu dość powszechne [m.in. 
Liszewski 1989; Matczak 1989, Olszewska 1989, Wiluś 1997, Chudy-Hyski 2006, 
Derek 2007, 2008, Durydiwka, 2007, 2012, 2015, Kałowska, Poczta-Wajda 2008, 
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Majewska 2008, Pytel 2010, Więcław-Michniewska 2011, Szromek 2012, 2013, Pio-
trowski 2015, Uglis, Jęczmyk 2015, Synówka-Bejenka 2017]. Uzyskane wyniki i sfor-
mułowane na ich podstawie wnioski pozwalają na obiektywną ocenę stanu rozwoju 
turystyki i przydatne są w rozważaniach związanych z rozwojem turystyki na danym 
obszarze oraz w ustalaniu wpływu turystyki na rozwój lokalny. Funkcja turystyczna 
jest często uznawana za czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów, stymu-
lujący przemiany funkcjonalne i rozwój lokalny [Tucki 2007, Bąk, Szczecińska 2014, 
Kiniorska, Partyka 2017]. Jest jedną z funkcji usługowych, której istota polega na 
świadczeniu usług turystycznych w szerokim znaczeniu tego pojęcia, czyli jako czyn-
ności służących zaspokojeniu materialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych 
człowieka [Dwucet i in. 2008]. Określenie funkcji turystycznej pozwala na klasyfikację 
obszarów pod kątem ich turystycznego znaczenia, pozwala wyróżnić obszary tury-
styczne, jak również obszary jedynie pełniące funkcję turystyczną, jako jedną z wielu 
funkcji [Szromek 2012].  

Województwo kujawsko-pomorskie, zgodnie z wynikami badań GUS [Analiza wa-
lorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia 2017], pod względem atrakcyjno-
ści turystycznej plasuje się wśród województw Polski na 8 pozycji (ze wskaźnikiem 
atrakcyjności turystycznej 5,363, przy rozpiętości wskaźnika od 3,065 w woj. łódzkim 
do 12,324 w woj. małopolskim). Pozycję tę potwierdza m.in. niska ocena konkuren-
cyjności turystycznej województwa dokonana przez A. Anszpergera [2017] na pod-
stawie analizy istniejących zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 
zasobów bazy noclegowej i ich wykorzystania.  

Celem badań jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej gmin wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego przy wykorzystaniu metod wskaźnikowych, rozpoznanie 
przestrzennego zróżnicowania tej funkcji oraz ukazanie zmian, jakie zaszły w rozwoju 
funkcji turystycznej od roku 2004 do 20141. Analiza objęła 179 gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego, w tym gminy miejskie (52) i gminy wiejskie (127). Badany 
obszar cechuje się dużą różnorodnością i odmiennymi uwarunkowaniami rozwoju 
turystyki w poszczególnych gminach oraz zróżnicowaniem powierzchni i liczby 
mieszkańców. 

 
 

                                                           

1  Wybór roku 2014 uwarunkowany był dostępnością danych statystycznych BDL GUS 
prezentowanych w ujęciu gminnym. 
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Metody badań  

W postępowaniu badawczym, do analizy zjawiska funkcji turystycznej w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego, zastosowano szeroko wykorzystywane przez 
geografów metody wskaźnikowe, dla których miarą odniesienia jest liczba stałych 
mieszkańców obszaru lub powierzchnia badanych jednostek. Oceny stopnia rozwoju 
bazy noclegowej dokonano na podstawie analizy liczby miejsc noclegowych przypa-
dającej na 100 mieszkańców (wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości według 
Baretje’a-Deferta) oraz liczby miejsc noclegowych przypadającej na 1 km2 (wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej in. nasycenia bazą turystyczną). Cechy ruchu turystycznego 
określono za pomocą liczby turystów korzystających z noclegów na 100 mieszkańców 
(wskaźnik Schneidera), liczby udzielonych noclegów przypadających na 100 miesz-
kańców (wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Charvata) oraz liczby 
turystów2 przypadającej na 1 km2 obszaru (wskaźnik gęstości ruchu turystycznego 
według Deferta). Posłużono się również syntetyczną miarą, stosowaną przy pomia-
rach funkcji turystycznej, w postaci wskaźnika syntetycznego Z. Zioło [Runge 2006 
za: Zioło 1985; Derek 2007, 2008, Durydiwka 2012], którego zaletą jest możliwość 
dokonania charakterystyki struktury miernika. 

Do wyliczenia wskaźników funkcji turystycznej posłużono się ogólnodostępnymi 
danymi pochodzącymi z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystyczne-
go [BDL GUS] [www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start] dla lat 2004 i 2014, dotyczącymi 
elementów zagospodarowania turystycznego (liczba obiektów, liczba miejsc noclego-
wych) oraz wielkości i intensywności ruchu turystycznego (liczba korzystających 
z noclegów, liczba udzielonych noclegów). Dane odnośnie liczby i rodzajów zabyt-
ków pozyskano z portalu Otwarte Dane [www.dane.gov.pl/institution/64,narodowy-
instytut-dziedzictwa]. Odsetek powierzchni leśnej w gminach i odsetek wód po-
wierzchniowych wyliczono w programie ArcGis 9.3.  

 
 
 
 

                                                           

2 Wskaźnik wyliczono na podstawie liczby korzystających z noclegów zawartych w BDL 
GUS [www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start]. 
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Wyniki badań  

Analiza danych statystycznych w zakresie zarejestrowanych obiektów noclego-
wych w 2014 r. wykazała, iż niemal połowa gmin województwa kujawsko-
pomorskiego – 89 gmin (49,7%), w tym 16 miast (30,8% ogółu gmin miejskich) i 73 
gminy wiejskie (57,5%) – nie prowadzi sprawozdawczości w zakresie obiektów nocle-
gowych. Ruch turystyczny rejestrowany jest na obszarze 90 gmin, stanowiących 
50,3% ogółu gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w tym na terenie 36 gmin 
miejskich stanowiących 69,2% ogółu gmin miejskich oraz na terenie 54 gmin wiej-
skich, stanowiących 42,5% ogółu gmin wiejskich. W stosunku do 2004 r. liczba gmin 
posiadających rejestrowaną bazą noclegową praktycznie nie zmieniła się (w 2004 r. 
było to 91 gmin, stanowiących 50,8% ogółu).  

Zmiany w bazie noclegowej w gminach województwa kujawsko-pomorskiego od-
zwierciedlają ogólnopolskie trendy związane ze zmniejszaniem się państwowej bazy 
noclegowej, obserwowane od końca lat 90. XX w. [Spychała, Graja-Zwolińska, 2011]. 
W okresie 2004-2014 zanotowano w województwie 6% spadek liczby rejestrowanych 
obiektów noclegowych (z 352 do 331 obiektów) i 5% wzrost liczby miejsc noclego-
wych (z 25722 do 26907) [BDL GUS]. Dużą dynamikę zmian zarejestrowano w za-
kresie liczby korzystających (wzrost w badanym okresie o 48%) i liczby udzielonych 
noclegów (wzrost o 52%). 

Stan rozwoju funkcji turystycznej gmin województwa kujawsko-pomorskiego 
w 2014 r., zmierzony wskaźnikiem Baretje’a-Deferta, określono jako niski. W 74 gmi-
nach (stanowiących 41,3% ogółu gmin i 82,2% gmin wykazujących ruch turystyczny) 
liczba miejsc noclegowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców nie przekraczała 4 
(ryc. 1). Tylko gminę Ciechocinek charakteryzowała wartość wskaźnika Baretje’a-
Deferta przekraczająca 40 (45,85), stąd w interpretacji wedle skali M. Boyer [Szromek 
2012] gmina ta może być określana jako jednostka przestrzenna o rozwiniętej funkcji 
turystycznej. W 2004 r. stosunkowo duża liczba gmin cechowała się wartościami 
wskaźnika Baretje’a-Deferta świadczącymi o istotnej funkcji turystycznej. Były to 
głównie wypoczynkowe gminy: Zbiczno i Górzno na Pojezierzu Brodnickim, Jeziora 
Wielkie i Gąsawa na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Osie, Lubiewo i Śliwice w Borach 
Tucholskich oraz uzdrowiskowa gmina Ciechocinek. Analiza dynamiki zjawiska 
w latach 2004–2014 wykazała w większości z tych gmin spadek liczby miejsc nocle-
gowych. Wzrost wielkości wskaźnika Baretje’a-Deferta w badanym okresie odnoto-
wano w 38% gmin, w tym w gminach położonych poza typowymi obszarami wypo-
czynkowymi województwa, m.in. w podbydgoskim Osielsku, podtoruńskich Łysomi-
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cach, nadwiślańskich gminach Dragacz, Chełmno, Wielka Nieszawka oraz innych 
gminach rozsianych na terenie województwa, m.in. Ciechocin, Gostycyn, Gniewko-
wo. Dodatni indeks zmian zanotowano w Bydgoszczy i Toruniu. 

 
2004 2014 

Ryc. 1. Wskaźnik funkcji turystycznej wg Baretje’a-Deferta dla gmin woj. kujawsko-
pomorskiego w 2004 r. i 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

GUS BDL 
Fig. 1. Tourist function indicator according to Baretje Defert with regard to com-
munes in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2004 and 2014. Source: own 

work based on LDB CSO data 

Powyższe wyniki potwierdzają wcześniejsze rezultaty badań W. Gierańczyka 
[2013], na podstawie których stwierdzono, że 92% gmin wiejskich województwa 
kujawsko-pomorskiego posiadało najniższe wartości wskaźnika Baretje’a-Deferta 
świadczące o znikomej aktywności turystycznej. Uzyskane wartości wskaźnika dla 
gmin województwa kujawsko-pomorskiego odzwierciedlają w mniejszej skali prze-
strzennej wyniki badań uzyskane w innych rejonach Polski, gdzie większość gmin 
miała niskie lub bardzo niskie wskaźniki, a tylko wybrane gminy, głównie nadmorskie, 
górskie lub typowo uzdrowiskowe, charakteryzowały wskaźniki o wysokich warto-
ściach [Derek 2008]. Podobne zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika Baretje’a i De-
ferta uzyskał m.in. A. Szromek [2012] dla gmin województwa śląskiego, spośród któ-
rych tylko jedna gmina Wisła, charakteryzowała się wartością wskaźnika Baretje’a-
Deferta wynoszącą ponad 40. Podobnie I. Kiniorska i S. Partyka [2017], badając mia-
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sta województwa świętokrzyskiego, uzyskali najwyższą wartość wskaźnika dla miej-
scowości uzdrowiskowej Busko-Zdrój. 

W przypadku wskaźnika gęstości bazy noclegowej dodatnią dynamikę zmian 
w badanych latach wykazało 40% badanych gmin. W 2014 r. największym nasyce-
niem bazy noclegowej odznaczały się gminy miejskie, w tym posiadający największą 
liczbę miejsc noclegowych Ciechocinek (328/km2) oraz Więcbork (64), Inowrocław 
(60), Łabiszyn (51), Żnin (34). Poza Ciechocinkiem, analiza dynamiki wykazała spa-
dek wartości wskaźnika gęstości miejsc noclegowych w tych miejscowościach. 
W gminach wiejskich, w przeciwieństwie do miast, wartości wskaźnika gęstości bazy 
noclegowej w badanych latach były znacznie niższe i nie przekraczały 10 miejsc/km2. 
Relatywnie największą gęstość bazy noclegowej posiadały gminy wiejskie: Zbiczno, 
Jeziora Wielkie, Gąsawa, Osie i Lubiewo. We wszystkich z nich, poza Zbicznem, 
zanotowano w badanych latach spadek wskaźnika nasycenia bazą turystyczną nocle-
gową o kilkadziesiąt punktów procentowych. 

 
2004 2014 

Ryc. 2. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej dla gmin woj. kujawsko-pomorskiego w 2004 r. 
i 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Fig. 2. Tourist accommodation density indicator with regard to communes in the Kujaws-
ko-Pomorskie voivodeship in 2004 and 2014. Source: own work based on LDB CSO data 

Intensywność ruchu turystycznego określona wskaźnikiem Schneidera najwyższa 
była w gminie Ciechocinek, w której w 2014 r. poziom wskaźnika wynoszący 1043 
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znacznie przewyższał wartości uzyskane w innych gminach. Relatywnie wysokie war-
tości osiągnęły też gmina wiejska Ciechocin (403), podtoruńskie Łysomice (355), 
wypoczynkowe gminy Brzozie (307), Gąsawa (274), Osie (266) oraz miasto Górzno 
(490) (ryc. 3). W stosunku do 2004 r. dodatnią dynamikę zmian wykazała połowa 
badanych gmin. Największą dynamikę przyrostu wskaźnika, na poziomie kilkuset 
punktów procentowych, zanotowano w małych miastach, jak Solec Kujawski, Strzel-
no, Gniewkowo oraz w gminach, na obszarze których rejestrowana aktywność tury-
styczna w badanych latach dopiero zaczęła się pojawiać, jak Ciechocin, Łysomice, 
Obrowo, Kowal, Warlubie.  

 
2004 

 
2014 

Ryc. 3. Wskaźnik funkcji turystycznej wg Schneidera dla gmin woj. kujawsko-pomorskiego 
w 2004 r. i 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Fig. 3. Tourist function indicator according to Schneider with regard to communes in the 
Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2004 and 2014. Source: own work based on LDB 

CSO data 

Intensywność ruchu turystycznego określona wskaźnikiem Charvata była najwięk-
sza w gminach uzdrowiskowych, Ciechocinku, dla którego wskaźnik osiągnął wartość 
12020, Brześciu Kujawski (1155) i mieście Inowrocław (721). Wysoki wskaźnik udzie-
lonych noclegów w przeliczeniu na 100 mieszkańców miało też miasto Górzno (790) 
oraz gminy wiejskie Gąsawa (755), Zbiczno (646), Brzozie (550) i Ciechocin (594) 
(ryc. 4). Dynamikę przyrostu wskaźnika w porównaniu do 2004 r. zanotowano 
w przypadku 37% gmin, a najwyższe jego wartości w dużej mierze miały gminy, które 
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osiągnęły wysokie wartości wskaźnika Schneidera, m.in. Ciechocin, Kowal, Warlubie, 
Łysomice, Wielka Nieszawa, z gmin miejskich Ciechocinek, Solec Kujawski, Gniew-
kowo. 

 
2004 

 
2014 

Ryc. 4. Wskaźnik funkcji turystycznej wg Charvata dla gmin woj. kujawsko-pomorskiego 
w 2004 r. i 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

Fig. 4. Tourist function indicator according to Charvat with regard to communes 
in the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2004 and 2014. Source: own work based 
on LDB CSO data 

W 2014 r. największą gęstość ruchu turystycznego notowano w miastach, uzdro-
wiskowym Ciechocinku (7452 turystów/km2), Toruniu (2326) oraz Górznie (1750), 
Inowrocławiu (1360), Więcborku (1128), Nowem (1105) (ryc. 5). Na obszarach wiej-
skich największą gęstość ruchu turystycznego (nie przekraczającą 270 turystów/km2) 
osiągnęły Łysomice, Ciechocin, Brzoza i Gąsawa. Dodatnia dynamika zmian w bada-
nym okresie dotyczyła nieco ponad połowy gmin. Największą dynamikę wzrostu 
wskaźnika posiadały gminy: Ciechocin, Warlubie, Łysomice, Obrowo, Kowal oraz 
miasta: Solec Kujawski, Gniewkowo, Strzelno.  
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2004 
 

2014 
Ryc. 5. Wskaźnik gęstości ruchu turystycznego dla gmin woj. kujawsko-pomorskiego 

w 2004 r. i 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
Fig. 5. Tourist traffic density indicator with regard to communes in the Kujawsko-
Pomorskie voivodeship in 2004 and 2014. Source: own work based on LDB CSO data 

Funkcję turystyczną dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. ba-
dano również za pomocą syntetycznego wskaźnika funkcji turystycznej według pro-
cedury Z. Zioło, do konstrukcji którego przyjęto zmienne cząstkowe, składające się 
na atrakcyjność turystyczną obszaru [Runge, 2006 za: Zioło, 1985; Derek, 2007, 2008; 
Durydiwka, 2012] (tab. 1).  

W celu wyznaczenia granic między klasami zastosowano za M. Durydiwką [2015] 
kryterium podziału oparte na średniej arytmetycznej i wielkości mediany3. Analiza 
ukazała, że żadna gmina nie uzyskała wartości wskaźnika syntetycznego równych 0. 
Najniższe wartości wskaźnika (poniżej 0,293), świadczące o słabo wykształconej 
funkcji turystycznej, miała w 2014 r. połowa gmin województwa (ryc. 6). Średnio 
wykształconą funkcję, określoną przez wartości wskaźnika wynoszące od 0,293 do 
0,853, posiadały 64 gminy, stanowiące 35,8% ogółu. Gminy, w których funkcja tury-
styczna wykształcona była w stopniu wysokim, posiadały wartości wskaźnika od 
0,853 do 1,413. Reprezentowało je 12 jednostek, stanowiących 6,7% ogółu. Były to 
                                                           

3 Na podstawie średniej arytmetycznej i wielkości mediany wyznaczono cztery poziomy 
funkcji turystycznej: I – od 0 do Me, poziom II – od Me do (Me+1/2 SD), poziom III – 
od (Me+1/2 SD) do (Me+SD), poziom IV –- powyżej (Me+SD). 
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głównie małe miasta, jak Pakość, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Radzyń Chełmiński, 
Kowal, Gostycyn oraz większe: Inowrocław, Grudziądz i Włocławek. Bardzo dobrze 
wykształconą funkcję posiadało w województwie 13 gmin, obejmujących 7,3% ogółu. 
Wśród nich znajdował się Ciechocinek, w przypadku którego wskaźnik syntetyczny 
osiągnął najwyższą wartość 13,805. Pozostałe gminy o wysoko rozwiniętej funkcji 
turystycznej miały już znacznie niższe wartości wskaźnika, m.in. Toruń (2,997) oraz 
gminy Pojezierza Brodnickiego: Zbiczno (2,889), miasto Górzno (2,323) i gmina 
Brzozie (1,804), gmina Gąsawa na Pojezierzu Żnińskim (2,559) oraz gminy Borów 
Tucholskich: Osie (2,285) i Lubiewo (1,548). W grupie tej znajdowała się również 
stolica województwa Bydgoszcz oraz niewielkie, ale bogate w zabytki Chełmno 
i gmina Brześć Kujawski, na terenie której znajduje się uzdrowisko Wieniec-Zdrój.  

Tab. 1. Zmienne cząstkowe wskaźnika syntetycznego oraz współzależności wskaźnika 
syntetycznego z elementami atrakcyjności turystycznej  
Tab. 1. Constituent variables of synthetic indicator and interdependence between the 
indicator and the elements of tourist attractiveness  

Elementy atrakcyjności 
turystycznej Zmienne cząstkowe 

Współczynniki 
korelacji rangowej 

Spearmana 

Walory turystyczne 

odsetek obszarów chronionych 0,38 

odsetek lasów w pow. gminy 0,26 

liczba obiektów zabytkowych/pow. gmin 0,35 

Zagospodarowanie 
turystyczne 

wskaźnik Baretje’a-Deferta 0,70 

% zatrudnienia w sekcji I PKD 0,45 

Ruch turystyczny 
wskaźnik Schneidera 0,72 

wskaźnik Charvata 0,72 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Derek (2007, 2008), M. Durydiwka (2012).  
Source: own work based on M. Derek (2007, 2008), M. Durydiwka (2012) 

Analiza korelacji rangowej Spearmana4, przeprowadzona pomiędzy wartościami 
wskaźnika syntetycznego a zmiennymi przyjętymi do konstrukcji tego wskaźnika, 
wykazała w każdym przypadku istotną statystycznie zależność na poziomie p<0,05. 
Wyliczony wskaźnik poziomu rozwoju funkcji turystycznej najmocniej skorelowany 
jest ze wskaźnikami Schneidera (0,72) i Charvata (0,72) oraz Baretje’a-Deferta (0,70) 

                                                           

4 Korelacje przeprowadzone zostały za pomocą pakietu Statistica 13. 
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(tab. 1). Oznacza to, iż funkcja turystyczna w największym stopniu zależna jest od 
intensywności ruchu turystycznego i wielkości zagospodarowania turystycznego. 
Umiarkowana zależność statystyczna występuje pomiędzy funkcją turystyczną a od-
setkiem zatrudnienia w sekcji I PKD (0,45). Niewielkie korelacje notowane są pomię-
dzy wskaźnikiem syntetycznym a odsetkiem obszarów chronionych (0,38), liczbą 
zabytków (0,35) oraz odsetkiem lasów (0,26), co świadczy o tym, iż w gminach woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego elementy te w niewielkim stopniu współwystępują 
z rozwiniętą funkcją turystyczną. 

 

Ryc. 6. Wskaźnik syntetyczny poziomu rozwoju funkcji turystycznej dla gmin woj. kujaw-
sko-pomorskiego w 2014 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
Fig. 6. Synthetic indicator of tourist function development with regard to communes in 
the Kujawsko-Pomorskie voivodeship in 2014. Source: own work based on LDB CSO data 

Analiza struktury wskaźnika syntetycznego wyliczonego dla gmin ukazała, iż w za-
leżności od charakteru jednostki przestrzennej, na wielkość tego wskaźnika wpływ 
mają określone zmienne cząstkowe (tab. 2). W przypadku dużych miast, jak Toruń, 
Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, na wielkość wskaźnika syntetycznego największy 
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wpływ ma liczba zabytków, a stosunkowo niewielkie znaczenie mają wskaźniki funk-
cji turystycznej. Gminy uzdrowiskowe, posiadające wysoko rozwiniętą funkcję tury-
styczną zawdzięczają ją w głównej mierze udziałom procentowym wskaźnika Charva-
ta. W gminach, w których ruch turystyczny jest bardzo mały, na wielkość wskaźnika 
syntetycznego wpływ mają inne zmienne cząstkowe, zwłaszcza odsetek zatrudnienia 
w sekcji I PKD oraz liczba zabytków, odsetek obszarów chronionych i lasów. 
W przypadku gmin wypoczynkowych, jak Zbiczno Gąsawa, Osie, największy udział 
w strukturze wskaźnika miernika syntetycznego ma najczęściej wskaźnik Baretje’a-
Deferta. 

Tab. 2. Udział procentowy cech w strukturze miernika syntetycznego gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego o bardzo wysokim i wysokim stopniu rozwinięcia funkcji turystycz-
nej w 2014 r. 
Tab. 2. Percentage distribution of characteristics in the synthetic indicator structure for the 
communes of the Kujawsko-Pomorskie voivodeship with a high and very high level of 
tourist function development in 2014 
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Ciechocinek  13,81 3,03 3,11 1,34 2,28 18,89 18,23 53,12 100 

Toruń 3 0,86 18,09 60,07 3,25 2,96 10,69 4,08 100 

Zbiczno (obszar wiejski) 2,89 12,44 0,42 1,6 3,75 54,47 13,69 13,63 100 

Gąsawa (obszar wiejski) 2,56 4,6 1,24 4,81 7,01 38,48 25,88 17,99 100 

Górzno  2,32 0 2,89 0,33 8,4 16,78 50,85 20,75 100 

Osie (obszar wiejski) 2,29 17,14 0,25 1,51 7,97 31,76 28,11 13,25 100 

Bydgoszcz  2,02 7,17 13,19 66,43 3,76 2,29 4,83 2,32 100 

Ciechocin (obszar wiejski) 1,89 12,77 0,21 0,61 4,22 11,48 51,5 19,22 100 

Brzozie (obszar wiejski) 1,8 18,65 0,16 0,43 6,17 14,9 41,1 18,58 100 

Łysomice (obszar wiejski) 1,6 6,93 0,66 2,41 5,93 13,76 53,6 16,71 100 

Lubiewo (obszar wiejski) 1,58 10,57 0,63 2,93 11,32 31,18 24,14 19,22 100 
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Brześć Kujawski (obszar 
wiejski) 1,55 0 2,55 10,44 10,12 15,91 15,45 45,53 100 

Chełmno 1,47 28,42 38,42 15,4 6,97 2,95 5,28 2,57 100 

Pakość  1,36 0 85,85 7,37 3,37 1,1 1,46 0,84 100 

Tuchola (obszar wiejski) 1,15 0 1 6,37 8,98 34,01 34,41 15,22 100 

Wielka Nieszawka (obszar 
wiejski) 1,14 26,7 0,22 1,35 10,34 14,74 32,61 14,04 100 

Inowrocław 1,09 0 13,56 11,65 9,65 12,63 12,12 40,39 100 

Gostycyn (obszar wiejski) 1,02 15,24 2,23 8,67 5,5 55,3 6,97 6,09 100 

Skępe  0,98 0 17,64 3,53 18,76 24,04 26,94 9,09 100 

Kowal (obszar wiejski) 0,93 13,21 1,5 4,94 16,36 13,08 38,15 12,76 100 

Chodecz  0,91 0 88,84 2,54 8,61 0 0 0 100 

Więcbork  0,91 0 18,52 2,12 14,5 26,67 20,04 18,15 100 

Dragacz (obszar wiejski) 0,88 46,03 1,64 5,25 20,35 3,95 17,07 5,71 100 

Radzyń Chełmiński  0,87 0 92,86 5,32 1,82 0 0 0 100 

Łabiszyn  0,87 0 41,32 3,55 13,3 22,03 9,73 10,07 100 

Grudziądz  0,83 11,48 21,65 35,95 8,48 7,59 9,97 4,88 100 

Włocławek  0,83 0,31 21,4 51,45 11,7 3,86 7,63 3,65 100 

Skępe (obszar wiejski) 0,83 0 1,7 8,38 12,9 57,34 11,89 7,78 100 

Brodnica  0,82 50,41 12,11 7,98 11,84 4,58 9,14 3,93 100 

Golub-Dobrzyń  0,82 44,63 18,45 4,23 8,96 4,47 15,25 4,01 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
Source: own work based on LDB CSO data 

 

Podsumowanie  

Analiza przeprowadzona za pomocą metod wskaźnikowych ukazała, iż funkcja tu-
rystyczna gmin województwa kujawsko-pomorskiego rozwinięta jest na niskim po-
ziomie. Świadczą o tym niskie wartości wskaźników charakteryzujących stopień zago-
spodarowania turystycznego i intensywność ruchu turystycznego, których wartości 
progowe przekraczane są przez pojedyncze gminy. Najlepiej rozwiniętą funkcję tury-



Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej … 101 
 
styczną w województwie kujawsko-pomorskim posiada uzdrowiskowa gmina Cie-
chocinek, co potwierdzają najwyższe wartości wszystkich analizowanych wskaźników. 
Ponadto, wskaźnik syntetyczny ukazał, że większość gmin województwa to obszary 
o słabo (50,3%) i średnio (33,0%) wykształconej funkcji turystycznej. Tylko 7,3% 
gmin posiada wysoko rozwiniętą funkcję turystyczną.  

Rozmieszczenie gmin według stopnia rozwoju funkcji turystycznej wykazuje duże 
zróżnicowanie przestrzenne. Obszary posiadające funkcję turystyczną rozwiniętą 
w stopniu średnim to wybrane, wypoczynkowe gminy Pojezierza Brodnickiego 
(Zbiczno Brzozie, Górzno), Borów Tucholskich (Śliwice, Osie, Cekcyn, Lubiewo) 
i Pojezierza Żnińskiego (Gąsawa), jak również gminy skoncentrowane wokół dużych 
miast, Bydgoszczy, Włocławka, Torunia, Grudziądza oraz pojedyncze gminy, na 
terenie których znajdują się określone czynniki generujące ruch turystyczny, jak 
w przypadku gmin Skępe, na terenie której znajduje się sanktuarium i Ciechocin, 
posiadającej nowoczesne centrum konferencyjne. Gminy o najniższym poziomie 
rozwoju funkcji turystycznej to tereny Kujaw oraz Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyń-
skiej, pozbawione dużej lesistości i bogatej sieci wód powierzchniowych.  

Współczynniki korelacji wykazały, iż na rozwój funkcji turystycznej największy 
wpływ ma intensywność ruchu turystycznego i wielkość bazy noclegowej, a w znacz-
nie mniejszym stopniu walory turystyczne. Jednak w zależności od charakteru jed-
nostki, funkcję turystyczną tworzą zróżnicowane elementy. Z grupy przyjętych do 
badań elementów w przypadku uzdrowisk jest to wskaźnik Charvata, w przypadku 
dużych ośrodków turystyczno-krajoznawczych są to elementy zabytkowe, a w gmi-
nach wypoczynkowych największe znaczenie ma wskaźnik Baretje’a-Deferta. W jed-
nostkach administracyjnych, gdzie nie rejestruje się dużego ruchu turystycznego 
i zagospodarowania, w strukturze wskaźnika brak dominującego elementu, w zmien-
nych proporcjach są to najczęściej elementy walorów turystycznych i odsetek zatrud-
nienia w sekcji I PKD. 

Analiza podstawowych parametrów dotyczących bazy noclegowej i ruchu tury-
stycznego ukazała, iż od 2004 r., zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi, w gminach 
województwa kujawsko-pomorskiego obserwuje się zmniejszenie liczby obiektów 
noclegowych i miejsc noclegowych, widoczny jest natomiast znaczny wzrost liczby 
korzystających i udzielonych noclegów.  

Analiza dynamiki wskaźników turystyki w badanych latach 2004 i 2014 ukazała 
wzrost ich wartości w przypadku wielu gmin. Pozycję swą umocnił w badanym okre-
sie Ciechocinek i część gmin wypoczynkowych, głównie Zbiczno, Brzozie, Osie, 
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Gąsawa, które pomimo zmniejszenia liczby obiektów noclegowych i w przypadku 
niektórych gmin – spadku funkcji turystycznej, nadal są w czołówce najważniejszych 
gmin wypoczynkowych województwa. Wzrost poziomu rozwoju funkcji turystycznej 
dostrzega się też w gminach położonych poza typowymi obszarami wypoczynkowy-
mi województwa, jak Ciechocin, Łysomice, Dragacz, Wielka Nieszawka.  

 
Literatura  

Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia, 2017, GUS, Warszawa. 
Anszperger, A., 2017, Konkurencyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego, Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 473, Wrocław, 27-36. 
Bąk, I., Szczecińska, B., 2014, Turystyka w Szczecinie w odniesieniu do badań ankietowych, Folia 

Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 308 (74)1, 17-28. 
Chudy-Hyski, D., 2006, Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru, 

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr2/1/2006, Polska Akademia Nauk, 
Oddział Katowice, 129-141. 

Derek, M., 2007, Gmina turystyczna – ujęcie metodologiczno-metodyczne, [w:] Kurek W., 
Pawlusiński R. (red.), Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, 
społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, wyd. Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27-32. 

Derek, M., 2008, Funkcja turystyczna gmin jako czynnik rozwoju lokalnego, rozprawa doktorska, 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa. 

Durydiwka, M., 2007, Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Studia 
nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne 
aspekty turystyki, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Warszawa, 261-269. 

Durydiwka, M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich 
w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Warszawa. 

Durydiwka, M., 2015, Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim: 
zróżnicowanie i zmiany, Turyzm 2015, 25/1, Łódź, 39-45. 

Dwucet, K., Pytel, S., Tkocz, M., 2008, Funkcje turystyczne miast przemysłowych na przykładzie 
zespołu miejskiego konurbacji katowickiej, [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcja turystyczna miast, 
XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wyd. UŁ, Łódź, 57-68. 

Gierańczyk, W., 2013, Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa 
rozwoju turystyki, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 
13, Łódź, 218-235. 



Ocena stanu rozwoju funkcji turystycznej … 103 
 
Hendel, M., 2016, Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego 

obszaru na przykładzie gminy Ustroń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: 
Organizacja i Zarządzanie z. 87, 1-14. 

Kałowska, J., Poczta-Wajda, A., 2008, Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju 
turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, Wieś i Rolnictwo, Nr 2 (139), 115-127. 

Kiniorska, I., Partyka, S., 2017, Funkcja turystyczna jako czynnik aktywizujący miasta 
województwa świętokrzyskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki 2 (38), 157-167. 

Liszewski, S. (red.), 1989, Funkcja turystyczna Augustowa, Instytut Turystyki, Warszawa. 
Majewska, J., 2008, Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, rozprawa 

doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań. 
Matczak, A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis 

Lodziensis, Turyzm, 5, 27-39. 
Olszewska, B., 1989, Funkcja turystyczno-wypoczynkowa Mrągowa, Acta Universitatis 

Lodziensis, Turyzm, 5, 41-65. 
Piotrowski, P., 2015, Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych 

województwa śląskiego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Nr 215, 57-73. 

Pytel, S., 2010, Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego, Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego Krajobraz a turystyka Nr 14, Komisja Krajobrazu 
Kulturowego PTG, Sosnowiec, 273-282. 

Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane 
narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 

Spychała, A., Graja-Zwolińska, S., 2011, Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej 
województwa wielkopolskiego w latach 1995-2009, Warsztaty z geografii turyzmu, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 81-91. 

Synówka-Bejenka E., 2017, Nowa propozycja wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej, Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 
335, 64-76. 

Szromek, A., 2012, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju 
turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie z. XX, 1-15. 

Szromek, A., 2013, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej 
na przykładzie obszarów państw europejskich, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 132, 91-103. 

Tucki, A., 2007, Regionalne aspekty rozwoju turystyki na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] 
Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. Prace Geograficzne i regionalne. 
Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 267-279.  



104 Al i c ja  Gonia ,  Zb i gn i ew Pod gó r ski  
 
Uglis, J., Jęczmyk, A., 2015, Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków 

krajobrazowych, Ekonomia i Środowisko 4 (55), 153-164. 
Więcław-Michniewska, J., 2011, Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat 

Polskich, Prace Geograficzne, zeszyt 125, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
UJ, Kraków, 179-196. 

Wiluś, R., 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do 
Uniejowa, Szlakami Nauki Nr 24, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. 

Strony internetowe:  

www. bdl.stat.gov.pl/BDL/start [BDL GUS] (dostęp 15.05.2019) 
www.dane.gov.pl/institution/64,narodowy-instytut-dziedzictwa [dane Narodowego Instytu-

tu Dziedzictwa](dostęp 15.05.2019) 
 
ASSESSMENT OF TOURIST FUNCTION DEVELOPMENT IN 

COMMUNES OF THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP 

The study aims to determine the development level of tourist function in communes of the 
Kujawsko-Pomorskie voivodeship, examine its spatial diversity, and highlight changes that 
occurred over the period of 10 years, from 2004 to 2014. In pursuit of this objective, 
a number of core indicators utilized in tourism geography were used, including gauges for 
tourist development and tourist traffic intensity, as well as a synthetic indicator of tourist 
function, which was established on the basis of selected variables that form tourist 
attractiveness. The data essential for indicator calculation were acquired from the Local 
Data Bank of the Central Statistical Office. As far as the Kujawsko-Pomorskie voivodeship 
is concerned, the values of the indicators suggest a low level of tourist function 
development, and reveal disparities among communes in terms of tourism growth. 
Approximately 50.3% of all communes show a lower level of tourist function development, 
and only 7.3% of them are considered well-developed. The health resort town of 
Ciechocinek proved to be the most developed commune, followed by Bory Tucholskie and 
Pojezierze Brodnickie. The analysis of indicator value dynamics for the year 2004 and 2014 
showed a slight drop in the importance of tourist function in some of the communes, and 
an increase in the development of said function in communes located outside the typical 
recreational areas of the voivodeship.  

Keywords: Kujawsko-Pomorskie voivodeship, tourist function, tourism development, 
indicators of tourist function development 
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Streszczenie  

Przestrzeń miejska podlegająca w dużym stopniu procesom antropopresji wydaje się nie 
posiadać dostatecznego potencjału do rozwoju zrównoważonych form turystyki – zwłasz-
cza ekoturystyki kojarzonej z obszarami przyrodniczo cennymi. Jednak liczne przykłady 
[Flink, 1993; Hecker, 2006, Vanbutsele, 2009] wskazują, że również na obszarach zurbani-
zowanych turystyka zrównoważona bardzo prężnie się rozwija. Kreowanie m.in. produktów 
ekoturystycznych opiera się bowiem o istniejące w miastach zasoby przyrodnicze (korytarze 
ekologiczne, tereny zieleni urządzonej itp.), zasoby społeczne (np. NGO, oddolne inicjaty-
wy mieszkańców, działania samorządów lokalnych) oraz istniejącą infrastrukturę turystyczną 
i rekreacyjną. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie potencjału wybranego 
obszaru Bydgoszczy w zakresie stworzenia miejskiego szlaku zielonego (Greenway) na tere-
nach zielonych i nadrzecznych. Analiza miejskich dokumentów strategicznych, inwentaryza-
cja istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz aktywność obywatelska miej-
skiej społeczności pozwoliły na wyznaczenie obszarów miasta predestynowanych do stwo-
rzenia produktu ekoturystycznego, jakim jest miejski szlak zielony. 

 
Słowa kluczowe: miejski szlak zielony, produkt ekoturystyczny, Bydgoszcz 

 
Wstęp 

Zrównoważony rozwój rozumiany w wymiarze środowiskowym i społecznym jest 
współcześnie traktowany jako priorytet we wszystkich aspektach rozwoju cywilizacyj-
nego. Potwierdza to między innymi raport o rozwoju społecznym przygotowany 
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przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) [Raport… 2011]. 
Idea, która powstała pół wieku temu z inicjatywy ONZ [Thant 1969], zwróciła uwagę 
społeczności międzynarodowej na konieczność kompleksowego ujęcia problemu 
ochrony zasobów naturalnych i kulturowych zwłaszcza w środowisku podlegającym 
silnej antropopresji, jakim niewątpliwie jest miasto.  

Istnieje wiele przykładów świadczących, że implementacja zasad zrównoważonego 
rozwoju w miastach zarówno w Polsce jak i na świecie jest obecnie powszechnie 
stosowana. Warto w tym miejscu wymienić chociażby ideę Slow City [Szymczak 2017], 
Smart City [Czupich i in. 2016], Green City [http://thegreencity.com/green-cities-
worldwide/, 23.06.2019], czy wybrane dokumenty strategiczne jak New Urban Agenda 
przedstawiona przez UE w 2016 roku [http://habitat3.org/the-new-urban-agenda, 
23.06.2019], czy opracowana w Polsce, Krajowa Polityka Miejska [Uchwała… 2015]. 
Idea zrównoważonego rozwoju przeniknęła również do turystyki stając się rdzeniem 
ekoturystyki. Jej głównym celem jest promowanie takich form aktywności turystycz-
nej, które są zależne od jakości środowiska, w możliwie największym stopniu są mu 
przyjazne, a także przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Ważnym ele-
mentem ekoturystyki jest również edukacja [Boyd, Butler 1996, Zaręba 2006]. 

Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość 
stworzenia miejskiego szlaku zielonego w przestrzeni Bydgoszczy. Za cel pracy przy-
jęto określenie potencjału wybranej przestrzeni miejskiej i jej mieszkańców, w zakre-
sie kreowania oferty ekoturystycznej. 

Przyjęto, że obecność terenów zielonych, aktywność społeczności lokalnych na 
poziomie jednostek urbanistycznych (osiedli) oraz prośrodowiskowa i prospołeczna 
polityka samorządu lokalnego może przyczynić się do powstawania produktów tury-
stycznych w zakresie turystyki zrównoważonej i ekoturystyki, służących nie tylko 
turystom, ale również mieszkańcom. Założono, że w wypadku Bydgoszczy, z uwagi 
na występowanie cennych siedlisk przyrodniczych na obszarze Plant nad Kanałem 
[Program ochrony środowiska… 2012] oraz funkcjonowanie Bydgoskiego Węzła 
Wodnego, istnieją sprzyjające warunki do stworzenia specyficznego produktu ekotu-
rystycznego, jakim jest miejski szlak zielony. 

Do weryfikacji powyższego założenia zastosowano metodę desk research tj. prze-
analizowano opracowania i dokumenty Urzędu Miasta w zakresie polityki środowi-
skowej i społecznej oraz zwrócono uwagę na aktywność mieszkańców wybranych 
terenów w zakresie inicjatyw społecznych. Najważniejszym elementem badań stała się 
inwentaryzacja istniejącego potencjału przyrodniczego, kulturowego, a także infra-
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struktury rekreacyjnej na wytypowanym obszarze. Spisem i dokumentacją fotogra-
ficzną objęto 164 obiekty zlokalizowane wzdłuż proponowanego szlaku. Uzupełnie-
niem inwentaryzacji była obserwacja terenowa służąca ocenie stanu technicznego 
obiektów (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza obiekt w budowie lub remoncie, a 5 stan 
techniczny bardzo dobry) oraz ocenie dostępności przestrzennej (skala trójstopniowa: 
brak dostępu, dostęp utrudniony, dostęp bezpośredni). Ponadto ocenie poddano 
natężenie ruchu na drogach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych wzdłuż 
proponowanego szlaku. Badania terenowe przeprowadzono w dniach 3-5 czerwca 
2019 roku.  

 
Ekoturystyka na obszarach zurbanizowanych 

Od drugiej połowy XX wieku, na grunt turystyki przenoszono idee odnoszące się 
do wartości zasobów, działania i zaangażowania społeczności lokalnych. Nawiązywa-
ły one do trzech filarów zrównoważonego rozwoju: środowiska, gospodarki i ludno-
ści [Huijbens 2011]. Wskazywano, że wśród zasad jakimi powinna kierować się bran-
ża turystyczna, należy wdrażać takie, które mówią o ochronie bioróżnorodności, inte-
gralności fizycznej krajobrazu i czystości środowiska. Ważnym elementem jest także 
wspieranie efektywnego gospodarowanie zasobami (ze szczególnym uwzględnieniem 
zasobów nieodnawialnych). W sferze gospodarczej, branża powinna dążyć do zapew-
nienia długookresowej opłacalności gospodarczej podmiotów turystycznych, dbać 
o jakość zatrudnienia oraz dobrobyt lokalny i równość społeczną (m.in. maksymaliza-
cja i sprawiedliwa dystrybucja korzyści gospodarczych i społecznych płynących 
z turystyki). W zakresie społecznym natomiast, zadania turystyki odnoszą się do speł-
niania oczekiwań turystów, kontroli lokalnej, wspierania właściwego funkcjonowania 
lokalnych społeczności oraz ochronie bogactwa kulturowego [Huijbens 2011]. 
Wszystkie wspomniane zasady znalazły odzwierciedlenie w idei ekoturystyki, która 
według wielu badaczy jest „najczystszą” formą podróżowania przyjaznego środowi-
sku [Wearing, Neil 1999; Zaręba 2006]. 

Pojęcie ekoturystyki miejskiej (Urban Ecotourism), które pojawiło się w literaturze 
w połowie lat 1990., jednoznacznie wpisuje się w ideę turystyki zrównoważonej 
i ekoturystyki. W pierwotnym znaczeniu dotyczyło zrównoważonych form podróżo-
wania na terenach miejskich [Blackstone Corporation 1996]. Kolejne definicje pod-
kreśliły jej edukacyjny i poznawczy charakter: eksplorowanie przestrzeni miejskiej 
i podmiejskiej przez turystów i mieszkańców w celu poznawania walorów przyrodni-
czych i kulturowych, przy pełnym ich poszanowaniu i ochronie [Gibson 2003, 
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Urban… 2006]. Warto w tym miejscu dodać, że ekoturystyka w przestrzeni miejskiej 
skierowana jest nie tylko do turystów, ale również, do samych mieszkańców [Tsipidis 
2004; Sarkar 2016]. Tożsamym pojęciem ekoturystyki miejskiej wydaje się być miejska 
turystyka zielona (ang. Urban Green Tourism). Wynika to z faktu, że jej atrybuty: odpo-
wiedzialność za środowisko przejawiająca się ochroną i wzmacnianiem bioróżnorod-
ności ekosystemów, wspieranie lokalnej gospodarki, szacunek wobec różnorodności 
i odmienności kulturowej, a także zdobywanie doświadczenia poprzez aktywne, oso-
biste zaangażowanie mieszkańców i turystów w sprawy natury środowiskowej, spo-
łecznej i kulturowej [Joppe, Dodds 1998] ściśle wiążą się z ideą turystyki zrównowa-
żonej, w tym ekoturystyki.  

Specyfika zrównoważonych produktów turystycznych, w tym produktów ekotury-
stycznych, wynika ze sposobu ich powstawania i wykorzystywania istniejącego poten-
cjału. Są tworzone z uwzględnieniem ochrony środowiska i bioróżnorodności. Ich 
celem jest edukacja, bazują one na lokalnych zasobach przyrodniczych i lokalnym 
potencjale społecznym. Często ich odbiorcami stają się zarówno turyści, jak i miesz-
kańcy. Spośród szeregu produktów turystycznych przyjaznych środowisku, jeden 
wydaje się być szczególnie dopasowany do specyfiki przestrzeni miejskiej – jest to 
miejski szlak zielony (ang. Urban Greenway). Według definicji jest to wielofunkcyjny 
szlak służący osobom niezmotoryzowanym (przystosowany również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) do bezpiecznego przemieszczania się w przestrzeni miejskiej, 
rekreacji i interpretacji dziedzictwa [Flink 1993; European… 2000; Zaręba 2007, 
s. 40]. Wspomniany szlak powstaje nierzadko poprzez przystosowanie zdegradowa-
nych przestrzeni miejskich – dawnych korytarzy transportowych (kolejowych, drogo-
wych, rzek itp.) do celów turystycznych i rekreacyjnych. W założeniu ma służyć roz-
wojowi zrównoważonych form transportu, promocji zdrowego stylu życia, ochronie 
i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz wspieraniu rozwoju lokalnego 
i lokalnych społeczności [Zaręba 2007]. Ze względu na swoją specyfikę można wy-
różnić trzy typy szlaków. Pierwszy typ determinowany jest obecnością ważnych kory-
tarzy ekologicznych zapewniających zachowanie bioróżnorodności i ochronę dla 
migrujących dzikich zwierząt (w miastach są to m.in. obszary nadrzeczne). Drugi typ 
obejmuje szlaki o charakterze rekreacyjnym. Często lokalizuje się je na obszarach 
atrakcyjnych pod względem krajobrazowym – mogą one łączyć obszary miejskie 
o funkcjach wypoczynkowych. Trzeci typ stanowią zielone szlaki promujące i chro-
niące istniejące dziedzictwo historyczne i kulturowe. Jednocześnie są one wykorzy-
stywane przez mieszkańców do celów transportowych oraz z racji wysokich parame-
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trów środowiskowych ich otoczenie jest atrakcyjne jako miejsca zamieszkania [Fabos 
1995]. 

Geneza i czas powstania terenów, na których tworzone są miejskie szlaki zielone 
pozwalają z kolei na wyróżnienie kilku ich generacji. Pierwsza generacja obejmuje 
szlaki powstałe na terenach bulwarów, parków miejskich, utworzonych w latach 
1700-1960. Druga generacja dotyczy szlaków o funkcji rekreacyjnej powstałych 
w okresie 1960-1985 zapewniających m.in. dostęp do terenów nadrzecznych, cieków 
i zbiorników wodnych. Trzecia generacja, to powstające „wielozadaniowe” zielone 
szlaki, które posiadają zarówno walory estetyczne i krajobrazowe, ale również zaspo-
kajają potrzeby dzikiej przyrody, ograniczają szkody powodziowe, pełnią funkcje 
edukacyjne [Searns 1995]. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ważną rolę w tworzeniu i zarządzaniu miej-
skim szlakiem zielonym odgrywa lokalna społeczność. To właśnie oddolne inicjatywy 
na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa, podejmowane przez mieszkańców, stano-
wią bazę dla funkcjonowania szlaku. Z drugiej strony powstanie miejskiego szlaku 
zielonego może stać się bodźcem przyśpieszającym proces rewitalizacji i aktywizacji 
danego obszaru zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym. Zgodnie z 
Deklaracją Greenways z Wiednia z 2016 roku [www.greenways.org.pl 18.04.2019] 
jednym z priorytetów idei zielonych szlaków jest wspieranie społeczności lokalnych 
zwłaszcza w zakresie budowania i rewitalizacji zdegradowanych zielonych korytarzy 
transportowych. Miejskie szlaki zielone są również przestrzenią kreowania innych 
produktów ekoturystycznych, które wykorzystują lokalne zasoby, produkty, miejsca, 
ofertę kulturalną itp. [Heliak 2010, s. 480]. 

 
Uwarunkowania rozwoju produktów ekoturystycznych w prze-
strzeni miasta Bydgoszczy 

Według, opublikowanego w 2016 roku, raportu Fundacji im. Schumanna dotyczą-
cego zrównoważonego rozwoju miast w Polsce, Bydgoszcz jest najbardziej zielonym 
miastem [Raport … 2016, s. 26]. W środowiskowym wymiarze zrównoważonego 
rozwoju stolica województwa kujawsko-pomorskiego uzyskała 657,4 pkt., pokonując 
tym samym wszystkie 66 miast na prawach powiatu. Na drugiej pozycji znalazły się 
Świętochłowice, a na trzeciej Gdańsk [Raport … 2016, s. 26]. Na wyniki raportu 
niewątpliwie mają wpływ zasoby zieleni miejskiej Bydgoszczy. Miasto charakteryzuje 
się wysokim udziałem terenów leśnych (28%) (wyższe wartości notowane są tylko 
w Sopocie i Koszalinie), terenów chronionych (35%) oraz stosunkowo niskimi 
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wskaźnikami zanieczyszczenia środowiska [Arak, Kusterka-Jefmańska 2016]. Parki 
i tereny wypoczynkowe zajmują 8 % powierzchni miasta [Raport … 2016, s. 27]. 

Historycznie obszary zieleni w mieście kształtowane były od początku XVII. 
Niemal od początku ich osią był układ hydrograficzny i przebiegająca w kierunku 
równoleżnikowym rzeka Brda. Z chwilą rozpoczęcia budowy Kanału Bydgoskiego 
(XVIII w.), na potrzeby zieleni miejskiej zagospodarowywano także tereny biegnące 
wzdłuż tej inwestycji. Wraz z rozwojem przestrzennym, w granice miasta włączone 
zostały duże kompleksy leśne (Las Gdański na północy i Puszcza Bydgoska w połu-
dniowej części miasta). Jednocześnie kształtowano nowe obszary zieleni urządzonej. 
W przeszłości Bydgoszcz charakteryzowała się liniowym układem zielni. Jego oś 
stanowiły śródmiejskie odcinki Brdy oraz Kanał Bydgoski. Planty założone wzdłuż 
Kanału Bydgoskiego stały się wyznacznikiem kierunków rozwoju funkcjonalnego 
zieleni miejskiej [Strategia rozwoju…, 2011, s. 30] Współcześnie dominującym ele-
mentem układu są naturalne formy przyrodnicze (przede wszystkim kompleksy leśne) 
oraz tereny łąk, pastwisk i zadrzewień położonych w dolinie Brdy i Wisły oraz nad 
Kanałem Bydgoskim (ryc. 1). 

 
Ryc. 1. Układ zieleni w Bydgoszczy. Źródło: opracowanie własne  

Fig. 1. Distribution of green areas in Bydgoszcz. Source: author’s elaboration 
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost powierzchni zieleni przypadającej na jed-
nego mieszkańca [Oleś, Harłoziński 2016 s. 360]. Biorąc pod uwagę średni wskaźnik 
zieleni publicznej urządzonej (parków, zieleńców, zieleni osiedlowej i zieleni ulicznej) 
na mieszkańca Bydgoszcz uplasowała się na pierwszym miejscu wśród 26 najwięk-
szych miast w Polsce [Godzina 2015, s. 26]. Zieleń urządzona stanowi element uzu-
pełniający i spajający system przyrodniczy terenów położonych na obrzeżach miasta, 
jednocześnie służy jako miejsce rekreacji mieszkańców [Estetyka… 2002, s. 13]. Ten 
rodzaj terenów zielonych jest szczególnie ważny dla mieszkańców ponieważ jest naj-
bardziej dostępny dla użytkowników i stanowi najważniejszy element łączący co-
dzienną egzystencję człowieka z przyrodą. Wysokie wskaźniki zieleni publicznej 
świadczą jednocześnie o wysokim potencjale miasta w zakresie zrównoważonego 
rozwoju funkcjonalno-przestrzennego [Godzina 2015]. 

 
„Bydgoski Miejski Zielony Szlak” jako propozycja produktu 
ekoturystycznego 

Jednym z najcenniejszych zasobów o charakterze przyrodniczo-kulturowym 
w Bydgoszczy jest obszar zlokalizowany w zachodniej części miasta i przylegający do 
Kanału Bydgoskiego – najstarszego czynnego śródlądowego kanału wodnego w Pol-
sce (ryc. 2). Jest to obszar szczególnie predestynowany do lokalizacji nowego produk-
tu o charakterze ekoturystycznym. Łączy w sobie walory krajobrazowe związane 
z ciekiem, zasoby kultury materialnej oraz jeden z najcenniejszych obszarów zieleni 
urządzonej w mieście jakim są Planty nad Starym Kanałem. Zadrzewianie tego obsza-
ru rozpoczęto w 1802 r. i praktycznie w sposób nieprzerwany trwało do wybuchu 
II wojny światowej [Zyglewski 2017, s. 40]. Na omawianym obszarze znajdują się 
zabytkowe urządzenia hydrotechniczne, jakimi są m.in. śluzy z przełomu XVIII 
i XIX wieku oraz zabytkowe kościoły (tab. 2). 

Proponowany produkt ekoturystyczny – Bydgoski Miejski Zielony Szlak obejmuje 
15-kilometrową trasę mającą swój początek przy zabytkowej Śluzie Prądy. Na całej 
długości przebiega wzdłuż Kanału Bydgoskiego. W pierwszym odcinku prowadzi 
w kierunku wschodnim, wzdłuż osiedlowej ulicy Spacerowej, a w dalszej części na 
obszarze Plant nad Starym Kanałem aż do Ronda Grunwaldzkiego. Szlak ma charak-
ter mieszany – linearno-pętlowy (powrotna trasa wiedzie do końca zachodniej części 
Plant Nad Starym Kanałem) oraz wpisuje się w ideę szlaku kulturowo-
przyrodniczego. Zgodnie z kryteriami Greenways [https://www.greenways.org.pl 
/greenways/kryteria, 20.06.2019] (tab. 1), trasa w większości charakteryzuje się pła-
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skim przebiegiem. W znacznej części przebiega utwardzonymi drogami. Badania 
terenowe wykazały, że na analizowanym obszarze znajdują się miejsca rekreacji takie 
jak siłownia, plac do kalisteniki, plac zabaw, przystań, boisko do piłki nożnej, wybieg 
dla psów (łącznie 46 urządzeń rekreacyjnych), 13 tablic edukacyjnych, 73 miejsca 
spoczynkowe (ławki), a także fontanny na Kanale, stojaki na rowery oraz parking 
Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. Ponadto na całej długości potencjalnego 
szlaku występuje infrastruktura pomocnicza np. pięć kładek nad Kanałem, czy 42 
kosze na śmieci. Przeciętna ocena stanu technicznego wszystkich 164 zinwentaryzo-
wanych obiektów wynosi to 4,14 (co oznacza stan dobry), ocena stanu dostępności 
przestrzennej wynosi 2,9 (obiekty są dostępne). Z obserwacji przeprowadzonych 
w trakcie inwentaryzacji wynika, że ruch samochodowy na drogach wewnętrznych 
i publicznych jest sporadyczny lub mały. Wyniki badań terenowych korespondują 
z analizami, które dotyczyły oceny stanu wszystkich terenów nadrzecznych przez 
mieszkańców Bydgoszczy. Najwyższe noty w opinii respondentów otrzymał Kanał 
Bydgoski [Józefowicz, 2015]. 

Ryc. 2. Lokalizacja obszaru proponowanego produktu ekoturystycznego w przestrzeni 
Bydgoszczy. Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps 

Fig. 2. Location of the proposed ecotourism product in the space of Bydgoszcz. Source: 
author’s elaboration based on Google Maps 

 



Kanał Bydgoski i jego potencjał … 113 
 

Tab. 1. Kryteria miejskiego zielonego szlaku oraz działania niezbędne do stworzenia 
proponowanego produktu ekoturystycznego – stan bieżący 
Tab. 1. Criteria of the urban greenway in the area of the proposed ecotourism product – 
current status 

 
Kryteria miejskiego zielonego 

szlaku wg Stowarzyszenia  
Greenways Polska 

(https://www.greenways.org.pl) 

Działania niezbędne do 
spełnienia kryterium na 
proponowanym przebie-

gu miejskiego szlaku 
zielonego w Bydgoszczy 

Uwagi 

1. Przynajmniej 90% szlaku posiada 
utwardzoną nawierzchnię; 

Utwardzenie nawierzchni 
(do poziomu 90% długości 
szlaku)  

W chwili obecnej 
utwardzonych jest 
około 65% powierzch-
ni, realizowane działania 
w tym zakresie m.in. z 
funduszy budżetu 
obywatelskiego 

2. Szlak stanowi korytarz komunika-
cyjny utworzony na niezależnej od 
transportu drogowego ścieżce 
służącej niezmotoryzowanym, 
łagodnym formom transportu 

Budowa tras rowerowych 
i ciągów pieszych  

W chwili obecnej dzia-
łania realizowane m.in. 
z funduszy budżetu 
obywatelskiego 

3. Nachylenie szlaku (wielkości 0 lub 
kilka stopni) pozwala na korzysta-
nie z niego przez wiele typów 
użytkowników, w tym osoby nie-
pełnosprawne na wózkach inwa-
lidzkich) 

zgodne z wymogami brak 

4. Na szlaku znajduje się przynajmniej 
1 tablica informacyjna (jeśli szlak 
jest pętlą) lub 2 tablice informacyj-
ne (w przypadku szlaków linio-
wych); 

Uzupełnienie istniejących 
tablic 

W chwili obecnej 
wzdłuż proponowanego 
szlaku znajdują się 
tablice informacyjne 
dotyczące dziedzictwa 
przyrodniczego i kultu-
rowego 

5. Na szlaku znajduje się przynajmniej 
1 punkt wypoczynkowy i/lub 
punkt fitness. 

zgodne z wymogami brak 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.greenways.org.pl 18.04.2019 
  Source: author’s elaboration based on https://www.greenways.org.pl 18.04.2019 

Proponowana trasa Miejskiego Zielonego Szlaku przebiega wzdłuż Kanału Byd-
goskiego, który stanowi wyjątkowy walor dziedzictwa kulturowego. Składa się na to 
unikalna infrastruktura hydrotechniczna Kanału Bydgoskiego, dziedzictwo przemy-
słowe wchodzące w skład Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła (TH2O), obiekty 
sakralne i istniejące i powstające obiekty kultury (tab. 2).  
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Tab. 2. Zasoby kultury materialnej zlokalizowane wzdłuż proponowanej trasy Miejskiego 
Szlaku Zielonego w Bydgoszczy 
Tab. 2. Cultural heritage located along the proposed route of Bydgoszcz Urban Greenway 

Lp. Obiekt Lokalizacja Okres 
powstania Uwagi 

1 

Kanał Bydgo-
ski wraz 
z zabudową 
hydrotech-
niczną  

śluza Prądy Spacerowa i Miń-
ska. 1773-1774 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/900/1-27 
30.XI.2005) 
obiekt ogólnodostępny 

2 

Stary Kanał 
Bydgoski wraz 
z zabudową 
hydrotech-
niczną  

śluza IV 
Wrocławska,  

ul. Wrocławska 
w parku nad sta-
rym Kanałem 
Bydgoskim.  

1773-1774 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/900/1-27 
30.XI.2005) 
obiekt ogólnodostępny 

3 śluza V Czar-
na Droga,  Czarna Droga 4 1773-1774 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/900/1-27 
30.XI.2005) 
obiekt ogólnodostępny 

4 
śluza VI 
Bronikow-
skiego 

ul. Bronikowskiego 
w parku nad sta-
rym Kanałem 
Bydgoskim.  

1773-1774 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/900/1-27 
30.XI.2005) 
obiekt ogólnodostępny 

5 Kościół Miłosierdzia Bożego Nakielska 68a, 1905-1906 

pierwotnie kościół 
ewangelicki, obecnie 
rzymskokatolicki, wpis 
do rejestru zabytków 
(A/841 z 10.06.1998) 
obiekt ogólnodostępny 

6 Kościół świętego Wojciecha Kanałowa 6 1912-1913 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/1354 z 26.02. 
2008) 
obiekt ogólnodostępny 

7 Cmentarz Starofarny Grunwaldzka 15 1889 

wpis do rejestru zabyt-
ków (A/879 
z 28.06.1993) 
obiekt ogólnodostępny 

8 Fabryka Obrabiarek do Drewna Nakielska 53 XIX w. 

Dawna Fabryka Maszyn 
C. Blumwe i Syn 
Zwiedzanie po wcze-
śniejszym kontakcie 
telefonicznym 
Czas zwiedzania: 60 min. 
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9 Muzeum Kanału Bydgoskiego Nowogrodzka 3 XXI w. 

Muzeum znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie tzw. Starego Kana-
łu, gromadzi zdjęcia i 
eksponaty związane 
Kanałem Bydgoskim. 
Otwarte: wtorek – piątek 
8.30-15.30. Możliwość 
zwiedzania w weekendy 
po uprzednim uzgodnie-
niu. 
czas zwiedzania: 45 min 

10 Planty nad Starym Kanałem 

Ronda Grun-
waldzkiego od 
Śluzy VI Broni-
kowskiego  

XIX w. 
jeden z najstarszych 
parków miejskich 
obiekt ogólnodostępny 

11 Teatr Rozmaitości IV Śluza 
(w fazie odbudowy) ul Wrocławska 7 XIX w. 

prywatna inwestycja 
mająca na celu przywró-
cenie dawnej funkcji 
rekreacyjnej, Kompleks 
restauracyjno-
rozrywkowy „Schwei-
zerhaus” wpis do reje-
stru zabytków (A/1678 
z 4.06.2015) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji oraz rejestru zabytków nieruchomych http://www.to 
run.wkz.gov.pl/zalaczniki/bydgoszcz_miasto.pdf, 2019-04-23 
Source: author’s elaboration according to stocktaking and kuyavian-pomeranian list of monuments 
http://www.torun.wkz.gov.pl/zalaczniki/bydgoszcz_miasto.pdf, 2019-04-23 

Wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru wiążą się natomiast z przebiegiem dwu-
stuletniej drogi wodnej zlokalizowanej w zachodniej części Kotliny Toruńskiej 
(w skład Kotliny wchodzi Terasa Bydgoska i dolina Kanału Bydgoskiego). W bezpo-
średnim otoczeniu potencjalnego szlaku, znajdują się: zieleń krajobrazowa i ochronna, 
nadrzeczne łąki, zbiorowiska lasów łęgowych, roślinność synatropijna, pojedyncze 
okazy drzew, aleje i planty, a także grunty orne, ogródki działkowe, urządzone ogrody 
przyrodnicze i sady [Dombrowicz 2015]. Obszar ten przez stulecia poddawany był 
antropopresji, jednakże przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza pozwala stwier-
dzić, że pod względem zasobów przyrodniczych obszar zwłaszcza Starego Kanału 
Bydgoskiego jest unikatowy w skali kraju. Występuje tam 13 gatunków roślin prawnie 
chronionych, w tym 7 podlegających ochronie ścisłej, obszar Parku nad Starym Kana-
łem zamieszkuje 21 gatunków ssaków, 70 gatunków ptaków, 30 gatunków ryb, owady 
i inne zwierzęta [Ratyńska i inni 2010]. Wzdłuż proponowanego szlaku znajduje się 
15 stanowisk obejmujących drzewa wpisane do rejestru pomników przyrody – naj-



116 Hanna Michn i ewi cz -Anki er sz ta jn ,  Iwona  Józ e f ow i cz  
 
więcej w parku nad Starym Kanałem (26 drzew) oraz w okolicy śluzy Prądy (13 
drzew). 

O dużym potencjale tej części miasta może świadczyć fakt, że już wraz z budową 
Kanału Bydgoskiego prężnie rozwijała się na tym obszarze funkcja rekreacyjno-
rozrywkowa. Rola Plant wzrosła po 1915 r. kiedy do użytku oddano nowy odcinek 
kanału, który umożliwiał przeprawy większych barek. Tym samym obszar nad Starym 
Kanałem Bydgoskim stał się jednym, z najchętniej odwiedzanych miejsc zarówno 
przez Bydgoszczan, jak i turystów. Okresem największej prosperity było dwudziesto-
lecie międzywojenne [Kuczma 1995; Badtke 2006; Kozłowska-Adamczak, Zieliński 
2012; Jankowski i inni 2014; Zyglewski 2017]. W okresie powojennym rola Starego 
Kanału stopniowo malała, funkcja rekreacyjna zaczęła zanikać, zwłaszcza po zasypa-
niu jego wschodniego fragmentu. Spowodowało to zmniejszenie powierzchni Plant 
z 74 ha do 47 ha, W tym czasie rosła popularność zlokalizowanego w północnej czę-
ści miasta Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” [Zyglewski 2017, 
s. 47]. Współcześnie (od początku XXI w.), po okresie zaniedbań, na proponowanym 
obszarze prowadzi się wiele działań mających na celu przywrócenie częściowo zde-
gradowanych terenów miastu. 

Oprócz zasobów przyrodniczych i kulturowych, które stanowią główny walor 
proponowanego szlaku, na uwagę zasługują również działania lokalnych społeczności 
zamieszkujących osiedla położone na trasie szlaku (ryc. 3).  

Do działań tych można zaliczyć: organizowanie cyklicznych ogólnomiejskich im-
prez o charakterze rekreacyjnym i sportowym m.in. festyn rodzinny „Śluzy” organi-
zowany od 15 lat na plantach przy Kanale Bydgoskim, Bieg na Miedzyniu, turniej 
tenisa stołowego Bydgoski Społecznik, oraz pikniki i festyny integrujące lokalne osie-
dlowe społeczności. 

Silne związki mieszkańców z obszarem objętym projektem zielonego szlaku prze-
jawiają się również poprzez ich aktywny udział w dysponowanie środkami Bydgo-
skiego Budżetu Obywatelskiego. Analiza raportów wykazała, że w latach 2015-2018, 
blisko 40% zgłoszonych projektów obywatelskich w jednostkach na których przebie-
ga potencjalny Miejski Zielony Szlak, dotyczyło obszaru przylegającego do Kanału 
Bydgoskiego. Dominowały projekty związane z poprawą infrastruktury rekreacyjnej 
(stworzenie lub doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, zagospodarowanie 
terenów zielonych itp.). Warto również wspomnieć o inicjatywach prywatnych przed-
siębiorców, którzy w rejonie proponowanego szlaku podjęli działalność usługową 
związaną z branżą turystyczną. Są to m.in. usługi hotelarskie (dwa hotele trzy- i czte-
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rogwiazdkowe z zapleczem gastronomicznym) i zakład przemysłowy udostępniony 
zwiedzającym w ramach tematycznego Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła (TH2O). 
Na uwagę zasługuje również inicjatywa związana z reaktywacją przedwojennego tea-
tru wodewilowego znajdującego się na terenie plant nad Kanałem Bydgoskim (inwe-
stycja w fazie realizacji). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 3. Aktywność społeczna mieszkańców bydgoskich osiedli położonych w bliskości 
potencjalnego miejskiego szlaku zielonego. Źródło: opracowanie własne 

Fig. 3. Social activity of residents of housing estates located in the vicinity of the potential 
urban greenway. Source: author’s elaboration 

 
Miejski Zielony Szlak w Bydgoszczy –  dla kogo? 

Zgodnie z Deklaracją Greenways z Wiednia [Vienna … 2016] jednym z prioryte-
tów idei zielonych szlaków jest wspieranie społeczności lokalnych zwłaszcza, w za-
kresie budowania i rewitalizacji zdegradowanych zielonych korytarzy transportowych. 

Istotnym aspektem projektów sygnowanych mianem Greenways jest więc określe-
nie potencjalnych grup odbiorców oraz zaangażowanie społeczności lokalnych. Pro-

Rady osiedli 

Stowarzyszenia 

Mieszkańcy 
 

Przedsiębiorcy 

Aktywność mieszkańców  

Współdecydowanie o inwestycjach osiedlowych 
(w zakresie infrastruktury sportowo – rekreacyj-
nej) w ramach Bydgoskiego Funduszu Obywa-

telskiego 
 

Organizacja imprez cyklicznych i wydarzeń 
tematycznych o charakterze sportowo – rekrea-
cyjnym, kulturalnym i edukacyjnym, o zasięgu 

ogólnomiejskim 
 

Organizacja imprez integrujących mieszkańców 
osiedli – pikniki, festyny, inicjatywy podnoszące 

świadomość ekologiczną mieszkańców 

Działania i lobbowanie na rzecz zmian w zago-
spodarowaniu terenów osiedlowych przylegają-

cych do Kanału Bydgoskiego 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w zakresie 
kreowania usług turystycznych i kulturalnych 
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ponowany produkt ekoturystyczny zlokalizowany jest na obszarze pięciu jednostek 
urbanistycznych miasta (Flisy, Miedzyn, Okole, Jary, Wilczak – łącznie niespełna 5% 
powierzchni miasta). Zamieszkuje tam prawie 10% mieszkańców Bydgoszczy (stan na 
2015 r.). Struktura wiekowa według ekonomicznych grup wieku we wszystkich jed-
nostkach wygląda podobnie – największą liczbę stanowią osoby w wieku produkcyj-
nym (przeciętna dla wybranych jednostek – 60%). Na omawianym obszarze notuje 
się wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (średnio 23%). Istotnym jest fakt, 
że w świetle Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewi-
talizacji dla miasta Bydgoszczy (Diagnoza … 2016), jednostki Wilczak, Jary i Okole 
należą do grupy obszarów zdegradowanych. W przypadku pierwszych dwóch jedno-
stek notuje się tam niższe niż przeciętne dla Bydgoszczy wartości wszystkich wybra-
nych wskaźników społeczno-ekonomicznych, w przypadku ostatniej jednostki, niższe 
wartości występują w czterech z pięciu analizowanych obszarów badań [Diagnoza … 
2016, s. 59]. Biorąc po uwagę powyższe cechy, istotne wydaje się zintensyfikowanie 
działań mających na celu poprawę jakości życia i aktywizację społeczności lokalnych. 
Potencjalny szlak może służyć szerszemu gronu użytkowników – mieszkańców mia-
sta oraz turystów. Przemawia za tym korzystna lokalizacja (w pobliżu centrum) i do-
bra dostępność transportowa. Szlak może służyć zarówno jako przestrzeń spacerowa 
i rekreacyjna, jak i jako ekologiczny korytarz transportowy przystosowany do łagod-
nych form transportu łączący centrum miasta np. z ogrodami działkowymi zlokali-
zowanymi bezpośrednio przy potencjalnej trasie.  

 
Zakończenie 

Miejskie szlaki zielone łączą ochronę istniejących zasobów zieleni w miastach wraz 
z promocją walorów przyrodniczych i kulturowych położonych w ich sąsiedztwie. 
Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju lokalnych wspólnot nie tylko w aspekcie 
ekonomicznym ale również społecznym.  

Wydaje się, że potencjał przyrodniczy i kulturowy Starego Kanału Bydgoskiego, 
wraz z istniejącą i stale modernizowaną infrastrukturą rekreacyjną, funkcjonującymi 
na tym obszarze produktami turystycznymi oraz podejmowane przez miasto i Rady 
Osiedli działania prospołeczne i prośrodowiskowe doskonale wpisują się w idee miej-
skich szlaków zielonych.  

O dużym zapotrzebowaniu na funkcjonowanie tego typu szlaku – pełniącego za-
równo funkcje transportowe jak i rekreacyjne, świadczy chociażby ulokowanie dwóch 
stacji roweru miejskiego w bliskości tras rowerowych biegnących wzdłuż kanału. Co 
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więcej widoczne jest zaangażowanie mieszkańców w tworzenie nowych i moderniza-
cję istniejących przestrzeni rekreacyjnych na analizowanym terenie. Są one postrzega-
ne jako niezbędna przestrzeń interakcji i działań społecznych. Z punktu widzenia 
rozwoju turystyki jest to natomiast szansa do lepszego promowania walorów kultu-
rowych (urządzenia hydrotechniczne, architektura przełomu XIX i XX wieku) leżą-
cych nieco na uboczu od głównych atrakcji turystycznych Bydgoszczy, a także po-
wrót do historycznego znaczenia okolic Kanału Bydgoskiego jako przestrzeni rekrea-
cyjnej. 

W świetle typologii przedstawionej przez G.J. Fabos [1995] proponowany szlak 
biegnący wzdłuż Kanału Bydgoskiego można zakwalifikować do typu szlaków pro-
mujących dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe. Pod względem genezy natomiast, 
szlak ten mógłby zostać przyporządkowany do I generacji, a więc do bulwarów, par-
ków miejskich powstałych przed 1960 rokiem 

W związku z powyższym, wykorzystując istniejące już miejskie produkty tury-
styczne i infrastrukturę rekreacyjną, po dokonaniu niezbędnych działań takich jak np. 
utwardzanie części nawierzchni, ustawienie tablic, w proponowanej lokalizacji istnieje 
realna szansa na stworzenie miejskiego szlaku zielonego zgodnego kryteriami Stowa-
rzyszenia Greenways Polska. 
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BYDGOSZCZ CANAL AND ITS POTENTIAL IN CREATING SUS-
TAINABLE AND ECOTOURISM PRODUCTS –  THE EXAMPLE 

OF URBAN GREENWAY  

The urban space, to a large extent subject to the processes of anthropopressure, does not 
seem to have sufficient potential for the development of sustainable forms of tourism – 
especially ecotourism associated with environmentally valuable areas. However, numerous 
examples [Flink 1993, Hecker 2006, Vanbutsele 2009] indicate that sustainable tourism is 
also developing very dynamically in urban areas. The creation of eco-tourism products, 
among others, is based on the natural resources existing in cities (ecological corridors, green 
areas, etc.), social resources (e.g. NGOs, grassroots initiatives of inhabitants, activities of 
local governments) and the existing tourism and recreation infrastructure. The aim of this 
study is to present the potential of a selected area of Bydgoszcz in terms of creating 
a greenway in green and riverside areas. The analysis of city strategic documents, inventory 
of existing natural and cultural resources and civic activity of the urban community allowed 
to determine the areas of the city predestined to create an ecotourism product, which is the 
city greenway.  
Keywords: urban greenway, ecotourism product, Bydgoszcz 
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Streszczenie  

Krajna to najsłabiej rozpoznawalny w świadomości Polaków oraz najmniej opisany w litera-
turze geograficznej i turystycznej historyczno-geograficzny region Polski Północnej (ryc. 1). 
Zgodnie z teorią W. Christallera [1955, 1964], stanowi on przykład regionu peryferyjnego, 
który dzięki swojej lokalizacji (z dala od dużych miast i wynikającemu z jego położenia 
potencjałowi turystycznemu) stanowi współczesny obszar podaży turystycznej. Jednocze-
śnie, ze względu na wykształcenie się na jego obszarze zjawiska ruchu turystycznego, staje 
się rdzeniem przestrzeni turystycznej [Liszewski 2005; Włodarczyk 2009]. 
Niniejszy artykuł jest pokłosiem fragmentu rozprawy doktorskiej pt. „Przestrzeń turystycz-
na Krajny”. Autorka wykorzystując przykład peryferyjnego położenia historycznej Krajny 
(Polska) prześledziła proces kształtowania się zagospodarowania turystycznego dla potrzeb 
rozwoju turystyki w regionie. Ma on bowiem znaczenie przy powstawaniu miejsc – centrów 
(tzw. „jąder”) recepcji turystyki, w tym m.in. tych o charakterze wypoczynkowym. Dodat-
kowo, analizując przebieg cyklu życia (ewolucji) rozwoju regionu badawczego (TALC) wg 
modelu R.W. Butlera [1980] zasugerowała kryteria do wydzielenia takich centrów recepcji 
turystyki. Jednocześnie, zaproponowała do dyskusji, przykład typologii jednostek prze-
strzennych na poziomie gmin (legitymujących się różnym poziomem rozwinięcia na ich 
obszarze zagospodarowania turystycznego) wg trzech kryteriów: (1) czasu powstania, (2) 
lokalizacji i (3) rodzaju zagospodarowania turystycznego. 

 
Słowa kluczowe: peryferyjność regionu, przestrzeń turystyczna, Krajna, zagospodarowanie 
turystyczne, centra (tzw. „jądra”) recepcji turystyki (wypoczynkowej) 
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Wprowadzenie   

„Pojęcie peryferyjności obszaru (terenu) łączy się z pojęciem dystansu, odmienno-
ści, zależności (…). Region peryferyjny traktowany jest w tym ujęciu jako obszar cha-
rakteryzujący się zespołem niekorzystnych cech w porównaniu z regionami central-
nymi” [Leszczewska 2010: 215-216]. W tradycyjnym ujęciu peryferyjności uwypukla 
się czynniki o charakterze przestrzennym – słabą infrastrukturę transportową i ko-
munikacyjną, brak dostępu do nowoczesnych środków transportu oraz dość wysokie 
koszty dostępu do pozostałych regionów, co objawia się niekorzystnym położeniem 
geograficznym i odległością od regionów centralnych i potencjalnych rynków zbytu 
[Leszczewska 2010; Zarębski 2012]. W literaturze ekonomicznej, problematyka ob-
szarów peryferyjnych bardzo często omawiana jest także w kontekście oceny poten-
cjału i dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi regionami czy aktywności 
ekonomicznej samych regionów peryferyjnych [np. Pilawka i Kazak 2013; Woje-
wódzka-Wiewiórska 2013].  

Poczynione w pracy założenie badawcze dotyczy tego, że peryferyjność wyni-
kająca z izolacji przestrzennej może być współcześnie (w okresie gospodarki ryn-
kowej) traktowana, jako majątek lokalny (regionalny) stanowiący podstawę rozwo-
ju turystyki doby XXI w.. W tym celu, na potrzeby pracy, wykorzystano i zaadap-
towano teorię ośrodków peryferyjnych (zwaną także teorią peryferii), której pre-
kursorem w latach 50. i 60. XX w. był W. Christaller. Dzięki temu autorka(na 
przykładzie badanej Krajny) dowiodła, że peryferyjność położenia jakiegoś obsza-
ru czy regionu (np. geograficznego, historycznego lub etnograficznego) we 
współczesnym zurbanizowanym świecie może stać się podstawą do tworzenia 
nowych przestrzeni turystycznych. Dzieje się tak, gdyż zgodnie z teorią W. Chri-
stallera [1955, 1964] obszary podaży turystycznej najczęściej powstają w regionach 
peryferyjnych oferujących atrakcyjne walory turystyczne i w tym właśnie znacze-
niu to one, w przeciwieństwie do terenów zurbanizowanych miast (tzw. ośrodków 
centralnych), stają się rdzeniami przestrzeni turystycznej.  

Przejawem kształtowania się przestrzeni turystycznej rozumianej jako część prze-
strzeni geograficznej, w której występuje zjawisko ruchu turystycznego [Włodarczyk, 
2009: 74-75] są także przestrzenne i czasowe zmiany zagospodarowania poszczegól-
nych terenów (działek) na cele turystyczne. Dzieje się tak, gdyż formowanie prze-
strzeni turystycznej regionu następuje dwutorowo [Kozłowska-Adamczak 2016; 
2018]. Z jednej strony, jest ona tworzona poprzez inwestycje (np. zagospodarowanie 
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turystyczne), z drugiej stanowi podstawę gospodarowania i użytkowania (m.in. po-
przez ruch turystyczny). To z kolei wpisuje się w charakterystykę modelu wzrostu 
życia przestrzeni turystycznej (TALC) wg modelu R.W. Butlera [1980], której ciągłość 
przekształceń związana jest bezpośrednio z różnymi formami aktywności turystycz-
nej, a pośrednio z urozmaiconą infrastrukturą turystyczną będącą w stanie obsłużyć 
ten ruch turystyczny.  

 
Cel i  metody  

Specyfika położenia obszaru badawczego Krajny (z dala od dużych miast i wyni-
kający z jej peryferyjności potencjał turystyczny) oraz analiza przebiegu cyklu ewolucji 
przestrzeni turystycznej regionu wg modelu R.W. Butlera [1980] sprawiają, że jednym 
z celów artykułu jest próba prześledzenia procesu kształtowania się zagospodarowa-
nia turystycznego Krajny dla potrzeb turystyki wypoczynkowej. Z drugiej strony jest 
zaproponowanie typologii jednostek przestrzennych (wg gmin) biorąc pod uwagę 
kryterium czasu powstania, lokalizacji oraz rodzaju zagospodarowania turystycznego 
(ze szczególnym uwzględnieniem bazy wypoczynkowej). Typologii, która w przypad-
ku obszarów peryferyjnych może stanowić główny czynnik tworzenia się centrów 
(tzw. „jąder”) recepcji turystyki (w tym zwłaszcza turystyki wypoczynkowej). Wszyst-
kie analizy opierają się na badaniach własnych dotyczących regionu historycznej 
Krajny [Goerke 1918, Geppert 1926, Szafran 1961, Kozłowska-Adamczak 2016; 
2017; 2018] położonej w północnej Polsce (ryc. 1), z uwzględnieniem podziału regio-
nu na gminy w ich granicach administracyjnych1 (ryc. 2), jako podstawowego pola 
oceny. 

Do charakterystyki przemian zagospodarowania turystycznego Krajny (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bazy wypoczynkowej), a następnie stworzenia stosownej 
typologii miejsc (tzw. „jąder”) recepcji turystyki wykorzystano materiały pochodzące 
z rozległych badań archiwalno-inwentaryzacyjnych. Wszystkie ukazują syntezę wg 
stanu na 2010 rok, tj. ostatni rok badań terenowych przeprowadzonych do rozprawy 
doktorskiej. W analizach uwzględniono m.in. oficjalne statystyki GUS oraz pierwotne 
materiały źródłowe pochodzące z kwerendy dokumentów, tj.: 

                                                           

1 W analizach pominięto grupę sześciu gmin (tj. gm. m-w. Debrzno, gm. w. Okonek, gm.  
m-w. Ujście, gm. w. Sicienko, gm. m-w. Koronowo i gm. w. Gostycyn), które wykazują się 
zbyt dużą fragmentarycznością przynależności administracyjnej i/lub praktycznym bra-
kiem powiązań emocjonalnych mieszkańców z regionem (ryc. 2).  
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− księgi lub karty meldunkowe, sprawozdania statystyczne do GUS o wykorzysta-

niu turystycznego obiektu noclegowego, rzadziej zestawienia faktur VAT wyty-
powanych bezpośrednio do badania obiektów noclegowych wg stanu na lata 
2007-2009, 

− pełne zapisy ksiąg wieczystych wybranych do analiz obiektów turystycznych 
zdeponowane w ówczesnych Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądów Rejono-
wych w Pile, Złotowie i Sępólnie Krajeńskim. 

 

 
Ryc. 1. Zarys obszaru historycznej Krajny w granicach przedrozbiorowego powiatu nakiel-

skiego z okresu XVI-XVIII w. Źródło: Kozłowska-Adamczak [2017: 81 – uzupełnione] 
Fig. 1. Historical boundaries of the Krajna region within the pre-partition Nakielski poviat 

of the 16th-18th Century. Source: Kozłowska-Adamczak [2017: 81 – supplemented] 
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Ryc. 2. Formalna przynależność Krajny do powiatów i gmin wg podziału administracyjnego 
Polski obowiązującego od 01.01.1999 r. z uwzględnieniem jednostek pominiętych w anali-

zach. Źródło: Kozłowska-Adamczak [2017: 81] 
Fig. 2. Formal division of the Krajna region against the contemporary administrative divi-

sion into poviats and communes of Poland (including units omitted in the analysis). Source: 
Kozłowska-Adamczak [2017: 81] 

Pomocniczo do analizy wykorzystano: 1) wyniki badań ankietowych przeprowa-
dzonych, w latach 2009-2010, wśród osób odwiedzających Krajnę oraz 2) wywiady 
z właścicielami lub gospodarzami obiektów zbiorowego zakwaterowania, zwłaszcza 
ośrodków wypoczynkowych/wczasowych, pól biwakowych/namiotowych, campin-
gów oraz obiektów hotelowych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie największych 
jezior regionu. 

Do zobrazowania zróżnicowania przestrzennego bazy noclegowej Krajny wyko-
rzystano m.in. powszechnie znany wskaźnik funkcji turystycznej wg Baretje’a i Defer-
ta, który obrazuje poziom rozwinięcia turystyki w regionie i poszczególnych gminach. 
Do analiz przyjęto wartości wskaźników funkcji turystycznej opracowane specjalnie 
dla obszaru Polski autorstwa J. Warszyńskiej [Krukowska 2009: 167 za: Warszyńska 
1985]. Te z kolei pozwoliły ostatecznie wyróżnić pięć stopni jej rozwoju w regionie, 
tj. od momentu kiedy proces jeszcze się nie rozpoczął (wskaźnik <0,78) po stopień, 
w którym funkcja turystyczna jest podstawową lub jedną z głównych (wskaźnik 
>50,0) funkcji gospodarczych danej jednostki przestrzennej (tab. 1).  

Do zobiektywizowania oceny zagospodarowania turystycznego Krajny wykorzy-
stano w opracowaniu stosowaną w geografii procedurę bonitacyjną [Runge 2006: 
195]. W ten sposób poddano weryfikacji łącznie sześć elementów zagospodarowania 
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turystycznego (tab. 2), które w najbardziej wiarygodny sposób są w stanie zaprezen-
tować wielkość i zróżnicowanie badanego zjawiska w poszczególnych gminach obsza-
ru badawczego. W tym celu wykorzystano, zmodyfikowaną i uzupełnioną na potrze-
by niniejszego opracowania, klasyfikację autorstwa J. Wojciechowskiej [2003: 153]. 

Tab. 1 Przedziały klasowe dla określenia funkcji turystycznej na podstawie wielkości bazy 
noclegowej wg metody J. Warszyńskiej z 1985 r. 
Tab. 1. Value ranges for determining tourism function with regard to the accommodation 
base size in accordance with the method proposed by J. Warszyńska [1985]. 

Stopnie Funkcja turystyczna 
Wartości progowe 

wskaźnika 
Baretje’a i Deferta 

5 podstawowa lub jedna z głównych >50,0 

4 równorzędna lub uzupełniająca 25,01 – 50,00 

3 dodatkowa 6,26 – 25,00 

2 w początkowym stadium rozwoju 0,78 – 6,25 

1 proces rozwoju funkcji turystycznej jeszcze się nie rozpoczął <0,78 

Źródło: Krukowska [2009: 167] 
Source: Krukowska [2009: 167] 

Tabela 2. Kryteria oceny (zasady bonitacji punktowej) wybranych elementów zagospoda-
rowania turystycznego mających największe znaczenie dla recepcji ruchu turystycznego na 
Krajnie 
Table 2. Criteria for evaluation (classification) of selected elements pertaining to tourist 
facilities development that are of greatest importance for attracting tourist traffic to Krajna 

Skala 
punktowa 

 

Kryteria oceny 

Liczba 
obiektów 

noclegowych 
(ogółem) 

Liczba miejsc 
noclegowych 

(ogółem) 

Liczba 
najważniejszych 

obiektów 
sportowo-

rekreacyjnych 

Liczba 
dworców 

autobusowych 
PKS 

Liczba 
dworców 

i stacji 
kolejowych 

PKP 

Długość dróg 
lokalnych 

i gminnych 
(w km) 

0 pkt. 0 0 0 0 0 0 
1 pkt. 1-5 1-100 1 1 1 0,1-50 
2 pkt. 6-10 101-200 2-3 – 2 50,1-70 
3 pkt. 11-20 201-400 4-5 – – 70,1-90 
4 pkt. 21 i więcej 401 i więcej 6 i więcej – – 90,1 i więcej 

* Współczynnik waloryzacji = liczba otrzymanych punktów z waloryzacji wszystkich cech danej miejscowości/ 
max. liczba możliwych punktów do otrzymania (max.= 19 pkt.).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Wojciechowska [2003: 153] – zmienione 
Source: own study based on J. Wojciechowska [2003: 153] – changed criteria 
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Do analiz wybrano przede wszystkim zmienne obrazujące: 1) wielkość bazy noc-
legowej, tj. liczbę obiektów (ogółem) i miejsc noclegowych (ogółem) oraz 2) wielkość 
bazy towarzyszącej na przykładzie liczby najważniejszych obiektów sportowo-
rekreacyjnych mających wpływ na rozwój turystyki w gminach. Ze względu na peryfe-
ryjność położenia geograficznego Krajny uznano, że niezwykle ważne przy ocenie 
zagospodarowania turystycznego są także elementy infrastruktury komunikacyjno-
transportowej (np. dostęp do najważniejszych stacji i dworców kolejowych PKP oraz 
autobusowych PKS) obrazujące poziom dostępności komunikacyjnej w regionie. 
Duże znaczenie w tym względzie ma także gęstość (długość) dróg lokalnych i gmin-
nych, która wpływa na kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu [Szkup 2003, 
Graja-Zwolińska 2010]. Zgodnie z przyjętą do opracowania pięciopunktową skalą (od 
0 pkt. do 4 pkt.) przyznano analizowanym elementom, w zależności od poziomu 
występowania, odpowiednią liczbę punktów (tab. 2). Następnie stosując współczyn-
nik waloryzacji i wyznaczając przedziały punktowe dokonano podziału analizowa-
nych gmin na cztery grupy (zob. ryc. 7).  

 
Kształtowanie zagospodarowania turystycznego obszaru pery-
feryjnego Krajny w świetle przeprowadzonych badań  

Jak wspomniano już wcześniej, przejawem kształtowania się przestrzeni tury-
stycznej są przestrzenne i czasowe zmiany zagospodarowania poszczególnych tere-
nów (działek) na cele turystyczne. Przestrzeń turystyczna Krajny kształtująca się, 
w niektórych miejscach nawet od przełomu XIX i XX w. (np. m. Złotów i m. Nakło 
n/Notecią), z pełnią rozwoju przypadającą na okres rozwoju turystyki socjalnej, nie 
ma współcześnie charakteru ciągłego (tj. jednorodnego). Wielokierunkowe rozważa-
nia i analizy (bazujące m.in. na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród osób odwiedzających region, analizach ruchu turystycznego czy treściach ksiąg 
wieczystych obiektów noclegowych, itd.) pozwalają zidentyfikować obszar badawczy 
jako jeszcze nie w pełni wykształconą przestrzeń turystyczną (ryc. 3). Legitymuje się 
on swoistą mozaikowatością z wyraźnie zaakcentowanymi centrami turystyczno-
usługowymi, tzw. „jądrami” rozwoju turystyki w postaci pojedynczych miejsc (miej-
scowości) położonych w najbardziej atrakcyjnych turystycznie gminach regionu. To 
zaś jest charakterystyczne dla mezoregionu fizycznogeograficznego Polski wypełnio-
nego również innymi przestrzeniami funkcjonalnymi. W przypadku Krajny dominu-
jącą jest przestrzeń rolnicza.  
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Ryc. 3. Stopień rozwoju funkcji turystycznej gmin Krajny na podstawie wielkości bazy 

noclegowej z uwzględnieniem metody J. Warszyńskiej [1985] – synteza wg stanu na 2010 r. 
(tj. ostatni rok badań terenowych). Źródło: opracowanie własne na podstawie badań tere-

nowych i danych GUS 
Fig. 3. Development level of the tourist function demonstrated by the region of Krajna 
with regard to the size of the accommodation base according to the method of J. War-

szyńska [1985] – as of 2010 (i.e. last year of field research). Source: own study based on field 
research and calculations performer based on statistical data 

Szczególnego znaczenia w tym względzie nabiera zagospodarowanie dla turystyki 
pobytowej, która w przypadku obszaru badawczego jest od wielu dziesięcioleci 
(zwłaszcza lat 1960-1980) genetycznie związana z tradycją wypoczynku nad wodą 
(ryc. 4).  

Przeprowadzone, w niniejszej pracy, rozległe badania archiwalno-
inwentaryzacyjne dowodzą, że początki tego typu zainwestowania w regionie przypa-
dają co najmniej na czas 20-lecia międzywojennego. Okazuje się, że rozwój inwestycji 
turystycznych nieco intensywniej przebiegał w zachodniej części Krajny (na Zło-
towszczyźnie). Z kolei, po II wojnie światowej objął też wschodni fragment regionu 
(tzw. Krajnę Sępoleńską), który obecnie stanowi duże skupisko zagospodarowania 
turystycznego – głównie bazy noclegowej (zwłaszcza obiektów zbiorowego zakwate-
rowania o charakterze sezonowym) i bazy sportowo-rekreacyjnej (ryc. 5). Właściwy 
rozkwit zainwestowania turystycznego wiąże się natomiast z rozwojem turystyki so-
cjalnej i jej prosperity przypadającym na lata 1960-1980, tj. okres charakteryzujący się 
na Krajnie fazą szybkiego wzrostu, tzw. „boomem turystycznym” (ryc. 6). Turystyki, 
która w owym czasie polegała na propagowaniu idei tzw. wczasów rodzinnych reali-
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zowanych w rozbudowanej bazie zbiorowego wypoczynku (zwłaszcza domach wy-
poczynkowych i ośrodkach wczasowych) należącej w tamtym okresie zarówno do 
państwowych zakładów pracy, jak i Funduszu Wczasów Pracowniczych (FWP). 
Znaczna ich większość swoje siedziby miała zlokalizowane w dużych aglomeracjach 
miejskich2, tj.: Bydgoszcz i Warszawa (obiekty położone we wschodnim sektorze 
Krajny) oraz Poznań i Łódź (baza usytuowana w zachodnim sektorze regionu). 

Po 1989 r. (tj. moment początków rozwoju turystyki komercyjnej) zagospodaro-
wanie to poddane zostało stopniowym przekształceniom zdeterminowanym rozpo-
częciem przemian społeczno-gospodarczych i ustrojowych w Polsce (tzw. okres 
transformacji ustrojowej). Fakt ten zaś przekłada się współcześnie zarówno na liczbę 
miejsc recepcji, jak i obiektów obsługujących rejestrowany ruch turystyczny w bada-
nych gminach Krajny (ryc. 7). 

Rozkład przestrzenny ocenianego zjawiska (ryc. 7) dowodzi, że uczestnicy ruchu 
turystycznego na Krajnie, pragnąc zaspokoić swoje potrzeby, kierują się przede 
wszystkim pięknem walorów środowiska przyrodniczego, w których skoncentrowana 
jest zróżnicowana baza noclegowa i towarzysząca jej baza sportowo-rekreacyjna. 
Szczególnego znaczenia w tym względzie nabierają sezonowe obiekty zbiorowego 
zakwaterowania (typu ośrodki wczasowe/wypoczynkowe, pola namioto-
we/biwakowe i campingowe) oraz te całoroczne. Oznacza to, że najważniejszą rolę 
odgrywa więc ta baza turystyczna, która stwarza dobre warunki dla rozwoju głównie 
turystyki wypoczynkowej nad największymi jeziorami regionu oraz agroturystyki na 
obszarach wiejskich (por. ryc. 5). Ogromne znaczenie w tej kwestii ma także różny 
stopień dostępności komunikacyjnej gmin, pozwalający na dotarcie osobom odwie-
dzającym do wielu walorów turystycznych obszaru oraz ciekawych miejsc wypoczyn-
ku (np. kąpielisk, plaż, ośrodków wypoczynkowych, itp.). Relatywnie duży wpływ ma 
także bliskie sąsiedztwo jednostek przestrzennych z różnego rzędu szlakami drogo-
wymi i/lub kolejowymi regionu, zwłaszcza położonych w najbardziej atrakcyjnych 
przyrodniczo sektorach regionu. Dzięki temu zauważa się w strukturze bazy nocle-
gowej występowanie sezonowych obiektów wypoczynku zbiorowego (ryc. 8).  

                                                           

2 Szczególnie dla gestorów z Bydgoszczy i Poznania decyzja wyboru lokalizacji bazy nocle-
gowej na Krajnie podyktowana była czynnikiem bliskiej odległości do miejsca wypoczyn-
ku. W przypadku gestorów z Łodzi i Warszawy jest dowodem na istnienie równowagi 
stymulant odległości i atrakcyjności środowiskowej odwiedzanego miejsca, co wpisuje się 
w koncepcję modeli recepcji obszarów (miejscowości) wypoczynkowych autorstwa B. Ro-
galewskiej [1978].  
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Ryc. 4. Miejscowości Krajny, wg podziału na główne cele destynacji turystycznych, mające 
największe znaczenie w kształtowaniu ruchu turystycznego w regionie na przykładzie wska-
zań respondentów (N=1233). Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań 
ankietowych przeprowadzonych, w latach 2009-2010, wśród osób odwiedzających Krajnę 

Fig. 4. Towns of Krajna based on tourist destination that are of greatest importance for the 
development of tourist traffic in the region according to the respondents (N=1233). Source: 

own study based on the results of surveys performed in the years 2009–2010 among per-
sons visiting Krajna 
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Ryc. 5. Wielkość i struktura funkcjonujących współcześnie obiektów wypoczynku zbioro-

wego mających największy wpływ na kształtowanie turystycznej przestrzeni wypoczynkowej 
Krajny wg kryterium genezy ich powstania (stan na 2010 r., tj. na ostatni rok badań tereno-
wych). Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych, w tym analizy doku-
mentów i pism zawartych w księgach wieczystych obiektów noclegowych i wyrysów map 

ewidencyjnych 
Fig. 5. Size and structure of accommodation facilities having the greatest impact on the 
development of Krajna’s tourist leisure space against the genesis of their creation – as of 

2010. Source: own study based on field research and the analysis of documents pertaining to 
individual holiday resorts in the region, supplemented with reference maps 
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Ryc. 7. Waloryzacja bonitacyjna gmin wg wybranych elementów zagospodarowania tury-
stycznego mających największe znaczenie dla recepcji ruchu turystycznego na Krajnie. Źró-

dło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych uzupełnionych danymi staty-
stycznymi GUS z 2010 r. 

Fig. 7. Valorisation of communes according to the selected elements of tourist facilities 
development exerting the greatest impact on the reception of tourist traffic in Krajna. 

Source: own study based on field research, supplemented with the statistical data 

Wśród tak powstałego układu gmin badanego regionu (ryc. 8) wyraźnie zaznaczają 
się trzy pojedyncze jądra koncentracji. Dysponują one na swym terenie w sumie 48 
obiektami noclegowymi (m. Piła – 17 obiektów, m. Złotów – 5 obiektów, gm. m-w. 
Łobżenica 26 obiektów), co łącznie stanowi 31,6 % całej bazy noclegowej regionu. 
Mogą one zaoferować w sumie ok. 1900 miejsc noclegowych, z czego 1205 o charak-
terze całorocznym (czyli nieco ponad ½ wszystkich istniejących miejsc noclegowych 
tego typu na Krajnie), a 695 sezonowym (tj. ponad ¼ wszystkich sezonowych miejsc 
noclegowych w regionie). Uzupełnieniem tego rozkładu przestrzennego są dodatko-
wo trzy kolejne jednostki (tj. gm. m-w. Więcbork i Sępólno Krajeńskie oraz gm. 
w. Zakrzewo), które w badanym okresie 2010 r. dysponowały łącznie 1733 miejscami 
noclegowymi w 49 obiektach. Z tego 460 miejsc przypadało na obiekty działające 
przez cały rok, a aż 1273 miejsc w sezonie turystycznym.  
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Centra (tzw. „jądra”)  recepcji  turystyki – propozycja typologii  
gmin na przykładzie obszaru peryferyjnego Krajny  

Analizując poszczególne stadia cyklu życia (ewolucji) przestrzeni turystycznej 
Krajny (TALC) wg modelu R.W. Butlera [1980] uznano, że peryferyjność położenia 
geograficznego regionu (w dużym oddaleniu od wielkich aglomeracji miejskich) przy 
jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności przyrodniczej sprzyja tworzeniu się skupisk 
(różnej wielkości i rodzaju) obiektów turystycznych. Szczególnego znaczenia w tym 
względzie nabiera powstanie w regionie centrów – tzw. „jąder” recepcji turystyki 
(w tym turystyki wypoczynkowej), które można spróbować sklasyfikować. W tym celu 
do analiz zaproponowano zestaw 7 różnych kryteriów dotyczących bazy wypoczyn-
kowej uwzględniających podział całego cyklu rozwojowego przestrzeni turystycznej 
Polski (w tym badanego regionu) na dwa stadia (początkowe i właściwe). Ważne zna-
czenie w tej kwestii odgrywa rok 1989. Stanowi on moment symbolicznego przejścia 
kształtowania się obszaru z doby rozwoju turystyki socjalnej w Polsce do okresu 
funkcjonowania turystyki komercyjnej (tab. 3, por. ryc. 6) i określenia istnienia, od-
miennych w tym czasie, parametrów bazy wypoczynkowej. To zaś pozwala na zapro-
ponowanie przykładowej typologii jednostek przestrzennych (z uwzględnieniem cza-
su powstania, lokalizacji i rodzaju zagospodarowania turystycznego) i ich podział 
łącznie na cztery podstawowe typy i 8 podtypów (ryc. 9).  

Tab. 3. Kryteria wydzielenia centrów (tzw. „jąder”) recepcji turystyki ze względu na: (1) 
czas powstania, (2) lokalizację i (3) specyfikę bazy wypoczynkowej  
Tab. 3. Criteria for distinguishing centers of tourist traffic divided into: (1) time of creation, 
2) location and (3) specificity of the holiday base 

Kryterium 
wydzielenia 

Stadium począt-
kowe (cykl pier-
wotny) rozwoju 
przestrzeni tury-
stycznej regionu 

Stadium właściwe (cykl wtórny)  
rozwoju przestrzeni turystycznej regionu 

Ośrodki wczasowe 
zbudowane w fazie 
pierwotnego wzro-
stu (okres 20-lecia 
międzywojennego) 

Ośrodki wczasowe 
zbudowane w 
dobie rozwoju 

turystyki socjalnej 
końca lat 40. XX 

w. do 1989 r. 

Ośrodki wczasowe zbudowane 
w dobie turystyki współczesnej 
(tzw. komercyjnej) po 1989 r. 

zróżnicowanie 
rozmieszczenia 

obiektów w 
przestrzeni 

pojedyncze obiekty 
rozproszone w 

przestrzeni 

duże skupienie 
przestrzenne – 

dominuje model 
wielofunkcyjnego 

stacjonarnego 
zespołu obiektów 

skupienie przestrzenne obiektów 
powstałych przed 1989 r., indy-
widualizacja obiektów tworzo-

nych po 1989 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych i analizy dokumentów poszczególnych 
ośrodków wczasowych regionu, uzupełnione publikacjami B. Rogalewska [1978], M. Zambrzuski 
[1980]. 
Source: own study based on field research and the analysis of documents pertaining to individual 
holiday resorts in the region, supplemented with publications by B. Rogalewska [1978], M. Zam-
brzuski [1980]. 

Typ I – w granicach administracyjnych gmin miejskich (podtyp I A – dużych 
i średnich miast, podtyp I B – małych miast). Oba podtypy charakteryzują się dużym 
oddaleniem od największych aglomeracji kraju (w promieniu co najmniej 100 km) 
z bardzo dobrą lub dobrą dostępnością transportową (w tym z dostępem do kolejo-
wej i autobusowej komunikacji zbiorowej). W całej strukturze bazy noclegowej miasta 
dominują całoroczne obiekty zbiorowego zakwaterowania (zwłaszcza hotele, motele, 
pensjonaty). Jednocześnie, ze względu na bliskie sąsiedztwo (lub obecność w samym 
mieście) jezior występuje także sezonowa baza noclegowa w postaci ośrodków wcza-
sowych i szkolnych schronisk młodzieżowych. W sezonie letnim gminy te stanową 

wypoczynkowych 

własność 
prawna własność lokalna 

socjalna baza 
wypoczynkowa – 
własność skarbu 
państwa pozosta-
jąca w zarządzie 
lub użytkowaniu 

wieczystym FWP, 
zakładów pracy i 

państwowych 
przedsiębiorstw 

lub instytucji 
zajmujących się 

turystyką 

dominuje w ponad 90% przy-
padków własność prywatna 

(zarówno osób fizycznych, jak i 
osób prawnych) 

poziom kon-
kurencji ryn-

kowej 

brak konkurencji 
rynkowej 

brak konkurencji 
rynkowej duża konkurencja rynkowa 

formy wypo-
czynku 

wypoczynek i tury-
styka indywidualna 

turystyka i wypo-
czynek socjalny 

turystyka i wypoczynek komer-
cyjny (indywidualny i zorganizo-
wany) przybierający różne formy 

model wypo-
czynku 

różne modele wypo-
czynku 

dominuje model 
wczasów rodzin-

nych 
różne modele wypoczynku 

długość wypo-
czynku 

brak ograniczeń 
czasowych wypo-

czynku 

duży reżim czaso-
wy wypoczynku 
(tzw. turnusy, 

najczęściej 14- i 
21-dniowe) 

duża elastyczność czasu 

sezonowość 
bazy baza sezonowa baza sezonowa 

dominacja bazy sezonowej, z 
nielicznymi przykładami bazy 

całorocznej 
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idealne miejsca wypoczynku codziennego (dla mieszkańców) i weekendowego (dla 
turystów i odwiedzających 1-dniowych). 

 
Ryc. 9. Typologia gmin w ich granicach administracyjnych wg trzech kryteriów: (1) czasu 

powstania, (2) lokalizacji i (3) rodzaju zagospodarowania turystycznego. Źródło: opra-
cowanie własne na podstawie badań terenowych 

Fig. 9. Typology of communes in the Krajna region according to the following criteria: (1) 
time of creation, (2) location and (3) type of tourist facilities development. Source: own 

study based on field research 

Typ II – w obrębie granic administracyjnych gmin miejsko-wiejskich położonych 
nad licznymi jeziorami i lasami, z rozwiniętą infrastrukturą paraturystyczną oraz do-
minacją w strukturze sezonowej bazy noclegowej (głównie ośrodki wczasowe i wypo-
czynkowe, pola namiotowe/biwakowe i campingowe, uzupełnione terenami domków 
letniskowych) lub pojedynczymi przykładami całorocznych obiektów indywidualnego 
zakwaterowania (np. pokoje gościnne i agroturystyka). Ze względu na fakt, że szczyt 
rozwoju turystyki w tych miejscowościach przypada na okres rozwoju turystyki so-
cjalnej w Polsce (z przełomu końca lat 40. XX w. do 1989 r.), to miejsca recepcji 
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wypoczynkowego ruchu turystycznego regionu bazują na długiej tradycji wypoczynku 
rodzinnego. W ten sposób wykształciły się: 
− podtyp II A – ze względu na relatywnie dobry dostęp (w tym także transportowy) 

do rozwiniętej infrastruktury turystycznej i paraturystycznej małego miasta możli-
we jest funkcjonowanie sezonowej bazy wypoczynku zbiorowego (ośrodki wcza-
sowe/wypoczynkowe, pola namiotowe i biwakowe, szkolne schroniska młodzie-
żowe) stanowiącej alternatywne źródło dochodu mieszkańców; sąsiedztwo atrak-
cyjnych turystycznie dużych jezior, na obszarze danej gminy, pozwala w sezonie 
letnim na rozwój turystyki weekendowej oraz krótko- i długopobytowej turystyki 
wypoczynkowej (w tym agroturystyki), połączonej z formami turystyki poznaw-
czej, 

− podtyp II B – sprzyja tworzeniu się w wiejskiej części gminy, szczególnie nad 
dużymi jeziorami, enklaw sezonowej bazy noclegowej złożonej z turystycznych 
obiektów indywidualnego zakwaterowania (np. domy letniskowe, kwatery gościn-
ne), jak i zbiorowego (ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, pola namiotowe, biwa-
kowe i campingowe); w sezonie letnim miejscowości te stanowią centrum rozwoju 
turystyki wypoczynkowej (krótko- i długopobytowej), uzupełnionej krajoznaw-
stwem i formami turystyki kwalifikowanej (zwłaszcza wędkarstwem, kajakarstwem 
i turystyką rowerową), 

− podtyp II C – dotyczy gmin miejsko-wiejskich, które mimo posiadania na swoim 
obszarze dużego potencjału przyrodniczego (głównie akwenów wodnych i rzek) 
i infrastrukturalnego (związanego z bliskim sąsiedztwem małego miasta) wykazują 
się relatywnie nie w pełni wykształconym poziomem samego zagospodarowania 
turystycznego; w strukturze bazy noclegowej dominują zaś pojedyncze całoroczne 
obiekty zbiorowego zakwaterowania (rzadziej sezonowe) w postaci hoteli i pen-
sjonatów uzupełnione nielicznymi przykładami całorocznych obiektów indywidu-
alnego zakwaterowania (głównie gospodarstw agroturystycznych) – to sprzyja 
rozwojowi turystyki o charakterze tranzytowym i służbowym, uzupełnionym 
w niewielkim stopniu krajoznawstwem lub/i agroturystyką. 
Typ III – wykształcony w obrębie granic administracyjnych gmin wiejskich poło-

żonych nad licznymi jeziorami i lasami, gdzie: 
− podtyp III A – sprzyja tworzeniu się enklaw wypoczynkowych nad jeziorami, 

które w początkowej fazie powstawania związane są ze swoistą izolacją prze-
strzenną (w tym transportową); wraz ze wzrostem poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi regionu 
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(okolicznych gmin) stają się one częścią strefy podmiejskiej (bliskiego lub dalszego 
zasięgu) małych miast z sąsiedztwa; w strukturze bazy noclegowej pochodzącej 
głównie z przełomu lat 60. i 70. XX w. występują (z nielicznymi wyjątkami) sezo-
nowe obiekty zbiorowego wypoczynku (ośrodki wczasowe i wypoczynkowe, pola 
namiotowe/biwakowe i campingowe) i/lub obiekty turystyczne indywidualnego 
zakwaterowania (np. prywatne domy letniskowe, kwatery gościnne i gospodarstwa 
agroturystyczne); to pozwala na obsługę zwłaszcza ruchu wypoczynkowego (po-
bytowego i agroturystyki) oraz form turystyki kwalifikowanej (np. wędkarstwa, ka-
jakarstwa czy turystyki rowerowej),  

− podtyp III B – pozwalający na obsługę ruchu poznawczego (np. krajoznawstwo) 
i wypoczynkowego (w tym także długopobytowego) realizowanymi w obiektach 
indywidualnego zakwaterowania – głównie w postaci gospodarstw agroturystycz-
nych, 

− podtyp III C – brak dostatecznie rozwiniętego zagospodarowania turystycznego 
w gminie; w strukturze bazy noclegowej pojawiają się nieliczne przykłady cało-
rocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (np. pensjonaty, motele lub 
obiekty specjalne typu zakłady rehabilitacyjne) uzupełnione pojedynczymi przy-
kładami gospodarstw agroturystycznych i domków pod wynajem; taki układ 
sprzyja zaś rozwojowi turystyki o charakterze tranzytowym, uzupełnionym w nie-
wielkim stopniu agroturystyką i/lub krajoznawstwem, albo w pojedynczych przy-
padkach (ze względu na rodzaj bazy noclegowej) turystyką zdrowotną. 
Typ IV – mogący wykształcić się w granicach administracyjnych każdego rodzaju 

jednostki przestrzennej (zarówno gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej, jak i wiejskiej); 
charakteryzuje się zadawalającym poziomem dostępności kolejowej i/lub autobuso-
wej komunikacji zbiorowej, jednocześnie wykazuje się całkowitym brakiem lub bar-
dzo niskim stopniem zainwestowania w bazę noclegową, gastronomiczną i towarzy-
szącą, co utrudnia (lub uniemożliwia) zaawansowany rozwój różnych form turystyki 
w gminie.  

Powstała w ten sposób typologia pozwala ostatecznie wskazać przykłady konkret-
nych miejsc (tzw. centrów lub „jąder”) recepcji turystyki w regionie (w tym turystyki 
wypoczynkowej) , które ze względu na specyfikę i – zróżnicowany poziom zagospo-
darowania turystycznego umożliwiają na obszarze badanych gmin rozwój turystyki 
krótko- i długopobytowej. Wśród wydzielonych miejscowości Krajny znajdują się te, 
dla których wspólnym mianownikiem są (tab. 4): 
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− dominacja, w strukturze bazy noclegowej, sezonowych obiektów zbiorowego 

wypoczynku (tj. ośrodki wczasowe/wypoczynkowe, pola namiotowe/biwakowe 
i campingowe) uzupełnionych obiektami turystycznymi indywidualnego zakwate-
rowania w postaci domów letniskowych, kwater gościnnych i/lub gospodarstw 
agroturystycznych, 

− sezonowość ruchu turystycznego, którego zwiększone natężenie i długość poby-
tów, przypada na Krajnie na czas trwania letniego sezonu wypoczynkowego (tj. od 
1. poł. czerwca do końca sierpnia), co zostaje dodatkowo wzmocnione okresem 
wakacyjno–urlopowym osób odwiedzających daną miejscowość, 

− bliskość dużych jezior – w ponad 99,0% przypadków jest to sąsiedztwo z najwięk-
szymi akwenami Krajny o powierzchni przekraczającej 100 ha, 

− atrakcyjność przyrodnicza (nieco mniej kulturowa) walorów turystycznych najbliż-
szej okolicy. 

Tab. 4. Przykłady miejsc (centrów, tzw. „jąder”) recepcji turystyki wypoczynkowej Krajny 
na tle typologii gmin w ich granicach administracyjnych wg kryterium: (1) czasu powstania, 
(2) lokalizacji i (3) rodzaju zagospodarowania turystycznego – synteza wg stanu na 2010 r. 
Tab. 4. Examples of tourist (leisure) centers in Krajna against the typology of communes in 
the region as divided into: (1) time of creation, (2) location) and (3) type of tourist facilities 
development – as of 2010. 

Objaśnienia: ----------- brak wydzielenia/brak istniejących przykładów centrów (tzw. jąder) recepcji  
urystyki wypoczynkowej,  
gm. w. – gmina wiejska, gm. m-w. – gmina miejsko-wiejska, gm. m. – gmina miejska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań terenowych. 
Source: own study based on field research. 

Typy 
gmin Podtypy  Przykłady wykształconych centrów (tzw. „jąder”) recepcji 

turystyki wypoczynkowej na Krajnie 

Typ I 
I A Płotki k/Piły (gm. m. Piła) 

I B gm. m. Złotów 

Typ II 

II A 
miasto Więcbork (w gm. m-w. Więcbork), miasto Kamień Krajeński 
(w gm. m-w. Kamień Krajeński), miasto Sępólno Krajeńskie (w gm. 

m-w. Sępólno Krajeńskie) 
II B Luchowo oraz Gródek Krajeński (w gm. m-w. Łobżenica) 

II C ----------------- 

Typ III 

III A Kujan (w gm. w. Zakrzewo) 

III B ----------------- 

III C ----------------- 

Typ IV ----------------- ----------------- 
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Podsumowanie  i  wnioski  

Przykład analizowanej w niniejszym artykule Krajny pokazuje, że stosunkowo ni-
ski potencjał ekonomiczny danego regionu (związany np. z brakiem rozwiniętego 
przemysłu i dużych aglomeracji, niskim wskaźnikiem urbanizacji i zagęszczenia lud-
ności) ma ogromny wpływ na mało przekształcone przez człowieka środowisko 
geograficzne tego obszaru. Dzięki temu dany obszar peryferyjny (jak np. Krajna) 
dysponując bogatym i mało przekształconym potencjałem środowiskowym (np. pod 
względem przyrodniczym) jest, w myśl teorii W. Christallera [1955; 1964], atrakcyj-
nym obszarem podaży turystycznej. Jednocześnie staje się rdzeniem przestrzeni tury-
stycznej. To ruch turystyczny (bazujący na odmiennych motywacjach podróżnych 
i różnym stopniu ich oczekiwań, co do odwiedzanych miejsc i miejscowości) staje się 
determinantą sposobów zagospodarowania turystycznego owej przestrzeni przez jej 
„gospodarzy” (np. samorządowców, gestorów turystyki itd.) realizujących kolejne 
inwestycje w turystyce (strona podażowa rynku turystycznego).  

Ważną oznaką formowania się przestrzeni turystycznej danego regionu (obok za-
istnienia samego zjawiska ruchu turystycznego) jest, zaprezentowany w niniejszym 
artykule, proces kształtowania się zagospodarowania turystycznego dla potrzeb tury-
styki, szczególnie tej wypoczynkowej. Ma to miejsce najczęściej na przestrzeni wielu 
lat lub jak w przypadku obszaru peryferyjnego Krajny nawet dekad. Dzieje się to 
poprzez powstawanie nowych inwestycji (np. budowę zwłaszcza sezonowych obiek-
tów zbiorowego wypoczynku i/lub obiektów turystycznych indywidualnego zakwate-
rowania, tworzenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, etc.), które pozwalają na ob-
sługę turystyki krótko- (2-4 dni, w tym weekendy) i długopobytowej (5 dni i więcej) w 
danym regionie. Na przykładzie regionu peryferyjnego Krajny pokazano, że proces 
kształtowania się zagospodarowania turystycznego wpisuje się w charakterystykę 
krzywej ewolucji (rozwoju życia) przestrzeni turystycznej regionu (TALC). Oczywi-
ście kształt owej krzywej dla konkretnego regionu może znacznie odbiegać od mode-
lowego ujęcia cyklu życia obszaru wg R.W. Butlera [1980]. Jest to związane z wystę-
powaniem różnych determinant (endo- i egzogenicznych) mających największy 
wpływ na formowanie się samego ruchu turystycznego w danym stadium rozwojo-
wym konkretnej przestrzeni turystycznej [Kozłowska-Adamczak, 2016]. Bez względu 
jednak na to, analiza przebiegu takiego cyklu rozwoju regionu pozwala na prześledze-
nie przestrzennych i czasowych zmian zagospodarowania poszczególnych terenów 
(działek) na cele turystyczne. Fakt ten zaś sprzyja tworzeniu się skupisk (różnej wiel-
kości i rodzaju) obiektów turystycznych mających realny wpływ na kształt współcze-
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snej przestrzeni turystycznej każdego regionu. W przypadku regionów peryferyjnych 
specyfika owego zagospodarowania turystycznego3 prowadzi ewidentnie do powsta-
wania centrów – tzw. „jąder” recepcji turystyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
te dotyczące recepcji turystyki wypoczynkowej.  

W artykule, podjęto także próbę stworzenia przykładowej typologii jednostek 
przestrzennych, na poziomie gmin, legitymujących się różnym stopniem rozwinięcia 
na ich obszarze zagospodarowania turystycznego, w tym specyfiki bazy wypoczyn-
kowej. W tym celu, do analiz wybrano trzy kryteria: (1) czasu powstania, (2) lokaliza-
cję i (3) rodzaj zagospodarowania turystycznego. Powstała w ten sposób typologia 
z jednej strony pokazuje zróżnicowanie przestrzeni turystycznej poszczególnych gmin 
regionu. Z drugiej, pozwala wskazać na ich obszarze przykłady konkretnych miejsc 
(tzw. centrów lub „jąder”) recepcji turystyki, które ze względu na specyfikę i zróżni-
cowany poziom zagospodarowania turystycznego umożliwiają w tych jednostkach 
przestrzennych rozwój turystyki krótko- i długopobytowej. Dzięki temu można 
wskazać typy gmin (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które ze względu na 
przyjęte kryteria podziału charakteryzują się odmiennym stopniem zaawansowania 
rozwoju różnych form turystyki w ich granicach administaracyjnych: 
− począwszy od obszarów o naturze stricto wypoczynkowej,  
− poprzez te o charakterze tranzytowym i służbowym uzupełnione w niewielkim 

stopniu np. krajoznawstwem lub/i agroturystyką, 
− po obszary z takim poziomem zagospodarowania turystycznego, który utrudnia 

(lub uniemożliwia) pełen rozwój urozmaiconych form turystyki w gminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Dominacja, w strukturze bazy noclegowej, sezonowych obiektów zbiorowego wypoczynku 
(tj. ośrodki wczasowe/wypoczynkowe, pola namiotowe/biwakowe i campingowe) uzupeł-
nionych obiektami turystycznymi indywidualnego zakwaterowania w postaci domów letni-
skowych, kwater gościnnych i/lub gospodarstw agroturystycznych). 
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THE PROCESS OF SHAPING TOURIST FACILITIES DEVELOP-
MENT IN PERIPHERAL AREAS IN THE CONTEXT OF LEISURE 

TOURISM. CASE STUDY OF THE KRAJNA REGION (POLAND)  

The considerations are based on own study focused on the historic region of Krajna located 
in northern Poland. Krajna as such is rarely discussed in geography literature (even more so 
in publications on tourism). According to the theory of W. Christaller (1955, 1964) it 
constitutes an example of a peripheral region, which is a modern area of tourist supply.  
This demonstrates that the formation of tourist space in a region is of dual nature. It is 
predominantly formed through investments (development of tourist facilities) but it also 
creates the potential for the development of tourist traffic. The author believes this fits well 
into the tourist area cycle of evolution model (TALC) presented by R.W. Butler (1980), 
where continuous changes are connected with various forms of spatial development and 
tourist activities. 
The development process of tourist facilities in the context of leisure tourism is important, 
as it leads to the creation of places – centers of (leisure) tourism. The author of the article, 
analyzing the course of tourist area cycle of evolution model (TALC) presented by R.W. 
Butler (1980), suggests a number of criteria for distinguishing such tourism (leisure) centers. 
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Furthermore, the author proposes a typology of spatial units (with a focus on communes 
representing different levels of tourist facilities development) with regard to the three 
criteria: time of creation, location and type of tourist facilities development. 

Keywords: peripherality, tourist space, Krajna region, tourist facilities development, centers 
of (leisure) tourism 
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Streszczenie  

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania koncepcji usług ekosystemowych w badaniach 
nad turystyką na przykładzie jezior. Stosunkowo młode podejście badawcze wydaje się 
obiecujące ze względu na kompleksowość ujęcia zagadnienia wykorzystania przyrody przez 
człowieka. Przedstawiono w nim główne zagadnienia związane z rozwojem kulturowych 
usług ekosystemowych. Zaprezentowano główne elementy związane z natężeniem turystyki 
w kontekście stosowania koncepcji rozwoju tych usług. Wskazano elementy potwierdzające, 
iż koncepcja usług ekosystemowych może być szczególnie przydatna w badaniu aspektów 
kulturowych na terenach, gdzie działania związane z turystyką koncentrują się na elemen-
tach przyrodniczych. Dlatego też, wybrano obszar jezior, gdzie warunki przyrodnicze 
w głównej części decydują o rozwoju turystyki. Na obszarze tym dominuje turystyka aktyw-
na oraz związana z wypoczynkiem i wodą. 

 
Słowa kluczowe: świadczenia ekosystemowe, kulturowe świadczenia ekosystemów, jeziora, 
zbiorniki słodkowodne, pojezierze 

 
Wprowadzenie  

Korzyści wynikające ze środowiska i przyrody od dawna są poddawane wielu ana-
lizom oraz próbom zdefiniowania. Obszary o cennych walorach przyrodniczych są 
niewątpliwie jednymi z najczęściej poruszanych obszarów badawczych w literaturze. 
Dlatego też, tak ważne jest rozpoznanie prawidłowości którymi rządzi się to środowi-
sko. Adaptacja struktury świadczeń ekosystemu w zarządzaniu i ochronie ekosyste-
mów słodkowodnych pozwala na ilościową wycenę (zarówno pieniężna, jak i niepie-
niężna) zmian w konkretnych usługach ekosystemowych, oraz ochrony ich różno-
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rodności biologicznej. Działania te są niezbędne, aby lepiej rozumieć i badać relacje 
między działalnością człowieka a środowiskiem naturalnym. 

Niewątpliwie, jeziora słodkowodne oferują szeroki zakres usług ekosystemowych 
[Maltby, Ormerod 2011]. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich mają zdol-
ność do dostarczania takich samych procesów i funkcji [Bullock, Acreman 2003]. 
Często, skala i wielkość dostarczanych usług przez ekosystemy słodkowodne są 
w dużym stopniu zależne od ich lokalizacji w obrębie zlewni [Maltby, Ormerod 2011]. 
Dlatego też, podczas przeprowadzania badań dotyczących występowania konkret-
nych rodzajów usług dostarczanych przez jeziora, powszechną praktyką jest rozsze-
rzanie obszaru badań o tereny wokół jeziora wyznaczając np. bufory.  

Artykuł dotyczy określenia roli usług ekosystemowych, a w szczególności ich kul-
turowego wymiaru w aspekcie turystyki w obrębie jezior. Zwrócono uwagę na zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi elementami mającymi wpływ na dobrostan ludzi. 
Niewątpliwie, zbiorniki wodne tj. jeziora uważane są za cenne obszary przyrodnicze, 
co warunkuje rozwój turystyki na ich obszarach. Praca posiada charakter przeglądo-
wy, w szczególności opiera się na analizie dokumentów Milenijnej Oceny Ekosyste-
mów (MEA, 2005). Ponadto, bazuje na literaturze której zakres obejmuje zagadnienia 
związane ze świadczeniami ekosystemowymi jezior (Lakes Ecosystem Services) a w 
szczególności ich kulturowymi aspektami (Cultural Ecosystem Services). 

 
Usługi  ekosystemowe   

Zagadnienia związane z ekosystemami, środowiskiem czy funkcjami ekosystemu 
były od dawna i są obecnie w kręgu zainteresowań różnych dyscyplin badawczych 
[Solon 2008; Dłużewska 2016]. Wczesne odniesienia do świadczeń ekosystemowych 
i ich wartości np. ekonomicznych, a także do koncepcji funkcji, pochodzą z połowy 
lat 60. XX wieku oraz wczesnych lat siedemdziesiątych [Helliwel 1969]. Obecne zain-
teresowanie usługami ekosystemowymi pochodzi z kilku źródeł. Najpowszechniej 
uznawana jest Milenijna Ocena Ekosystemów [MA 2005], która jest pierwszą kom-
pleksową, globalną oceną zmian ekosystemu dla potrzeb ludzi. Kluczowym wnio-
skiem MA było stwierdzenie iż obecnie 60% usług ekosystemowych zdegradowanych 
lub wykorzystywane są one w sposób niezrównoważony [Haines-Young, Potschin 
2009]. Ponadto, w raporcie uwidoczniono ideę, iż dobrobyt człowieka zależy od eko-
systemów, i że takie powiązania mogą być śledzone i formułowane poprzez pojęcie 
świadczeń. W rozpoznawaniu usług ekosystemowych zapewnianych przez środowi-
ska naturalne, powszechną praktyką jest przyjęcie ogólnej definicji Millennium Eco-
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system Assessment "usługi ekosystemowe to korzyści, jakie ludzie czerpią z ekosys-
temów". Zatem, termin "usługi ekosystemowe" można interpretować jako sugerujący 
wkład natury w różnego rodzaju towary które przedstawione w ekonomicznym ujęciu 
byłyby zwykle klasyfikowane w różnych kategoriach [La Notte i in. 2007]. 

Aby zastosować koncepcję opartą na usługach ekosystemowych, należy rozpocząć 
od dokonania selekcji usług, które mają zostać ocenione. Następnie, ważne jest aby 
zbadać główne systemy klasyfikacji. Są one niezbędne do indywidualnych identyfikacji 
usług, ich kwantyfikacji i oceniania.  

Na dzień dzisiejszy posiadamy wiele prac w których podjęto próby skategoryzo-
wania i sklasyfikowania usług [Haines-Young, Potschin 2009; Landers, Nahlik, 2013; 
Dłużewska 2018]. Jednakże, w definiowaniu usług ekosystemowych zapewnianych 
przez środowiska naturalne, powszechną praktyką jest przyjęcie podziału zapropo-
nowanego przez Milenijną Ocenę Ekosystemów. Był to pierwszy zaproponowany 
i zastosowany na szeroką skalę podział wszystkich usług ekosystemowych [La Notte 
i in. 2007]. Kategoryzacja ta stanowiła solidną podstawę do rozpoczęcia badań i za-
stosowań usług ekosystemowych w różnorodnych badaniach. Wyróżniono w niej 
następujące rodzaje świadczeń (tab. 1). 

Tab. 1. Rodzaje świadczeń ekosystemowych  
Tab. 1. Types of ecosystem services 

Rodzaj świadczenia Opis Przykłady 

Regulacyjne  Dotyczą różnorodnych funkcji 
jakie pełni środowisko 

oczyszczanie i regulacja wody, 
regulacja klimatu, regulacja biolo-
giczna, modyfikacja składu at-
mosfery 

Zaopatrzeniowe  

Do tej grupy można należą zasoby 
naturalne zarówno odnawialne jak i 
nieodnawialne, produkty rolne 
pochodzenia zwierzęcego i roślin-
nego oraz produkty zapewniające 
żywność 

Ryby, włókna, paliwa, woda pitna, 
woda do innych celów niż spo-
żywcze 

Kulturowe  

Uzależnione od indywidualnej 
percepcji każdego człowieka. 
Obejmują materialne zastosowania 
rekreacyjne 

ekoturystyka i rekreacja, wartości 
estetyczne i duchowe, kajakar-
stwo, wędkarstwo, spacery, war-
tości edukacyjne 

Wspomagające  
Obejmują one procesy które są 
niezbędne do wytwarzania pozo-
stałych usług 

Obieg pierwiastków, cykl hydro-
logiczny, podtrzymywanie różno-
rodności genetycznej 

Źródło: Millennium Ecosystem Assesment (2005) 
Source: Millennium Ecosystem Assesment (2005) 
 
 



Implementacja koncepcji kulturowych usług ekosystemowych … 151 
 
Kulturowe  świadczenia  ekosystemowe  

Od kilku lat, w całej Europie uważanej za objętą ,,krajobrazami kulturowymi,, są 
przeprowadzane różnorodne oceny usług ekosystemowych [Plieninger, Bieling 2012]. 
Usługi kulturowe, określone są w literaturze jako„ wkład ekosystemów w korzyści 
niematerialne, które wynikają z relacji człowiek – ekosystem,, [Chan i in. 2012]. Po-
nadto, uważane są za jeden z filarów obejmujących wspólne klasyfikacje usług ekosys-
temowych. W inny, bardziej rozbudowany sposób zostały one określone w Milenijnej 
Ocenie Ekosystemów. Zdefiniowano je jako: "niematerialne korzyści, które ludzie 
czerpią z ekosystemów poprzez duchowe wzbogacenie, rozwój poznawczy, refleksję, 
rekreację oraz doznania estetyczne, w tym np. z systemów wiedzy, stosunków spo-
łecznych i wartości estetycznych,, [MEA 2005]. 

Biorąc pod uwagę znaczenie usług kulturowych dla społeczeństw, zaskakujące jest 
to, że są one niestety rzadko uwzględniane w ogólnej ocenie danego ekosystemu. 
Częściej natomiast ocenie podlega związek usług kulturowych w odniesieniu do tury-
styki i rekreacji  [ Feld i in. 2009, Walenciuk 2018]. Może być to spowodowane tym, iż 
definicje niektórych kategorii usług kulturalnych są niejasne a dla wielu badaczy trud-
no jest ustalić istotne relacje między strukturami i funkcjami ekosystemu a strukturami 
zaspokajania ludzkich potrzeb i pragnień [Daniel i in., 2012]. Zgodnie ze szczegóło-
wym planem MA opracowanym przez de Groot i Ramakrishnan [2005], CES (ang. 
Cultural Ecosystem Services) obejmują sześć podzbiorów: 
− Tożsamość kulturowa, jest kategorią która koncentruje się na obecnym powią-

zaniu kulturowym między ludźmi i ich środowiskiem. Różnorodność fizycznych 
cech otaczających ludzi wpływają na różnorodność ich kultur.  

− Wartości dziedzictwa, obejmujące wspomnienia zachowane w krajobrazach po-
przez zmiany kulturowe w przeszłości. Mogą być związane z praktykami użyt-
kowania gruntów, które są utrzymywane ze względu na ich wartość historyczną 
lub starożytne elementy krajobrazu kulturowego, takie jak tarasy. 

− Wartości duchowe, obejmujące święte, religijne lub inne formy duchowej inspi-
racji pochodzące z ekosystemów. 

− Inspiracja, ponieważ krajobrazy stanowią bogate źródło inspiracji, które można 
wyrazić poprzez wykorzystanie naturalnych motywów lub artefaktów w sztuce 
lub folklorze. 

− Wartości estetyczne krajobrazów. 
− Rekreacja i turystyka 
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Znaczenie kulturowych świadczeń ekosystemowych w ogólnej analizie usług eko-
systemowych i rozwoju odpowiednich strategii i polityki zarządzania często pozostaje 
niedostateczne. Szczególnie trudno „odszukać” sensowne sposoby porównywania 
wartości niematerialnych do wartości ekonomicznych generowanych przez ekosyste-
my [Gee i Burkhard 2010], ze względu na wiele pytań dotyczących tego, jak wyraźnie 
ocenić CES. Przywołując Milenijną Ocenę Ekosystemów, oceniono w niej tylko trzy 
aspekty związane z CES, a mianowicie: rekreacja, duchowe wartości religijne, oraz 
wartości estetyczne. Niestety nie udostępniono żadnych danych związanych z korzy-
ściami niematerialnymi – w szczególności tożsamością kulturową, inspiracją i warto-
ściami dziedzictwa. Dlatego też, wskazuje to na niedostateczne zajmowanie się bada-
niami poświęconymi kulturowym usługom ekosystemowymi.  

 
Koncepcja  usług  kulturowych  a  turystyka   

Ramy usług ekosystemowych to pomocne narzędzie do zrozumienia związku 
między naturą a społeczeństwem. Natomiast specyfiką koncepcji tych usług jest uwy-
puklenie znaczenia niematerialnych aspektów kultury i ich silne powiązanie z przyro-
dą. Tym samym koncepcja pozwala na analizę aspektów kulturowych tam, gdzie czę-
sto są one pomijane – na obszarach, gdzie za główny magnes przyciągający turystów 
uważana jest przyroda. 

Ponadto, obecnie coraz więcej ludzi uprawia różnego rodzaju aktywności na świe-
żym powietrzu, co również stanowi pewnego rodzaju okazje do odpowiedniego za-
rządzania relacjami ekosystem – człowiek [Sievanen i in. 2009]. Różnorodne zajęcia 
w otoczeniu jezior, takie jak spacerowanie, pływanie, jazda konna czy żeglowanie 
oferują możliwości bezpośredniego doświadczenia korzyści płynących z kulturowych 
usług ekosystemowych. Smith i Ram [Smith, Ram, 2016] wyraźnie wykazali iż podzi-
wianie otaczających krajobrazów, jest mniej emocjonujące niż doświadczanie innych 
CES (ang. Kulturowych świadczeń ekosystemowych). Można zatem przyjąć iż, widok 
na jezioro nie może zapewnić tego samego doświadczenia jak pływanie w tym jezio-
rze lub nurkowanie. Liquette i in. [2016] podają również rekreacyjne połowy ryb, 
nurkowanie a także działania związane z ekoturystyką jako przykłady korzyści. Po-
dobne stanowisko przyjęli Daniel i in. [2012] uznając różnorodne formy rekreacji 
takich jak chodzenie, biwakowanie lub badanie przyrody, jako część kulturowych 
usług ekosystemowych. Cenią je również jako wkład w dobre samopoczucie fizyczne 
i dobrostan człowieka. Mogą obejmować zarówno wymiary mentalne odnoszące się 
do poczucia wyciszenia i relaksu a także wymiary fizyczne takie jak rekreacja czy wy-
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poczynek wśród natury [Smith, Csurgo, 2018]. Warto więc, do kategorii kulturowych 
usług, zaliczyć turystykę i rekreację, ponieważ zapewniają wiele ważnych korzyści 
takich jak doświadczenia estetyczne, stymulacja intelektualna, inspiracja do działań. 
Zatem mają swój wkład w dobrostan psychiczny [Chan i in. 2011]. Ponadto, wg. 
Kaltenborn i in. [2019] to właśnie wartości niematerialne stanowią rdzeń turystycz-
nych doświadczeń oraz płynących z nich korzyści. Przyznają oni również iż wartości, 
korzyści pochodzące z dziedzictwa kulturowego są trudne do zmierzenia, jednakże 
mogą one być kluczowe dla świadomego zarządzania rozwojem turystyki na danym 
obszarze.  

Turystyka i rekreacja są zazwyczaj włączane do grupy świadczeń kulturowych. 
Często dotyczą one konsumpcji różnorodnych zasobów przyrodniczych, zaspokajając 
np. potrzeby duchowe. W związku z tym iż bazują na zróżnicowanym spektrum 
świadczeń ekosystemowych, nie powinny być zatem traktowane jako świadczenie per 
se. Jednak na podstawie analizy raportów opracowanych przez MEA, TEEB i CICES 
można stwierdzić iż,  ujmują one turystykę jako sektor gospodarczy. Generalnie, 
przedstawiają one turystykę z dwóch różnych punktów widzenia: po pierwsze, została 
ona zdefiniowana jako jedna z usług ekosystemu kulturowego. Jednakże, z drugiej 
strony argumentowano, że turystyka jest przemysłem, którego główną funkcją jest 
przekształcanie zasobów naturalnych w towary i usługi. W literaturze kulturowe 
świadczenia wiążą się z niematerialnymi korzyściami, jednak turystyka wyraźnie za-
pewnia prywatnym firmom i przyjmującym społecznościom korzyści materialne 
[WTTC 2016].  

 
Związek  świadczeń  ekosystemowych  z aktywnością  turystyczną  
na  obszarze  jezior  

Człowiek może osiągnąć dobrostan (dobrobyt ekonomiczny, społeczny i osobi-
sty) przy pomocy korzyści które płyną z faktycznego wykorzystania dóbr i usług eko-
systemu. Na ryc.1 przedstawiono ramy koncepcyjne łączące integralność ekosystemu, 
usług ekosystemowych i dobrostan człowieka jako strony podaży i popytu w relacjach 
człowiek – środowisko.  

Milenijna Ocena Ekosystemów [MEA 2005] uznaje bezpieczeństwo, zdrowie oraz 
dobre stosunki społeczne za główne wyznaczniki dobrobytu człowieka, na które 
z kolei ma wpływ wolność wyborów. Natomiast oddziaływania po stronie popytu są 
wielorakie i mogą obejmować politykę, czynniki ekonomiczne, marketing, trendy, 
reklamę, jak również normy kulturowe i zarządzanie.  
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Ryc. 1. Koncepcyjny model usług ekosystemowych na obszarze jezior i wynikające z nich 
korzyści dla człowieka. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Burkhard B. i inni 2012 
Fig. 1. A conceptual model of ecosystem services in the area of lakes and the resulting 

benefits for humans. Source: Author’s Own work based on Burkhard B. i inni 2012 

Niewątpliwie, zbiorniki słodkowodne, w tym jeziora, oferują różnorodny wachlarz 
usług ekosystemowych [Maltby i Ormerod 2011]. Obejmują one zarówno towary 
rynkowe, usługi takie jak woda pitna, a także towary nierynkowe oraz usługi takie jak 
różnorodność biologiczna. Niemniej jednak, są one zróżnicowane pod względem 
zdolności do dostarczania takich samych procesów i funkcji [Bullock, Acreman 2003]. 
Te niezliczone towary i usługi można podzielić na dwie kategorie: (1) dostarczanie 
towarów z rynku bezpośredniego np. woda pitna, transport, wytwarzanie energii elek-
trycznej, usuwanie zanieczyszczeń i nawadnianie; oraz (2) dostarczanie nierynkowych 
towarów lub usług takie jak różnorodność biologiczna, wsparcie dla ekosystemów 
lądowych, siedlisko dla roślin i zwierząt, z których ludzie czerpią korzyści [Wilson, 
Carpenter 1999]. 

Podczas badań dotyczących występowania konkretnych rodzajów usług dostar-
czanych przez jeziora, powszechną praktyką jest rozszerzanie obszaru badań, koncen-
trując się na obszarze zlewni jeziora. Dlatego też, skala i wielkość dostarczanych usług 
przez ekosystemy słodkowodne są w dużym stopniu zależne od ich lokalizacji w ob-
rębie zlewni. Poniżej (tab. 2) zaprezentowano wybrane usługi ekosystemowe, świad-
czone przez jeziora, z podziałem na ich rodzaje. Pominięto czwartą kategorię usług – 
usługi wspierające, ze względu na ich charakter (konieczne są one do wytwarzania 
pozostałych usług).  

W innym opracowaniu [Postel, Carpenter 1997] zaproponowano podział korzyści 
z systemów słodkowodnych dzieląc je na trzy szerokie kategorie: 

(1) dostawa wody do picia, nawadniania i innych celów; 
(2) dostawa towarów innych niż woda, takich jak ryby i ptactwo wodne;  
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(3) dostawa nieeksploatacyjnych lub „natychmiastowych” korzyści, takich jak re-
kreacja, transport i ochrona przeciwpowodziowa, nawożenie gleby, czy ochrona 
jakości wody. 

W tym przypadku, rekreację oraz działania mające służyć podtrzymywaniu ludz-
kiego dobrostanu zaliczono do trzeciej grupy, w której wyróżniono również takie 
aktywności jak pływanie, wędkarstwo sportowe, kajakarstwo, kajakarstwo i rafting. 
Podobnie jak większość innych korzyści, te usługi rekreacyjne mają cechy „dobra 
publicznego”, które utrudniają uchwycenie ich pełnej wartości na rynku.  

Tab. 2. Usługi ekosystemowe zapewniane przez ekosystemy słodkowodne 
Tab. 2. Ecosystem services provided by freshwater ecosystems 

Usługi Klasa Przykład 
Usługi 

kulturowe 

Fizyczna i intelektualna, interakcja 
z jeziorem, ekosystemami i krajobra-
zami 

Spacery, wędrówki wzdłuż brzegu jeziora, pły-
wanie łódką, wędkarstwo rekreacyjne, plażowa-
nie, żeglowanie 

Duchowe, symboliczne i inne interak-
cje z ekosystemem i krajobrazem 

Duchowa tożsamość rytualna (np. Święte miej-
sca) 
Gotowość do ochrony roślin, zwierząt, ekosys-
temów dla doświadczenia i wykorzystania przez 
przyszłe pokolenia 

Zaopatrze-

niowe  

Rośliny, zwierzęta oraz ich produkty  Dzikie owoce/jagody, dziczyzna, ryby słodko-
wodne (pstrąg, węgorz itp.); obejmuje komercyj-
ne, niekomercyjne połowy i zbieranie żywności 

Woda pitna Pobieranie wody powierzchniowej, pobór wód 
z rzek, jezior i innych otwartych zbiorników 
wodnych  
Woda słodka pobierana z (niekopalnej) warstwy 
wód podziemnych lub odsalanie wód w celach 
spożywczych 

Woda powierzchniowa do celów 
innych niż do picia 

Zebrane opady, pobierane wody powierzchniowe 
z rzek, jezior itp. do użytku domowego (pranie, 
czyszczenie) nawadnianie, konsumpcja zwierząt, 
wykorzystanie przemysłowe (zużycie i chłodze-
nie) itp. 

Włókna i inne materiały z roślin, 
glonów i zwierząt do bezpośredniego 
użytku lub przetwarzania 

Włókna i inne produkty, które nie są dalej prze-
twarzane, wykorzystanie alg jako źródła energii,  

Materiały z roślin, alg i zwierząt dla 
użytkowania rolniczego 

Rośliny, glony i materiał zwierzęcy na paszę 
i nawóz w rolnictwie 

Materiały genetyczne z całej fauny i 
flory 

Materiał genetyczny (tj. DNA) z dzikich roślin, 
glonów i zwierząt do celów biochemicznych, 



156 Joanna  Wal enc i uk  
 

procesów przemysłowych i farmaceutyczne (np. 
leki, fermentacja, detoksykacja) 

Regulacyjne  Bioremediacja przez mikroorganizmy, 
glony, rośliny i zwierzęta 

Biochemiczna detoksyka-
cja/rozkład/mineralizacja w systemach słodko-
wodnych w tym osadów; rozkład/detoksykacja 
odpadów i materiałów toksycznych (np. oczysz-
czanie ścieków) 

Filtra-
cja/sekwestracja/przechowywanie/ak
umulacja przez mikroorganizmy, 
glony, rośliny i zwierzęta 

Filtracja biologiczna/sekwestracja/ magazyno-
wanie/gromadzenie zanieczyszczeń w słodkiej 
wodzie (jeziora) adsorpcja i wiązanie metali 
ciężkich i związków organicznych w faunie 
i florze 

Rozcieńczenie przez ekosystemy 
słodkowodne 

Biofizykochemiczne rozcieńczanie gazów, pły-
nów, ścieków w jeziorach,  

Mikro- i regionalne regulacje klima-
tyczne 

Modyfikacja temperatury, wilgotności, kierunków 
wiatru; utrzymanie regionalnych wzorców opa-
dów/temperatury 

Stan chemiczny jeziora  Utrzymanie składu chemicznego wody w jeziorze 
w celu zapewnienia korzystnych warunków życia 
dla fauny i flory np. przez denitryfikację. 

Źródło: Hugh B. i inni, 2014, ES Manage Literature Review Ecosystem Services in Freshwaters 
Source: B. i inni, 2014, ES Manage Literature Review Ecosystem Services in Freshwaters 

W przypadku aktywności turystycznej na obszarze jezior, największe znaczenie 
mają usługi kulturowe. W różnorodnych opracowaniach, poświęconych tematyce 
kulturowych świadczeń ekosystemowych i zjawisk wodnych, starano się dokonać 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych usług w obrębie danego zbiornika. 
Przykładowo, podczas badań nad Wielkimi Jeziorami w Ameryce Północnej [Allan 
i in. 2015] , wyodrębniono 5 aktywności rekreacyjnych zaliczanych do CES – wędkar-
stwo sportowe, żeglarstwo rekreacyjne, obserwacja ptaków, korzystanie z plaży i od-
wiedziny parków. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod, wizualizowano korzy-
stanie z tych usług. Udowodniono, iż mimo słabo rozwiniętej metodologii z zakresu 
badań nad kulturowymi aspektami usług, istnieją narzędzia dzięki którym możliwe 
jest przeprowadzenie dogłębnych analiz.  
Podsumowanie  

Jeziora zapewniają niezliczone korzyści dla gospodarki ludzkiej- w tym woda do 
picia, nawadniania i produkcji; towary takie jak ryby i ptactwo wodne. Ponadto, mnó-
stwo nieekstrakcyjnych korzyści, w tym rekreacja, transport, ochrona przeciwpowo-
dziowa, siedliska ptaków i dzikiej przyrody, i rozcieńczanie zanieczyszczeń. Te ostat-
nie „zalety” są szczególnie trudne do zmierzenia, ponieważ wiele z nich to dobra 
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publiczne, które nie są wyceniane ilościowo przez gospodarkę rynkową i są warto-
ściami, które mogą się różnić z kulturą i miejscem. Jeziora, rozumiane w najszerszym 
ujęciu, pełnią różne funkcje, w tym o charakterze społecznym i kulturowym a kon-
cepcja świadczeń ekosystemowych związana jest oczywiście z zaspokajaniem potrzeb 
społecznych wyrażonych w ramach usług kulturowych. Zatem, środowisko wodne 
odgrywa ważną rolę w zaspokajaniu niematerialnych potrzeb człowieka. W wielu 
opracowaniach podejmowano próby zbadania i scharakteryzowania dóbr jakie śro-
dowiska słodkowodne np. jeziora mogą oferować człowieczeństwu. Biorąc pod uwa-
gę wszystkie kategorie usług, bardzo dużą wartość posiadają usługi kulturowe. 

Rośnie potrzeba lepszego zrozumienia interakcji różnych rodzajów zbiorników 
słodkowodnych i ich zlewni, aby ocenić, jak ich procesy i funkcje łączą się w celu 
świadczenia usług ekosystemowych. Usługi kulturalne świadczone przez jeziora są 
liczne i obejmują wyjątkowe możliwości rekreacji, pływania łódką, wędkowania, edu-
kacji, poznania historii, oraz dostarczania inspiracji i sztuki. Zapewniają jednocześnie 
poczucie miejsca, integracji z otaczającą przyrodą.  
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IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT CULTURAL ECOSYS-
TEM SERVICES IN TOURISM STUDIES IN THE LAKE AREA  

The article presents the possibilities of applying the concept of ecosystem services in 
tourism research on the example of lakes. The relatively young research approach seems 
promising due to the comprehensive approach to the issue of human use of nature. It 
presents the main issues related to the development of cultural ecosystem services. The 
main elements related to the intensity of tourism in the context of applying the concept of 
developing these services were presented. Elements confirming that the concept of 
ecosystem services may be particularly useful in the study of cultural aspects in areas where 
tourism activities focus on natural elements have been indicated. Therefore, the lakes area 
was chosen, where the natural conditions in the main part determine the development of 
tourism. Active tourism, recreation and water tourism predominate in this area. 

Keywords: ecosystem services, cultural ecosystem services, lakes, freshwater reservoirs, lake 
district 
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Streszczenie  

Specyficzną odmianą współczesnej turystyki jest turystyka szkolna, uprawiana na płaszczyźnie 
szkolnej przez dzieci i młodzież uczącą się, pod kierunkiem nauczyciela [Janowski 2003]. Uczeń 
jest specyficznym uczestnikiem turystyki, ponieważ z racji wieku ma inne zainteresowania oraz 
możliwości percepcyjne, poznawcze i fizyczne niż w pełni ukształtowana osoba dorosła. Różnice 
te powinny wpływać na program i sposób organizacji turystyki dzieci i młodzieży. Ponadto tury-
styka szkolna powinna przyjmować określone formy i realizować takie cele, które są usankcjo-
nowane w polskim prawie. 
Do najczęściej wybieranych destynacji turystyki szkolnej należą miasta, które dzięki zróżnicowa-
nym zasobom pozwalają zaspokajać różnorodne potrzeby turystów, w tym – potencjalnie także 
potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej. Jednak, jak pokazują badania opisane w niniejszym opra-
cowaniu, oferta produktów turystycznych w miastach jest w małym stopniu dostosowana do 
potrzeb programowych szkoły i celów turystyki szkolnej, a także wieku i możliwości uczniów. 
Organizatorami turystyki szkolnej są zazwyczaj biura turystyczne, które specjalizują się w tym 
rodzaju turystyki. Analiza programów wycieczek szkolnych oferowanych przez biura turystyczne 
oraz opinie nauczycieli – opiekunów wycieczek wskazują na fakt, że proponowane wycieczki do 
miast w zbyt małym stopniu wykorzystują różnorodne zasoby miasta do realizacji treści kształ-
cenia z zakresu różnych przedmiotów, przez co potencjał edukacyjny miasta nie jest w pełni 
wykorzystywany. Ponadto wycieczki, adresowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży 
mają podobną tematykę, nie uwzględniającą potrzeb programowych szkoły i możliwości 
uczniów na danym etapie kształcenia, a formy zwiedzania mają najczęściej klasyczny, mało efek-
tywny pod względem poznawczym charakter. 
W niniejszym artykule, na podstawie analizy materiału źródłowego oraz wywiadu fokusowego 
i wyników obserwacji uczestniczącej autora, wskazano słabe punkty współczesnej turystyki 
szkolnej, realizowanej w mieście oraz potrzeby i możliwości zmian w zakresie programowym 
i organizacyjnym wycieczek szkolnych. 

 
Słowa kluczowe: turystyka w mieście, zasoby turystyczne miasta, turystyka szkolna, dzieci 
i młodzież 
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Wprowadzenie  

Wśród realizowanych współcześnie zróżnicowanych form turystyki jej specyficzną 
odmianą jest turystyka szkolna. Jest ona rozumiana jako turystyka uprawiana na 
płaszczyźnie szkolnej przez dzieci i młodzież uczącą się, pod kierunkiem nauczyciela 
[Janowski 2003]. Stanowi ona uzupełniający, ale nieodłączny element procesu kształ-
cenia i wychowania dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek edukacyjnych – 
od przedszkoli po szkoły średnie. Nadrzędnym celem współczesnej edukacji jest 
rozwijanie kreatywności, zaradności ucznia i wszechstronny rozwój jego osobowości 
pod względem poznawczym i emocjonalnym, co wymaga odejścia od tradycyjnego 
przekazu wiedzy na rzecz jej samodzielnego zdobywania. Świetną ku temu okazję daje 
uczestnictwo dzieci i młodzieży w turystyce szkolnej, pod warunkiem jednak, że jest 
ona w sposób właściwy zorganizowana [Dybska-Jakóbkiewicz 2017]. 

Turystyka szkolna dzięki wielokierunkowemu oddziaływaniu na młodego czło-
wieka pełni istotną rolę w jego rozwoju, zarówno poznawczym, jak i wychowawczym, 
emocjonalnym, intelektualnym i zdrowotnym. Ponadto uczestnictwo w turystyce 
w grupie rówieśniczej, w oderwaniu od codziennych obowiązków edukacyjnych, 
stwarza znacznie więcej okazji do zaznawania radości, zabawy i odreagowania emo-
cjonalnego oraz intelektualnego niż przebywanie w formalnych warunkach szkoły. 
Empiryczne poznawanie świata i jego różnych aspektów jest bardzo ważne dla osób 
w młodym wieku, ponieważ nabywają one nowych doświadczeń, które będą przydat-
ne w przyszłości. Dlatego turystyka szkolna powinna być realizowana systematycznie, 
jako równoważny element z innymi zajęciami szkolnymi [Łobożewicz, 1996, Szczęsna 
2016].  

Dzieci i młodzież szkolna są specyficznymi uczestnikami turystyki. W zależności 
od wieku mają różne możliwości percepcyjne, zainteresowania oraz wydolność 
fizyczną. Ponadto, w zależności od etapu edukacyjnego, realizują różne przedmioty 
i treści programowe w ramach tych przedmiotów. Turystyka szkolna, jako nieod-
łączny element systemu edukacji dzieci i młodzieży w Polsce, powinna uwzględniać 
zróżnicowanie cech uczestników oraz potrzeb programowych szkoły. A zatem 
sposoby jej organizacji oraz treść wycieczek powinny być różne w zależności od 
wieku odbiorcy. 

Z uwagi na fakt, że turystyka szkolna jest realizowana w odniesieniu do osób nie-
letnich oraz, że stanowi składową systemu kształcenia dzieci i młodzieży, jej cele, 
formy i warunki organizacyjne są regulowane aktami prawnymi, z których najważniej-
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szym jest Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 2018 poz. 1055].  

Turystka szkolna ma do spełnienia określone cele poznawcze, wychowawcze oraz 
profilaktyczne. Do celów poznawczych należy poznawanie środowiska przyrodnicze-
go, historii, tradycji i kultury własnego kraju oraz kultury i języka innych państw, 
a także poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 
i kulturalnego. Do celów wychowawczych i profilaktycznych można zaliczyć: wspo-
maganie rodziny i szkoły w procesie wychowania; upowszechnianie wśród uczniów 
zasad ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie umiejętności właściwego ko-
rzystania z zasobów przyrody; upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności 
fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej; poprawę stanu zdrowia uczniów 
pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie; przeciwdziałanie zachowaniom 
ryzykownym; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
Do form turystyki szkolnej rekomendowanych obecnie przez MEN, należą: wyciecz-
ki przedmiotowe, interdyscyplinarne wycieczki krajoznawczo-turystyczne oraz specja-
listyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne [Dz. U. 2018 poz. 1055]. Destynacjami, 
które dają największe możliwości realizacji zróżnicowanych celów i form turystyki są 
miasta. Od stuleci miasta należą do głównych celów turystyki. Ze względu na ich 
wielofunkcyjny charakter, rozwój różnych form działalności społeczno-gospodarczej 
oraz dostępność różnorodnych zasobów i usług, zapewniają zaspokojenie wielu po-
trzeb turystów  [Maik 1992, Szymańska 2007]. 

Ośrodki miejskie są także podstawowym kierunkiem turystyki dzieci i młodzieży, 
a wycieczki szkolne stanowią istotny segment turystów w miastach, ponieważ zapew-
niają ruch turystyczny nie tylko w głównym – letnim sezonie, ale w ciągu całego roku 
szkolnego. Analiza oferty turystycznej biur podróży specjalizujących się w organizacji 
wycieczek szkolnych oraz ocena miejskich produktów turystycznych, potwierdzona 
opiniami nauczycieli – opiekunów wycieczek pokazuje, że oferta ta nie jest w pełni 
dostosowana do potrzeb i oczekiwań turystyki szkolnej.  

 
Cele i  metody  opracowania  

W niniejszym opracowaniu postawiono kilka celów badawczych. Pierwszym 
z nich jest ocena zasobów turystycznych miast pod kątem możliwości realizacji celów 
turystyki szkolnej, określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 
2018 poz. 1055]. Cel ten zrealizowano poprzez analizę materiału źródłowego oraz 



Miasto w realizacji turystyki szkolnej … 163 
 
obserwację uczestniczącą autora w wycieczkach szkolnych oraz na podstawie wywia-
dów fokusowych z kilkudziesięcioma nauczycielami szkół podstawowych i średnich, 
zamawiających wycieczki w biurach turystycznych. Wywiady zrealizowano w ramach 
dwóch konferencji naukowo-dydaktycznych z udziałem nauczycieli, które odbyły się 
w Sosnowcu oraz w Lublinie w latach 2017 i 2018. 

Kolejnym celem była ocena oferty biur turystycznych w zakresie wycieczek szkol-
nych pod kątem dostosowania ich programu do wieku i potrzeb uczniów; możliwości 
realizacji głównych celów turystyki szkolnej; dostosowania do podstaw programo-
wych szkoły na poszczególnych etapach kształcenia. Cel ten zrealizowano na podsta-
wie analizy oferty turystycznej 20 losowo wybranych biur turystycznych z różnych 
województw, specjalizujących się w organizacji turystyki dzieci i młodzieży. Przeanali-
zowano ofertę programową tych biur, zawartą w folderach informacyjnych oraz na 
stronach internetowych, pod kątem jej zgodności z wymaganiami programowymi 
w zakresie różnych przedmiotów, na poszczególnych etapach kształcenia oraz z zało-
żeniami turystyki szkolnej zawartymi w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków 
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
[Dz. U. 2018 poz. 1055]. W realizacji tego celu wykorzystano także opinie nauczycieli-
opiekunów wycieczek uzyskane  w ramach wywiadu fokusowego. Materiał z wywiadu 
wykorzystano także do oceny dostosowania produktów turystycznych w miastach do 
potrzeb odbiorców jakimi są uczniowie. Na podstawie opinii nauczycieli oraz własnej 
obserwacji uczestniczącej (autor brał udział w wycieczkach szkolnych) sformułowano 
wnioski dotyczące potrzeb w zakresie dostosowania oferty wycieczek szkolnych oraz 
miejskich produktów turystycznych do celów turystyki szkolnej, potrzeb uczniów 
oraz treści programowych na różnych etapach kształcenia. 

 
Zasoby  turystyczne  miast  w  odniesieniu  do  turystyki  szkolnej  

Obszary miast, zwłaszcza duże ośrodki, posiadają zazwyczaj bogate zasoby tury-
styczne. Do głównych elementów składających się na atrakcyjność turystyczną miast 
należą obiekty materialne, jak: architektura historyczna i współczesna, układy urbani-
styczne (starówki, śródmieścia, dzielnice), placówki kultury (muzea, galerie, kina, tea-
try, opery), miejsca kultu i miejsca pamięci, obiekty sakralne,  handlowe, rozrywkowe, 
sportowe, targowo-wystawiennicze, kongresowo-biznesowe, naturalne i utworzone 
przez człowieka obszary przyrodnicze (lasy, parki, doliny rzeczne, ogrody zoologicz-
ne, ogrody botaniczne), także baza noclegowa, gastronomiczna i komunikacja oraz 
elementy typowego zagospodarowania turystycznego, jak szlaki turystyczne i ścieżki 
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edukacyjne [Mika 2007; Sala 2012]. Do zasobów niematerialnych należy zaliczyć: 
wydarzenia historyczne związane z danym miejscem, dziedzictwo kulturowe, sylwetki 
i działalność wybitnych osób związanych z miastem, a także imprezy różnego typu, 
jak: festiwale kulturalne, wydarzenia sportowe, polityczne, handlowe i rozrywkowe. 
Duże znaczenie ma także tzw. "atmosfera miejsca", np. artystyczna czy duchowa 
[Kowalczyk 2005; Czornik 2013]. Wpływ na atrakcyjność turystyczną miasta ma rów-
nież jego otoczenie, np. bliskość morza czy gór, ale także dostępność specyficznych 
formy zwiedzania w postaci: gier miejskich, questingów, zwiedzania fabularyzowane-
go lub tematycznego, tzw. "paszportów turystycznych" i innych [Mikos von 
Rohrscheidt 2011; Urbanowicz 2011]. 

Wybór przez turystów konkretnych atrakcji z bogatego zasobu miast zależy prze-
de wszystkim od celów podejmowanej przez nich podróży. Turystyka szkolna realizu-
je  szerszą gamę celów niż inne formy turystyki, a cele te są z góry określone i narzu-
cone aktami prawnymi. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się cele edukacyjne, 
związane z poznawaniem środowiska przyrodniczego, historii i kultury oraz życia 
społeczno-gospodarczego we własnym kraju. Z tego względu wśród zasobów tury-
stycznych miast dla turystyki szkolnej najcenniejsze są obiekty dziedzictwa historycz-
nego,  zwłaszcza te związane z ważnymi wydarzeniami z przeszłości kraju, a także 
bazujące na nich imprezy i inne produkty turystyczne. 

Drugą grupę zasobów istotnych dla turystyki szkolnej, ze względu na realizację ce-
lów poznawczych i wychowawczych, stanowią placówki kultury oraz sama kultura 
w różnych formach. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturalnych 
pozwala na poznawanie kultury w warunkach rzeczywistych, a także kształtuje wraż-
liwość, gust i poczucie estetyki młodego pokolenia. Przy okazji realizowane są ważne 
cele wychowawcze, ponieważ poprzez udział w kulturze młodzież nabywa ogłady,  
poznaje normy kulturowe, zasady zachowania w placówkach kultury i różne formy 
obcowania z kulturą. Jest to szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży z małych miej-
scowości, dla których udział w turystyce szkolnej jest czasem jedyną szansą na 
uczestnictwo w kulturze wysokiej. Ponadto, jak twierdzi M. Kamel [2012] obcowanie 
z kulturą przez młodych ludzi może stanowić dla nich inspirację do własnych działań 
artystycznych. 

Ważną grupę celów turystyki szkolnej stanowią cele z zakresu profilaktyki i zdro-
wego życia, w tym podejmowania aktywności fizycznej. Z tego względu kolejną grupę 
zasobów turystycznych, istotnych dla turystyki dzieci i młodzieży, stanowią obiekty 



Miasto w realizacji turystyki szkolnej … 165 
 
i obszary sportowo-rekreacyjne, do czynnego uprawiania sportu, jak również imprezy 
sportowe.  

Do mniej oczywistych zasobów turystyki szkolnej w mieście należy środowisko 
przyrodnicze. Przestrzeń miejska, pomimo intensywnego zagospodarowania, jest 
wpisana w konkretne warunki przyrodnicze, często zupełnie inne niż w miejscu za-
mieszkania ucznia. Poznawanie środowiska przyrodniczego stanowi jeden z podsta-
wowych celów turystyki szkolnej, tymczasem rzadko stanowi ono przedmiot zaintere-
sowania i obserwacji podczas wycieczek do miasta, nawet gdy to miasto posiada 
szczególnie interesujące poznawczo zasoby przyrodnicze, jak: dolina rzeczna, frag-
ment lasu, dynamiczna rzeźba terenu i inne. 

Ze względu na realizację określonych celów poznawczych i wychowawczych 
przedmiotem zainteresowania w ramach turystyki szkolnej mogą być także obiekty 
i obszary niebędące atrakcjami turystycznymi sensu stricto, takie jak instytucje i zakła-
dy produkcyjne, pozytywne i negatywne przykłady przekształcania środowiska przez 
człowieka, związane z różnymi formami jego działalności, np. uregulowana rzeka, czy 
wysypisko śmieci. W przestrzeni miasta jest jeszcze wiele innych zasobów przyrodni-
czych i antropogenicznych, które w sposób niekonwencjonalny mogą być wykorzy-
stane w celach edukacyjnych, w zakresie różnych przedmiotów. Tego rodzaju zasoby 
są jednak rzadko wykorzystywane w programie wycieczek szkolnych. 

Pomimo tego, że cele edukacyjne i wychowawczo-profilaktyczne mają podstawo-
we znaczenie w organizacji turystyki dzieci i młodzieży szkolnej to nieodłącznym 
elementem udanej wycieczki jest rozrywka. Funkcja rekreacyjno-rozrywkowa turystyki 
szkolnej ma kolosalne znaczenie dla dobrostanu psychicznego uczniów. Uczestnictwo 
w rozrywce, zwłaszcza w grupie rówieśników, pozwala na pozbywanie się codzienne-
go stresu, zawiązywanie bliższych relacji między dziećmi i odformalnienie kontaktów 
między uczniami oraz nauczycielem [Szczęsna 2016]. Z tego względu włączanie ele-
mentów rozrywki do programu wycieczek szkolnych jest bardzo istotne. W tym za-
kresie turystyka szkolna może bazować na ofercie placówek kulturalnych, takich jak 
kino, czy teatr, centrach handlowo-rozrywkowych, a także typowo rozrywkowych 
obiektach, jak: parki i centra rozrywki, place zabaw czy cyrk. 

Ważnym celem turystyki szkolnej jest nabywanie przez uczniów umiejętności bez-
piecznego i zgodnego z normami zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach. 
Poruszanie się w przestrzeni miejskiej pieszo i za pomocą komunikacji, korzystanie 
z infrastruktury i różne formy aktywności w mieście stwarzają wiele okazji, szczegól-
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nie dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości, do nabywania nowych umiejętności 
i postaw. 

Podsumowując można stwierdzić, że miasta posiadają bogate zasoby edukacyjno-
wychowawcze dla turystyki szkolnej, zarówno te popularnie wykorzystywane w tury-
styce w ogóle, jak i mniej oczywiste, które mają swoją wartość dla specyficznego od-
biorcy jakim jest uczeń szkolny oraz dla realizacji określonych celów turystyki szkol-
nej. Jednak wiele z tych zasobów nie znajduje wykorzystania w programach wycieczek 
szkolnych, co powoduje utratę potencjalnych możliwości edukacyjnych i wychowaw-
czych. 

 
Organizacja  turystyki  szkolnej  w  mieście  w  świet le  badań  

Wycieczki szkolne do miast są najczęściej organizowane za pośrednictwem biur 
turystycznych. Analiza oferty turystycznej dwudziestu biur turystycznych, adresowa-
nej do grup szkolnych, pokazuje, że programy wycieczek zawierają standardowy ze-
staw popularnych atrakcji turystycznych, który nie jest specjalnie dostosowany do 
potrzeb odbiorców, jakimi są uczniowie. Oferowane wycieczki szkolne mają często 
program, który nie odpowiada w pełni celom turystyki szkolnej, założeniom progra-
mowym kształcenia na poszczegolnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych 
przedmiotów, jak również potrzebom i możliwościom uczestników wycieczek. 

W programach wycieczek przeważa zwiedzanie najbardziej znanych zabytków, 
a na życzenie klienta/nauczyciela umieszczane są w nich także wizyty w placówkach 
kultury – najczęściej muzeach i teatrach, centrach edukacji, galeriach handlowo-
rozrywkowych, ogrodach zoologicznych, ewentualnie obiektach sportowo-
rekreacyjnych typu aquaparki. Programy wycieczek oferowanych do miast przez róż-
ne biura turystyczne są mało urozmaicone i podobne, niezależnie od wieku i poziomu 
edukacyjnego uczniów, do których są adresowane. Oferta programowa oraz organi-
zacja zwiedzania dla niższych klas szkoły podstawowej nie różni się znacznie od tej 
proponowanej dla uczniów szkół średnich. Nie uwzględnia ona także specyficznych 
wymagań programowych z zakresu różnych przedmiotów, na danym etapie kształce-
nia, jak również nie  wykorzystuje w pełni zasobów miasta. W programach wycieczek 
najczęściej ujmowane są popularne atrakcje turystyczne, a mniej oczywiste zasoby, jak 
np. środowisko przyrodnicze, mogące stanowić przyczynek do edukacji geograficznej 
czy biologicznej, są zazwyczaj pomijane. Najczęściej w ramach wycieczek szkolnych 
w miastach realizowane są treści nawiązujące do takich przedmiotów szkolnych jak: 
historia, język polski, kultura, ale raczej w sposób luźny niż ukierunkowany celowo na 



Miasto w realizacji turystyki szkolnej … 167 
 
realizację treści kształcenia danego etapu edukacyjnego i przedmiotu. Zdecydowanie 
rzadziej podczas wycieczek do miast są realizowane treści z zakresu innych przedmio-
tów, jak geografia czy biologia, zazwyczaj tylko podczas wizyt w specjalistycznych 
placówkach edukacyjno-muzealnych, czy ogrodach botanicznych lub zoologicznych. 
Natomiast sama przestrzeń miejska nie jest do tego celu wykorzystywana, nawet jeśli 
posiada odpowiednie walory. 

Wyniki badań materiału źródłowego są potwierdzone przez opinie nauczycieli 
uzyskane w ramach wywiadu fokusowego. Wskazują oni na fakt, że wycieczki do 
miast są mało urozmaicone pod względem merytorycznym i oferują standardowy 
zestaw atrakcji. Program wycieczek tylko w zakresie atrakcji dodatkowych, zwykle 
z zakresu rozrywki, uwzględnia w pewnym stopniu wiek uczestników, natomiast me-
rytorycznie najczęściej nie ma większego związku z materiałem kształcenia realizowa-
nym na danym etapie edukacyjnym.  

Dla młodego odbiorcy, którego możliwości percepcyjne są ograniczone, nato-
miast podatność na czynniki rozpraszające jest duża, ważny jest sposób przekazu 
informacji. Aby efekty poznawcze wycieczki  były zadowalające sposób zdobywania 
wiedzy przez uczniów w terenie powinien być dostosowany do ich wieku i możliwo-
ści odbioru. Właściwie przygotowane i w sposób metodyczny prowadzone zajęcia 
pomagają ich uczestnikom opanować, zrozumieć i utrwalić  treści nauczania [Janow-
ski 2004]. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w terenie powinny mieć przede wszystkim 
charakter aktywizujący, wtedy skuteczność zapamiętywania i nabywania umiejętności 
jest najwyższa [Szczęsna 2017]. Tymczasem większość wycieczek szkolnych jest pro-
wadzona w sposób klasyczny przez przewodnika, który w warunkach miejskich, gdzie 
jest wiele czynników rozpraszających, przedstawia słownie informacje dotyczące 
odwiedzanych miejsc. Skuteczność utrwalania informacji przekazanych w takiej for-
mie, zwłaszcza przez młodsze dzieci, jest bardzo ograniczona – można ją przyrównać 
do efektywności wykładu, która, w zależności od predyspozycji osobniczych, wynosi 
jedynie 5-10% [Piskorz 1995, Taraszkiewicz 2000]. W efekcie uczestnicy wycieczki 
zamiast nowej wiedzy wynoszą poczucie znudzenia, a ich aktywność przybiera nie-
kontrolowane formy. 

Według opinii nauczycieli produkty turystyczne i kulturalne oferowane w miastach 
także rzadko kiedy są dostosowane do potrzeb szkoły, najczęściej mają charakter 
ogólny i są adresowane do większości turystów odwiedzających miasto. Brakuje pro-
duktów ukierunkowanych na odbiorcę jakim jest uczeń szkolny i uwzględniających 
program nauczania na danym etapie edukacyjnym. 
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Wnioski  i  rekomendacje  

Turystyka szkolna jest specyficzną odmianą turystyki z kilku powodów. Jej uczest-
nikami są uczniowie, pozostający pod opieką nauczycieli. Jest to odbiorca nie w pełni 
ukształtowany pod względem poznawczym, emocjonalnym i fizycznym, mający okre-
ślone potrzeby, możliwości i ograniczenia z racji wieku, co stawia przed organizato-
rami turystyki szkolnej szczególne wymagania organizacyjne i programowe. Ponadto 
turystyka szkolna podlega uregulowaniom prawnym, powinna realizować określone 
cele i przyjmować określone formy. 

Do najczęściej wybieranych destynacji turystyki szkolnej należą miasta, które po-
siadają duży potencjał zaspokajania różnorodnych potrzeb turystów, także wycieczek 
szkolnych, ale potencjał ten, w odniesieniu do turystyki szkolnej, nie jest w pełni wy-
korzystywany. 

Przeprowadzone badania oferty turystycznej biur podróży dla szkół, obserwacje 
wycieczek szkolnych oraz opinie nauczycieli na temat organizacji turystyki dla dzieci 
i młodzieży w miastach, będące wynikiem wywiadu fokusowego, jednoznacznie 
wskazują, że oferta turystyki szkolnej zarówno w zakresie produktów turystycznych, 
jak i samej organizacji wycieczek szkolnych nie w pełni odpowiada potrzebom szkoły. 
Tymczasem, ze względów formalnych, samodzielna organizacja turystyki szkolnej 
przez nauczycieli jest dziś prawie niemożliwa do wykonania i wymaga korzystania 
z dostępnej oferty rynkowej. 

Bazując na opiniach nauczycieli i  własnych obserwacjach badawczych sformuło-
wano kilku postulatów, których spełnienie podniosłoby efektywność edukacyjną 
i wychowawczą wycieczek szkolnych do miast. Postulaty te podzielić można na trzy 
grupy dotyczące: 

a) realizowanych treści, 
b) oferowanych w mieście produktów turystycznych, 
c) organizacji zwiedzania. 

W celu lepszego dostosowania programów wycieczek w zakresie ich treści do po-
trzeb uczniów i wymagań programowych szkoły na różnych poziomach edukacyj-
nych, organizatorzy turystyki dzieci i młodzieży w przygotowaniu oferty wycieczko-
wej powinni się odwoływać do obowiązującej podstawy programowej kształcenia dla 
poszczególnych etapów edukacyjnych, zawartych w Rozporządzeniach MEN w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego… [Dz. U. 2018 poz.1676 i Dz. U. 2018 poz. 
467], która określa wymagania w zakresie celów i treści kształcenia oraz wychowania 
dla poszczególnych przedmiotów. Pozwoli to lepiej wesprzeć proces edukacji szkol-
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nej poprzez turystykę i uzupełniać wiedzę teoretyczną o obserwacje praktyczne pod-
czas wycieczki, ale o takie treści, które są przewidziane dla danej grupy uczniów. Za-
tem oferta wycieczkowa powinna mieć charakter dedykowany konkretnym grupom 
wiekowym – inaczej niż jest obecnie. Ponadto w programach wycieczek należy 
uwzględniać treści różnych przedmiotów szkolnych, wykorzystując także takie zaso-
by, jak środowisko przyrodnicze i różne formy zagospodarowania przestrzeni. Przy-
kładowo z zakresu geografii mogą to być: obserwacje naturalnych i antropogenicz-
nych form terenu, elementów krajobrazu, budowy doliny rzecznej i pracy rzeki, przy-
kłady pozytywnych i negatywnych przekształceń środowiska, typów działalności 
człowieka w obszarze miasta  i wiele innych. Przestrzeń miasta można wykorzystać 
w celach edukacyjnych także w sposób niecodzienny, np. analiza materiału budulco-
wego dróg i obiektów może stanowić element edukacji geologicznej. Oferta progra-
mowa wycieczek może mieć charakter jednoprzedmiotowy albo integrujący treści 
z zakresu kilku przedmiotów, zawsze jednak powinna mieć oparcie w podstawie pro-
gramowej kształcenia ogólnego. 

Kolejną ważną kwestią jest uwzględnianie w programie wycieczek takich działań 
i treści, które pozwolą zrealizować podstawowe cele turystyki szkolnej, zawarte 
w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przed-
szkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki [Dz. U. 2018 poz. 1055], jak choćby 
poznawanie zasad ochrony środowiska czy profilaktyka zdrowego życia, co obecnie 
rzadko ma miejsce. Tymczasem funkcjonowanie miasta i życie w mieście stanowi 
dobre pole do obserwacji i wniosków w tym zakresie. 

Oczywistym wydaje się fakt, że biura podróży, jako organizatorzy turystyki szkol-
nej, niekoniecznie posiadają fachowców, którzy potrafią skutecznie rozpoznać po-
trzeby szkoły i dostosować do nich ofertę turystyczną. Z tego względu zasadne były-
by konsultacje biur podróży z nauczycielami, w zakresie programu i materiałów dla 
uczniów, prowadzone jeszcze przed sezonem turystycznym, w celu przygotowania 
bardziej trafnej pod względem programowym i wychowawczym oferty wycieczek 
szkolnych 

Bazując na swoich zasobach miasta przygotowują szereg produktów turystycz-
nych, tworzonych z  myślą o odwiedzających, stanowiąc dla nich często motywację 
do przybycia. Większość miejskich produktów turystycznych ma charakter ogólny, 
natomiast niewiele jest takich, które są dedykowane specyficznemu odbiorcy jakim 
jest uczeń szkolny. Z racji, że dzieci i młodzież szkolna stanowią znaczny odsetek 
turystów w miastach, przy czym są to turyści o szczególnych potrzebach, produkty 
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turystyczne oferowane w miastach również powinny uwzględniać specyfikę tej grupy 
klientów. Propozycje teatrów, ekspozycje muzealne, ścieżki edukacyjne czy szlaki 
turystyczne, a także różnego rodzaju opracowania w postaci map, folderów, prze-
wodników, przynajmniej w pewnym zakresie powinny nawiązywać do wymagań pro-
gramowych szkoły, na różnych etapach kształcenia. 

Nie mniej ważny jest także sposób organizacji zwiedzania miasta w ramach wycie-
czek szkolnych. Tymczasem wycieczki z młodzieżą mają najczęściej konwencjonalny 
charakter – dominuje klasyczne oprowadzanie przez przewodnika z jednostronnym, 
podającym przekazem informacji, który przekłada się na znikome korzyści edukacyj-
ne po stronie uczniów. Dla wzmocnienia efektu poznawczego wycieczki i lepszego 
zapamiętywania faktów przez dzieci i młodzież należy wprowadzać aktywizujące 
formy zwiedzania. W miarę możliwości uczestników należy zaangażować do samo-
dzielnego zdobywania informacji poprzez różnorodne zadania dydaktyczne zawarte 
w kartach pracy. Dla wzmocnienia motywacji do zdobywania nowej wiedzy oraz jej 
utrwalenia i uporządkowania warto zwiedzanie zakończyć quizem czy konkursem 
dotyczącym poznawanych miejsc, obiektów i faktów. 

Uatrakcyjnić można także samą formę zwiedzania. Zwiedzanie fabularyzowane, 
gry miejskie czy tzw. „zagadkowa turystyka” w formie questingu, albo wcielanie się 
uczniów w rolę przewodnika stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznego zwie-
dzania. Przy czym każda z proponowanych form powinna nawiązywać tematycznie 
do programu szkolnego, ale także być dostosowana i odpowiadać potrzebom oraz 
możliwościom danej grupy wiekowej uczniów.  

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno pod względem programowym, jak 
i pod względem proponowanych form zwiedzania, organizatorzy wycieczek szkol-
nych powinni podjąć działania lepiej przystosowujące ich ofertę do potrzeb edukacyj-
nych szkoły oraz wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Natomiast dostosowa-
nie przez same miasta oferty kulturalnej, edukacyjnej, rozrywkowej do potrzeb pro-
gramowych i wychowawczych szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych, 
a także przygotowanie z myślą o uczniach interesujących, aktywizujących form zwie-
dzania, podniosłoby zdecydowanie jakość i efektywność turystyki szkolnej realizowa-
nej w mieście, zwłaszcza że szkolny ruch turystyczny stanowi znaczący udział w tury-
styce miejskiej w ogóle i nie ma tak ściśle sezonowego charakteru jak inne formy tury-
styki. 
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SCHOOL TOURISM IN THE CITY –  CURRENT CONDITION 

AND NEEDS 

School tourism is a specific form of modern tourism practiced by students under the 
supervision of a teacher. The student is a specific participant in tourism because, due to his 
age, he has different interests and perceptual, cognitive and physical abilities than a fully 
formed adult. These differences should influence the program and organization of school 
tourism. Moreover school tourism in Poland has specific forms and goals sancioned in law. 
The most frequently chosen destinations for school tourism are cities, due to the diverse 
resources and atractions they have. The city enables meeting various tourists needs. 
However, as research shows, the offer of tourist products in cities is to a small extent 
adjusted to the school's curriculum and school tourism goals, as well as the age and abilities 
of students. 
The organizers of school tourism are usually travel agencies which specialize in this type of 
tourism. Analysis of school excursion programs offered by travel agencies and teachers' 
opinions indicate that the proposed school trips to cities are not compatible with the school 
curriculum. Students only visit popular tourist attractions during school trips, but do not 
take advantage of many education opportunities in the city space. School trips for various 
age groups of children and young people have a similar theme, not taking into account the 
school's curricular needs and the possibilities of students at a given stage of education. In 
addition, forms of sightseeing during school trips are usually classic (guided tours) and are 
ineffective in terms of education. This article identifies the weaknesses of modern school 
tourism implemented in the city as well as the needs and possibilities of changes in the 
program and organizational scope of school trips. 
Keywords: tourism in the city, tourism resources, school tourism, children and youth 
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Streszczenie  

Obszary wiejskie wschodniej Lubelszczyzny, zwłaszcza obszary nadgraniczne, posiadają 
duży potencjał przyrodniczy i kulturowy sprzyjający rozwojowi turystyki. Samorządy wyko-
rzystując fundusze europejskie podjęły szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie roli 
turystyki, zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i promocyjnej. Autorka na wybranych 
przykładach przedstawi stan zagospodarowania i wykorzystania lokalnych zasobów dla 
turystyki, wskaże na możliwe kierunki rozwoju turystyki w tym obszarze w oparciu o zasoby 
lokalne. 

 
Słowa kluczowe: wschodnie powiaty województwa lubelskiego, lokalne zasoby przyrodni-
cze i kulturowe, turystyka na obszarach wiejskich 

 
Wstęp  

Potencjał wewnętrzny regionu, jego zasoby lokalne, uznaje się za podstawowe 
czynniki rozwoju danego obszaru [Kuciński 1994, Stanny 2013], w tym także turysty-
ki. Bezpośredni wpływ na rozwój turystyki mają: występowanie i ranga walorów tury-
stycznych, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna [Rogalew-
ski 1974]. L. Butowski [2010] uzupełnia tę listę czynników endogenicznych o promo-
cję i informację turystyczną, tworzenie i komercjalizację produktu turystycznego, czyli 
elementy marketingu terytorialnego, a także uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 
kulturowe, polityczne, ekologiczne (postawa miejscowej społeczności w stosunku do 
turystów, działania władz publicznych). Zasoby lokalne dla turystyki można podzielić 
na dwie grupy: zasoby przyrodnicze (m.in.: specyficzne ukształtowanie terenu, unika-
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towe zasoby środowiska) i zasoby kulturowe (np.: rzemiosło, obrzędy i zwyczaje, 
sztuka ludowa). 

Obszar wschodniej Lubelszczyzny ze względu na peryferyjne położenie charakte-
ryzuje się stosunkowo niską gęstością zaludnienia, w przygranicznych powiatach (bial-
ski, włodawski, chełmski, hrubieszowski i tomaszowski) nie przekracza 50 osób/km2, 
co przekłada się na słabą presję człowieka na środowisko. Jest to region o charakterze 
wybitnie wiejskim i rolniczym. Świadczy o tym wysoki udział użytków rolnych 
w powierzchni ogółem, najwyższy w powiecie hrubieszowskim (82,1%), najniższy 
w powiecie włodawskim (47,7%) [BDL 2014]. Na badanym obszarze na koniec 2014 
roku znajdowało się 1133 wsi (statystyczne miejscowości wiejskie), zamieszkiwanych 
przez blisko 385 tys. ludności [BDL 2014].  

Niniejszy artykuł przedstawia główne lokalne zasoby turystyczne omawianego ob-
szaru, wskazuje możliwości ich wykorzystania, prezentuje niektóre produkty tury-
styczne które powstały w oparciu o zasoby lokalne oraz wskazuje na możliwe kierun-
ki rozwoju turystyki w tym obszarze. 

 
Zasoby lokalne w świetle  wybranych  koncepcji  rozwoju  lokalne-
go  

Współcześnie zasoby lokalne uważane są za podstawowy czynnik rozwoju danego 
terytorium [Bański 2016, Stanny 2013, Podedworna 2015, Kołodziejczak 2016]. Po-
strzegane są one jako element potencjału wewnętrznego, są nośnikiem walorów de-
cydujących o atrakcyjności miejsca. Wśród zasobów lokalnych J. Bański [2016] wy-
mienia: wytwarzane produkty materialne, usługi, umiejętności lub wiedzę, lokalne 
zachowania i zwyczaje, surowce i bogactwa naturalne oraz wydarzenia i miejsca histo-
ryczne. Elementem zasobów lokalnych są zasoby turystyczne. Według definicji 
A. Kowalczyka [2013] są to wszystkie cechy środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
kulturowego, które mogą zainteresować potencjalnych turystów. Aby konkretny za-
sób turystyczny stał się walorem musi wyróżnić się spośród swojego otoczenia (czyli 
innych zasobów). Pojęcie waloru turystycznego jest zatem pojęciem szerszym, za 
walory uznaje się tylko te zasoby turystyczne, które turysta spostrzega jako szczegól-
nie wyróżniające się spośród reszty zasobów [Kowalczyk 2012]. Z kolei walory tury-
styczne mają wpływ na potencjał danego regionu. Definicja potencjału turystycznego 
J. Kaczmarka i in. [2005] obejmuje zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące 
rozwój turystyki na określonym obszarze. Zasobami strukturalnymi są m.in.: walory 
turystyczne i zagospodarowanie turystyczne, zaś do zasobów funkcjonalnych zalicza-
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ne są wszelkie uwarunkowania: ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, społecz-
no-demograficzne czy kulturowe. 

Zasoby lokalne stanowią bazę rozwojową obszaru, decydują o jego mocnych 
i słabych stronach. Dają również możliwość generowania nowych impulsów rozwo-
jowych oraz kształtowania nowych produktów. Koncepcja zasobów lokalnych wpisu-
je się w wiele modeli rozwoju lokalnego, m.in. model rozwoju endogenicznego, wielo-
funkcyjnego czy zrównoważonego. Wszystkie te koncepcje opierają się na wykorzy-
staniu zasobów lokalnych, a ich właściwe wykorzystanie skutkować ma projakościo-
wymi przeobrażeniami wsi. Oczywiście przytoczone modele odrzucają jednolitą wizję 
rozwoju, gdyż każdy region posiada swój własny, unikatowy zestaw cech tworzących 
specyficzny potencjał rozwojowy [Grosse 2007].  

Przytoczone koncepcje rozwoju bazujące na zasobach lokalnych nawiązują rów-
nież do koncepcji inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) [Strzelecki 2008] 
i inteligentnej wsi (smart village). Inteligentna specjalizacja to nowa lub ewoluująca 
specjalizacja gospodarcza, która opiera swój rozwój (…) na unikalnych zasobach 
regionalnych, nowatorskiej kombinacji różnych zasobów/branż (w tym zewnętrz-
nych) oraz innowacjach technologicznych i nietechnologicznych (…). Inteligentna 
specjalizacja będzie często wypełnieniem nowo tworzącego się rynku lub niszy ryn-
kowej, a także odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby społeczne wymagające wdro-
żenia nowych technologii, produktów lub usług [Dzierżanowski 2013]. W koncepcji 
inteligentnej specjalizacji kluczowe jest dostrzeżenie indywidualnego potencjału dane-
go miejsca, który umożliwi wykorzystanie go w celu budowania przewagi konkuren-
cyjnej w danej dziedzinie [Foray i in. 2009]. Z kolei przez inteligentną wieś rozumie 
się takie obszary wiejskie i społeczności, które wykorzystują swoje mocne strony 
i zasoby na rozwijanie nowych możliwości. Mieszkańcy smart village stosują innowa-
cyjne rozwiązania, promują lokalne produkty, czy wdrażają inteligentną specjalizację 
w zakresie projektów turystycznych, działalności kulturalnej itp. [EU Action for smart 
villages, 2017]. Inteligentna specjalizacja powinna być utożsamiana z mądrym wybo-
rem zasobów i potencjału terytorialnego [Przygodzki 2016]. Na obszarach wiejskich 
zalicza się do nich m.in.: usługi turystyczne, ekologiczne rolnictwo czy przemysł 
związany z infrastrukturą ochrony środowiska i pozyskiwaniem energii odnawialnej 
[Górka, Łuszczyk 2013]. 
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Zasoby  przyrodnicze  wschodniej  Lubelszczyzny  

Obszary wiejskie wschodniej Lubelszczyzny należą do obszarów o znacznym po-
tencjale turystycznym opierającym się na walorach przyrodniczych. Audyt turystyczny 
przeprowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego 
[Audyt … 2008] zwraca uwagę na dużą różnorodność środowiska naturalnego i cen-
ne zasoby przyrodnicze m.in. Poleski Park Narodowy i Międzynarodowy Rezerwat 
Biosfery „Polesie Zachodnie”, siedem parków krajobrazowych, obszary chronionego 
krajobrazu, liczne rezerwaty i obszary „Natura 2000” a także inne formy ochrony 
przyrody (udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem waha się od 
ok. 40% w powiecie włodawskim i chełmskim do ok. 10% w powiecie tomaszow-
skim) [Wesołowska, Szczęsna 2015] (ryc. 1). 

Występujące bogactwo krajobrazów wynika z położenia w obrębie różnych mezo-
regionów fizycznogeograficznych: Polesia Lubelskiego i Wołyńskiego, Wyżyny Lu-
belskiej, Wołyńskiej i Roztocza. Potencjał przyrodniczy wschodniej Lubelszczyzny 
jest tak duży, że stwarza możliwości rozwoju bardzo różnorodnych form turystyki. 
Czyste środowisko i rolniczy charakter pogranicza Lubelszczyzny, predysponują ten 
obszar do rozwoju agroturystyki i ekoagroturystyki. Duża liczba obszarów chronio-
nych i terenów słabo przekształconych przez człowieka, a przy tym bardzo atrakcyj-
nych przyrodniczo i krajobrazowo, daje podstawy do rozwoju turystyki ekologicznej, 
krajoznawczej i przyrodniczo-poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem „birdwa-
tchingu”. Warunki dla rozwoju turystyki wypoczynkowej weekendowej oraz wakacyj-
nej stwarza Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, zbiorniki jezior pozwalają na upra-
wianie sportów wodnych [Wesołowska, Szczęsna 2015]. Ze względu na zasoby lokal-
ne środowiska przyrodniczego według Koncepcji programowo-przestrzennej rozwo-
ju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim [2008], kluczowym produktem tury-
stycznym regionu lubelskiego może być turystyka aktywna.  

 
Zasoby  kulturowe  wschodniej  Lubelszczyzny  

Opisywany obszar jest terenem swoistego pogranicza kulturowego, narodowo-
ściowego i religijnego. W przeszłości Dolina Bugu odgrywała istotną rolę, gdyż sta-
nowiła pomost łączący Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Przebiegały tędy dwa 
szlaki handlowe: znad Morza Czarnego (dnieprzańsko-prypecko-bużański) i z Woły-
nia (bużański). Sprzyjały one rozwojowi osadnictwa już we wczesnym średniowieczu. 
Pierwszej akcji zasiedlenia tych terenów dokonały w VI-VII wieku ruskie plemiona 
Dulebów którzy to zajęli Ziemię Chełmską, czyli obszary wzdłuż środkowego Bugu 
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[Miśkiewicz 1981]. W IX wieku na badanym obszarze osiedlili się Lędzianie, którzy 
przybyli znad środkowej Wisły. Pod koniec X wieku północną część środkowego 
dorzecza Bugu zasiedliło ruskie plemię Dregowiczów [Musianowicz 1960]. Od XI do 
XIV wieku o osadnictwie tych terenów zdecydowała fala kolonizacji mazowieckiej. 
Ze względu na wspomniane wyjątkowe położenie wzdłuż doliny Bugu badany obszar 
od X do XVI wieku były obiektem walk oraz różnorakich wpływów etnicznych 
i kulturowych. Ziemiami tymi interesowały się państwa piastowskie i kijowskie, na-
stępnie książęta mazowieccy turowscy i halicko-włodzimierscy aż wreszcie Wielkie 
Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie [Myna 1994].  Przez wiele wieków mieszkali 
obok siebie Polacy, Rusini, Białorusini, Litwini, Żydzi, Tatarzy i Niemcy. 

Położenie na skrzyżowaniu historycznych, międzynarodowych szlaków handlo-
wo-komunikacyjnych oraz zróżnicowanie narodowościowo-religijne oraz pograniczny 
charakter analizowanego obszaru sprawiły, że region ten obfituje w liczne walory 
kultury materialnej m.in: obiekty sakralne, militarne, mieszkalne, zabudowania gospo-
darcze, obiekty użyteczności publicznej, miejsca pamięci a także oryginalne walory 
kultury niematerialnej w postaci lokalnych tradycji i obrzędów, folkloru czy kuchni. 
W kontekście walorów antropogenicznych za unikalną cechę należy uznać wielokultu-
rowość, będącą rezultatem wielowiekowego ścierania się kultur i religii [Audyt … 
2008].  

Omawiany teren charakteryzuje się dużym potencjałem do rozwoju turystyki piel-
grzymkowej i religijno-poznawczej. Region dysponuje znaczną liczbą sanktuariów 
(m.in. Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie, Sanktuarium Uni-
tów Podlaskich w Kostomłotach, prawosławny Monaster św. Onufrego w Jabłonnej, 
ośrodki kultu maryjnego w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Orchówku, Nabróży, Lubyczy 
Królewskiej i Tarnoszynie), świątyń i cmentarzy. Obiekty te charakteryzują się często 
specyficzną architekturą i wystrojem, polegającym na pomieszaniu elementów typo-
wych dla różnych religii [Wesołowska 2007; Wesołowska, Szczęsna 2015].  

Według zestawienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa [http://www.nid.pl/pl/ 
Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nie-
ruchomych/] na obszarze wschodnich powiatów województwa lubelskiego znajduje 
się 150 wpisanych do rejestru zabytków świątyń i zespołów świątynnych: rzymskoka-
tolickich, unickich, prawosławnych, ewangelicko-augsburskich oraz judaistycznych 
synagog oraz 21 kaplic i  126 cmentarzy: rzymskokatolickie, unickie, prawosławne, 
muzułmańskie, żydowskie, ewangelickie, a także wielowyznaniowe i wojenne różnych 
narodowości i z różnych epok. Ponadto na tym terenie znajduje się 108 zabytkowych 
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zespołów architektonicznych i krajobrazowych: klasztornych i seminaryjnych, pała-
cowych i dworskich, folwarcznych, militarno-wojskowych oraz ogrodowo-
parkowych. Inne obiekty o randze zabytków to przede wszystkim budynki gospodar-
cze i użytkowe, jak: młyny wodne, wiatraki, spichlerze, stajnie, gorzelnie, wieżyczki 
wodne, pojedyncze budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły, szpitale, urzędy, 
domy zajezdne oraz spora ilość obiektów o charakterze militarnym, np. fortyfikacje 
Twierdzy Brzeskiej w powiecie bialskim i miejsca martyrologii, jak pochodzące z II 
wojny światowej niemieckie obozy zagłady w Bełżcu (powiat tomaszowski)  i Sobibo-
rze (powiat włodawski). Tak zróżnicowane zabytki kultury materialnej, często mające 
niepowtarzalny wielokulturowy charakter, stwarzają duży potencjał dla rozwoju róż-
nych form turystyki kulturowej [Wesołowska, Szczęsna 2015]. 

 
Wzmacnianie  funkcji  turystycznej  wschodnich  powiatów  woje-
wództwa  lubelskiego  

Omawiany obszar przygraniczny to tereny rolnicze, peryferyjnie w stosunku do 
głównych centrów rozwoju i przez to należą do słabo rozwiniętych gospodarczo. 
Wskazany jest na nich rozwój funkcji pozarolniczych, w tym turystyki [Bański i in. 
2014]. W celu wzmacniania funkcji turystycznej samorządy lokalne sięgnęły po 
wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. 

Powiat bialski skorzystał ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju”. Zrealizował projekt „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego” którego celem była 
promocja szlaków turystycznych oraz funkcjonujących w ich obrębie gospodarstw 
agroturystycznych poprzez organizację imprezy plenerowej oraz wydanie mapy – 
informatora turystycznego [http://www.powiatbialski.eu/starostwo/?p=881].  

W powiecie włodawskim zrealizowano projekt przy wsparciu ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego i Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych 
w Euroregionie Bug. Celem projektu „Trzy Polesia – wspólna promocja pogranicza 
polsko-białorusko-ukraińskiego” była promocja przygranicznych terenów Polski, 
Białorusi i Ukrainy, przede wszystkim unikatowych terenów przyrodniczych: polskie-
go Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie", ukraińskiego – Szacki Rezerwat Biosfery 
oraz białoruskiego – Rezerwat Biosfery „Polesie Nadbużańskie". Projekt ten promo-
wał również walory kulturowe wynikające z koegzystencji wyznawców prawosławia, 
judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu. Efektem projektu jest wydanie folderu pro-



Zasoby lokalne na obszarach wiejskich wschodniej części województwa lubelskiego … 179 
 
mującego tereny przygranicza w 6 językach (polskim, rosyjskim, angielskim, białoru-
skim, ukraińskim i niemieckim), stworzenie 3 różnojęzycznych stron internetowych 
i zorganizowanie konferencji z udziałem społeczeństw Polski, Białorusi i Ukrainy 
[http://trzypolesia.powiatwlodawski.pl/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=4&Itemid=2&lang=pl].  

Z kolei powiat chełmski w latach 2009-2010 realizował zadania projektu „Współ-
praca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turysty-
ki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” w ramach 
Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna, Kategoria I Partnerskie inicjatywy mię-
dzyregionalne RPO WL na lata 2007-2013. Celem projektu było opracowanie planu 
rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej, sporządzenie wykazu produktów 
turystycznych [http://www.powiat.chelm.pl/wspolpraca_miedzyregionalna_p_1123.-
html]. W powiecie chełmskim można znaleźć wiele atrakcji, które można przedstawić 
turystom, np. unikalne siedliska fauny i flory, pomniki przyrody m.in dąb Bolko 
w Hniszowie czy „zagłębie” tradycji ginących zawodów w Pawłowie z lokalnymi 
produktami – dzbankami, beczkami. Kluczowym produktem, który powstał w ra-
mach realizacji tego projektu jest „Szlak kredą pisany – po atrakcjach ziemi chełm-
skiej” (fot. 1). 

 
Fot. 1. Ośrodek Dokumentacji Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej – jedna 

z atrakcji na Szlaku kredą pisanym 
Photo 1. Centre for Documentation of Life, Culture and Creativity in the Leśniów Village – 

one of the attractions on the Written Cretaceous Route 
Źródło: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/sok/osrodek_pamieci/osrodek_pamieci.htm 
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Jednym z projektów dotyczących turystyki w powiecie hrubieszowskim była reali-
zacja Transgranicznej Trasy Turystycznej. W ramach projektu poprawiono nawierzch-
nię dróg, oznakowano trasy, utworzono pole namiotowe w miejscowości Czumów, 
wykonano wiaty dla turystów w Gródku, Czumowie i Ślipczach, utworzono bazę noc-
legową w budynku Szkoły Podstawowej w Husynnem oraz utworzono Gminne Cen-
trum Informacji Turystycznej w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów [http:// 
www.powiathrubieszow.pl/257,308,urzad-gminy-hrubieszow,1,wiecej.html?menu= 
351]. 

Powiat tomaszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII, Kultura, turystyka 
i współpraca międzyregionalna, Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna realizo-
wał projekt „Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza Tomaszowskie-
go jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej” [http://www.powiat-tomaszowski. 
com.pl/projekty-ue/2009/08/partnerskie-wspoldzialanie-na-rzecz-promocji-roztocza 
-tomaszowskiego-jako-atrakcji-turystycznej-unii-europejskiej/]. W ramach projektu 
opracowano program działań w zakresie rozwoju turystyki, przeszkolono pracowni-
ków samorządowych i przedstawicieli branży turystycznej w zakresie profesjonalnej 
promocji, utworzono w pięciu gminach powiatu system informacji i promocji tury-
stycznej, wydano materiały promocyjne.  

W każdym z powiatów realizowano projekty turystyczne, również pojedyncze 
gminy i stowarzyszenia gmin przystąpiły do działań wspierających rozwój funkcji 
turystycznej na obszarze wschodniej Lubelszczyzny. Było to możliwe dzięki urucho-
mionym środkom z różnych programów. Ten swoisty bodziec finansowy zaowoco-
wał tworzeniem i rozwijaniem szlaków turystycznych, poprawą ich przebiegu, jakości, 
oznakowania oraz promocją walorów turystycznych dla szerszej liczby odbiorców.  

 
Zagospodarowanie  turystyczne  

Z badań zagospodarowania turystycznego wynika, że omawiany teren charaktery-
zuje się bardzo słabą infrastrukturą turystyczną. Dostępność komunikacyjna, stan 
dróg i poziom skomunikowania wewnętrznego są niezadowalające co m.in. zmniejsza 
szanse na wykorzystanie potencjału turystycznego i stanowią główną barierę rozwoju 
[Wesołowska 2014]. Również niezadawalający jest stan bazy noclegowej i gastrono-
micznej. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej, wyrażony w ilości miejsc noclegowych 
na 1 km2 danego obszaru, kształtuje się na bardzo niskim poziomie.  Średni wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej na całym badanym obszarze wynosi 0,8, podczas gdy dla 
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Polski kształtuje się na poziomie 2,2 [Wesołowska, Szczęsna 2015]. Największa gę-
stość zbiorowej bazy noclegowej jest w gminach położonych na Pojezierzu Łęczyń-
sko-Włodawskim: gmina Włodawa (8,5) i Firlej (4,1), dość wysokie wartości wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej osiąga w południowej części województwa, na Roztoczu. 
Deficyt bazy noclegowej jest jednym z podstawowych problemów rozwoju branży 
turystycznej obszarów wiejskich analizowanego regionu. W powiatach przygranicz-
nych znajduje się tylko 15 kwater agroturystycznych, zgłoszonych w Polskiej Federa-
cji Turystyki Wiejskiej [http://www.pftw.pl]. Trudno jest zweryfikować czy jest to 
stan faktyczny, ponieważ brak kompletnych rejestrów gminnych takiej działalności. 
Być może funkcjonują kwatery agroturystyczne nie zarejestrowane w żadnych zesta-
wieniach. Stan ten ulega stopniowej poprawie Dzięki dotacjom unijnym, na terenie 
analizowanych powiatów zrealizowano 53 projekty w zakresie turystyki za kwotę 373 
mln. zł. Większość projektów zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 
I: Przedsiębiorczość i innowacje (działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie 
turystyki) oraz Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregio-
nalna. Działania w ramach RPO WL 2007-2013 miały za zadanie zapewnienie rozwo-
ju bazy turystycznej, poprawę jej jakości i dostępności oraz powstanie nowych miejsc 
pracy w turystyce. Wśród zrealizowanych projektów aż 38 dotyczyło wzmocnienia 
infrastrukturalnego regionu, poprawy infrastruktury turystycznej, dostosowania obiek-
tów do potrzeb turystów, zaś pozostałe 15 projektów odnosiło się do zasobów lokal-
nych (zarówno przyrodniczych jak i kulturowych). Szczegółowy wykaz projektów 
dofinansowanych z funduszy europejskich zawiera tab. 1. 

Tab. 1. Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w powiatach 
wschodniej Lubelszczyzny 
Tab. 1. Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w powiatach 
wschodniej Lubelszczyzny 

 
Wartość projektu 

[zł] 
Dofinansowanie 

z EU [zł] 

powiat bialski 

1 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 44 701 332,43 

2 
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – przebudowa 
płyty Rynku w Międzyrzecu Podlaskim 

3 415 753,26 2 486 208,42 

3 
Zwiększenie konkurencyjności Centrum szkoleniowo-
rekreacyjnego "Dolina Bugu" w Kodniu poprzez działania 
inwestycyjne 

5 362 242,61 1 699 640,65 

http://www.belzec.pl/asp/pliki/pliki_na_stronie/201408_budowa_budynku_7.pdf
http://www.belzec.pl/asp/pliki/pliki_na_stronie/201408_budowa_budynku_7.pdf
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4 
Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin 
na restaurację z zapleczem noclegowym 

5 214 857,47 1 699 404,51 

5 
Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcją 
konferencyjno-szkoleniowa zespołu pałacowego "Cieleśnica" 

6 012 554,84 1 696 297,16 

6 
Budowa kompleksu Rekracyjno-Jeździeckiego w miejscowo-
ści Droblin. 

5 002 850,69 1 689 791,99 

7 
Budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego o znacze-
niu transgranicznym na terenie Północnej Lubelszczyzny oraz 
zapewnienia dostępu do informacji turystycznej 

5 569 673,89 1 675 380,13 

8 Budowa budynku gastronomiczno- hotelowego w Terespolu 5 826 642,04 1 633 579,92 

9 
Budowa hotelu POLONIA w miejscowości Grabanów, gm. 
Biała Podlaska – Etap I 

5 768 235,66 1 596 418,16 

10 
Wzmocnienie konkurencyjności firmy PW Agat poprzez 
nową ofertę turystyczną: utworzenie Bialskopodlaskiego 
Ośrodka Turystyki 

3 607 573,09 1 256 736,51 

11 
Budowa Pensjonatu "Dolina Bugu" z salą restauracyjną 
i bankietowo-biznesową 

2 495 666,45 845 064,12 

12 
"Budowa hotelu przy Wiejskim Zajeździe nowym obiektem 
na mapie turystycznej w Powiecie Bialskim" 

2 221 243,96 840 247,92 

13 
„Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób 
wieku 50+” 

584 192,78 408 934,91 

14 
Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie chełmskim 
poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi 

663 997,91 229 384,28 

15 
"Poznaj życie smakiem" – uruchomienie restauracji z kuchnią 
uzbecką i nie tylko. 

411 320,99 181 327,41 

16 
"Zwiększenie konkurencyjności firmy AIRGOWPOL 
w Białej Podlaskiej poprzez zakup balonu w celach turystycz-
nych” 

207 366,59 71 651,05 

powiat włodawski 

17 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

5 4098 952,22 4 4701 332,43 

18 Hotel, restauracja i SPA w Okunince nad Jeziorem Białym 3 618 295,29 1 699 903,18 

19 
Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowo-
Wypoczynkowego w Majdanie Stuleńskim. 

5 257 459,03 1 699 434,97 

20 
Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Ru-
sałka" o część pensjonatową 

5 521 285,2 1 697 164,32 

21 
Wzmocnienie konkurencyjności firmy „DROB” poprzez 
budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej 

5 334 155,04 1 691 726,22 

22 
Rozwój bazy turystycznej regionu poprzez budowę i wyposa-
żenie obiektu noclegowego oraz zakup środków trwałych 
infrastruktury turystycznej 

3 414 119,02 1 666 000,00 

23 Budowa hotelu z funkcją gastronomiczną i rekreacyjną 5 056 044,58 1 662 221,84 

24 Rozbudowa budynku pensjonatowego w Okunince 3 596 855,74 1 655 887,52 

25 Jagiellońskie Centrum Turystyczne 5 047 574,5 1 651 750,47 
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26 

Poleskie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe "Babie 
Lato" – jako kompleksowy, wielofunkcyjny obiekt, powodu-
jący wydłużenie sezonu, dywersyfikujący i wzbogacający 
ofertę turystyczną na Lubelszczyźnie 

3 214 209,23 1 556 470,83 

27 
Przebudowa ośrodka wczasowego w Okunince na cele 
Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego 

3 006 636,82 1 339 721,17 

28 
Rozbudowa zespołu hotelowo-szkoleniowego "Dworek 
Arkadia" 

3 517 952,35 849 855,85 

29 
Siedlisko Trzech Kultur miejscem spotkań z kulturą i sztuką – 
nowy produkt turystyczny Włodawy 

2 046 475,02 839 919,93 

30 
Budowa budynku gastronomicznego Złoty Kurczak z poko-
jami rekreacji indywidualnej pod krótkotrwałe zakwaterowa-
nie w Okunince nad jeziorem Białym. 

2 282 645,89 818 308,72 

31 
Budowa i remont infrastruktury w osiedlach Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Włodawie 

1 102 467,21 749 632,67 

32 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Astur" sp. z o.o. 
poprzez modernizację obiektów turystycznych Ośrodka 
Wczasowego "Astur" oraz zakup środków trwałych 

1 686 999,01 690 944,65 

33 
Modernizacja obiektu noclegowego oraz zakup środków 
trwałych infrastruktury turystyczno-konferencyjnej 

1 100 171,04 533 068,27 

34 
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Taurus Team Sp. 
z o.o. poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki." 

1 423 290,45 532 575,68 

35 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Kopernika we Włodawie 

559 859,24 414 547,89 

powiat chełmski 

36 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 4 4701 332,43 

37 
Zwiększanie różnorodności oferty turystycznej regionu 
poprzez utworzenie Centrum Hotelowo – Konferencyjne 
w Pawłowie 

6 233 874,24 1 697 044,28 

38 Centrum Turystyczne „Wrota Polesia” 3 989 674,93 1 693 747,78 

39 
Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie chełmskim 
poprzez wprowadzenie na rynek nowej 

663 997,91 229 384,28 

40 
Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta 
Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji 
wschodniej granicy Unii Europejskiej 

274 180,84 178 078,7 

powiat hrubieszowski 

41 
Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu hrubieszow-
skiego poprzez przebudowę i adaptację budynku na cele 
hotelowo-gastronomiczne. 

4 990 802,37 1 696 809,4 

42 
Budowa pensjonatu hotelarsko – gastronomicznego w strefie 
nadgranicznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
i zagospodarowaniem terenu. 

3 146 419,58 1 304 771,06 

powiat tomaszowski 

43 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 44 701 332,43 
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44 Kompleks hotelowo-gastronomiczny "Trzy Korony" 7 958 426,84 1 699 662,51 

45 
Budowa i wyposażenie kompleksowego obiektu turystyczne-
go w Nowosiółkach szansą na rozwój turystyki we wschod-
niej części powiatu tomaszowskiego 

5 095 149,21 1 699 329,57 

46 
Budowa pensjonatu szkoleniowo-wypoczynkowego przysto-
sowanego do obsługi osób niepełnosprawnych 

5 499 618,32 1 691 461,79 

47 
Wyposażenie Ośrodka Turystyczno-Konferencyjnego "U 
Antka" w Kolonii Łaszczówka do zorganizowanej turystyki 
weekendowej, biznesowej, specjalistycznej i transgranicznej. 

2 806 386,16 1 140 002,98 

48 
Rozwój przedsiębiorstwa Restauracja „Arkadia” poprzez 
wdrożenie dwóch nowych produktów turystycznych pod 
postacią odkrytej pływalni, oraz zadaszonego grilla. 

2 730 636,95 849 367,92 

49 
Rozwój Zajazdu Arkadia poprzez wprowadzenie do oferty 
nowego produktu rekreacyjno-sportowego. 

2 350 077,79 818 111,11 

50 
Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza 
Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej 

580 145,34 402 036,86 

51 
Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszewskiego 
z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego 

404 943,92 279 643,45 

52 
Rozwój zaplecza turystyczno-kulturalnego w regionie lubel-
skim dzięki uruchomieniu restauracji "Brama" w Zamościu 

407 330,08 169 120,85 

53 
Modernizacja hotelu – krok w kierunku nowoczesnej i funk-
cjonalnej infrastruktury turystycznej 

359 776,64 125 331,91 

 373 037 916,90 234 238 435,50 

http://www.mapadotacji.gov.pl  

Wykorzystanie  lokalnych  zasobów  turystycznych  

Wykorzystując zasoby przyrodnicze na badanym obszarze wytyczono wiele szla-
ków turystycznych przeznaczonych dla użytkowników o różnych zainteresowaniach: 
kajakowe (około 730 km), piesze (ponad 1014 km), rowerowe (460 km), konne (300 
km), samochodowe, dodatkowo w powiecie tomaszowskim znajdują się profesjonal-
ne trasy do narciarstwa biegowego (ryc. 1). Szlaki turystyczne różnego przeznaczenia, 
przeprowadzone przez najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny 
wschodniej Lubelszczyzny są najlepiej rozwiniętym w tym regionie elementem infra-
struktury turystycznej. W pięciu opisywanych powiatach wszystkie szlaki turystyczne 
mają łącznie ponad 3,5 tys. kilometrów.  

Najdłuższym szlakiem jest Nadbużański Szlak Przyjaźni (Szlak Nadbużański – 
czerwony). Ma on długość 329,2 km., zaczyna się w miejscowości Kózki w woj. ma-
zowieckim, po czym wkracza na teren województwa lubelskiego w miejscowości 
Gnojno, biegnie wzdłuż doliny Bugu przez powiaty: bialski, włodawski, chełmski, 
hrubieszowski, kończy się w Hrubieszowie (ważniejsze miejscowości: Janów Podlaski, 
Pratulin, Neple, Terespol, Kostomłoty, Kodeń, Jabłeczna Sławatycze, Hanna, Wło-
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dawa, Sobibór, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Hrubieszów). Na szlaku tym znajduje 
się szereg obiektów będących świadectwem zamieszkującej tu w przeszłości mozaiki 
ludności wielowyznaniowej, wiedzie przez unikatowe przyrodniczo tereny, przede 
wszystkim przez Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, oraz 
przez Parki Krajobrazowe: Sobiborski, Chełmski i Strzelecki i rezerwaty przyrody: 
leśny „Szwajcaria Podlaska”, faunistyczne „Czapli Stóg”, „Żółwiowe Błota”.  

Unikatowym produktem jest Poleski Szlak Konny, jeden z najdłuższych w Polsce. 
Szlak można również wykorzystywać dla turystyki pieszej i rowerowej. Prowadzi on 
przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie, przez najcenniejsze przyrodniczo tereny Pole-
skiego Parku Narodowego i Parki Krajobrazowe (Chełmski, Sobiborski) oraz liczne 
rezerwaty przyrody (Żółwiowe Błota, Jezioro Orchowe, Magazyn, Małoziemce, Ser-
niawy, Bachus, Stawska Góra, Bagno Serebryskie, Brzeźno, Roskosz), także wzdłuż 
doliny rzeki Bug.  

Ciekawym przyrodniczym zasobem lokalnym są obiekty geologiczne, które mogą 
służyć rozwijaniu geoturystyki. Na obszarze analizowanych powiatów występuje m.in. 
kamieniołom wapieni w Nowinach czy stanowisko występowania skamieniałych pni 
w Siedliskach w powiecie tomaszowskim [Katalog obiektów … 2014]. 

Z kolei w oparciu o najbardziej atrakcyjne kulturowe zasoby regionu utworzono 
tematyczne szlaki turystyczne, m.in: „Szlak cerkiewny”, „Szlak pamiątek kultury ży-
dowskiej”, „Szlak przenikania kultur” i „Szlak historyczny”, które w całości lub części 
przebiegają przygranicznym pasem województwa lubelskiego, łącznie mają ponad 
1000 km długości.  

Interesującymi produktami turystycznymi wykorzystującymi lokalne zasoby, pre-
zentującymi miejscowe zwyczaje i zajęcia, codzienne i świąteczne obrzędy oraz ludo-
we rękodzieło i rzemiosło, ale także kultywujące pamięć o ważnych wydarzeniach 
z historii danego obszaru, są wioski i zagrody tematyczne. W powiatach przygranicz-
nych województwa lubelskiego znajdują się trzy takie wioski: Żeszczynka, Masłomęcz 
i Studzianka. Wioski te oferują cały pakiet usług utrzymanych w danej konwencji 
tematycznej [Wesołowska, Szczęsna 2015]. 

Żeszczynka to wieś od XVII w. należąca do kodeńsko-wisznickich dóbr rodu Sa-
piehów. Na obszarze wsi dominują użytki zielone, na których od wielu wieków hodu-
je się bydło. Wieś Mleczna powstała właśnie na tradycji wytwarzania produktów 
z mleka (sery, masło). Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, działające 
od 2008 r., w przekazanym przez gminę budynku po szkole utworzyło Ośrodek Kul-
tury, Tradycji i Edukacji. Organizuje m.in. festyny, koncerty muzyki biesiadnej i folk-
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lorystycznej, zawody, biesiady (fot. 2). Opracowało oferty turystyczne wykorzystujące 
walory wsi, tworząc "Mleczną Wieś w dawnych dobrach Sapiehów" [http:// 
www.zeszczynka.pl/index.html]. 

 
Ryc. 1. Przestrzeń przyrodnicza wschodniej części woj. lubelskiego i jej dostępność (szlaki 

turystyczne) 
Fig. 1. Natural space of the eastern part of the Lubelskie Voivodeship and its accessibility 

(tourist trails) 
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Źródło: Wesołowska M., Rodzoś J., Łoboda K., 2015, Turystyka aktywna na obszarach wiej-
skich wschodniej części województwa lubelskiego, Uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane problemy. 
Biuletyn KPZK PAN, z.256, s.71-92. 

 
Fot. 2. Święto mleka w Żeszczynce 

Photo 2. Milk Festival in Żeszczynka 
Źródło: http://www.zeszczynka.pl/galeria-2010-swieto-mleka.html 

Również w 2008 r. powstała w Masłomęczu „Wioska Gotów”. We wsi od 1977 r. 
prowadzone były badania archeologiczne nad kulturą Gotów (plemię pochodzenia 
germańskiego, które dotarło do kotliny hrubieszowskiej w II w).  Po zakończeniu 
badań archeologicznych, z inicjatywy ludności zamieszkującej wieś, powołano Ma-
słomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”, którego głównym celem jest populary-
zacja wiedzy o kulturowo – historycznym dziedzictwie regionu oraz realizacja przed-
sięwzięć w ramach projektu „Gotania”. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 30 osób.  
W tej wsi tematycznej można obejrzeć prezentację grupy odtwarzającej życie co-
dzienne Gotów, wziąć udział w warsztatach i imprezach organizowanych przez Sto-
warzyszenie [http://www.wioska-gotow.pl/index.php?option=com_content&view= 
frontpage&Itemid=18&lang=pl]. 

Studzianka to wieś położona w powiecie bialskim w gminie Łomazy. Działa w niej 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, które realizuje przedsięwzięcia 
z zakresu dziedzictwa kulturowego. Członkowie Stowarzyszenie sięgają do tatarskich 
korzeni (Tatarzy zamieszkiwali wieś od XVII w.). W ofercie tej wsi tematycznej znaj-
duje się: zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem, warsztaty kuchni tatar-
skiej, warsztaty strzelania z łuku tatarskiego, turniej łuczniczy, zwiedzanie wystawy 
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„330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy", spektakl „Tatarzy ze Stu-
dzianki”, rekonstrukcja „Z życia tatarskiej rodziny", wieczór poezji i motywu tatar-
skiego, i wiele innych (fot. 3) [http://www.studzianka.pl/index.htm]. 

 
Fot. 3. Dni kultury tatarskiej w Studziance 

Photo 3. Days of Tatar Culture in Studzianka 
Źródło: http://www.studzianka.pl/images/II%20DNI/II%20DNI%20%2835%29.jpg 

 
Podsumowanie  

Wschodnie powiaty województwa lubelskiego posiadają znaczne zasoby lokalne, 
które w myśl wielu koncepcji uznaje się za podstawowe czynniki rozwoju danego 
obszaru. Jednak ten duży potencjał, zarówno przyrodniczy jak i kulturowy, został do 
tej pory w niewielkim stopniu wykorzystany w kierunku rozwoju turystyki. Wynika to 
z rolniczego charakteru regionu, niedoinwestowania tego obszaru (wynikającego 
z peryferyjności) i stosunkowo niewielkiej aktywności pojedynczych gmin w zakresie 
opracowania koncepcji rozwoju turystyki, jak i w staraniach o wsparcie finansowe na 
te cele [Tucki, Świeca 2008]. 

Turystyka może stanowić uzupełnienie rolnictwa jako dominującej formy działal-
ności gospodarczej w powiatach przygranicznych województwa lubelskiego. Jednak 
wzmocnieniu powinny ulec zasoby strukturalne, przede wszystkim należy opracować 
spójną koncepcję rozwoju turystyki na badanym obszarze, w zakresie markowych 
produktów turystycznych, zagospodarowania turystycznego i usług. Druga płaszczy-
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zna działań to inwestycje w rozwój infrastruktury ogólnej (np. dróg) oraz typowo 
turystycznej, której deficyt na obszarze badań jest znaczny. Koniecznym warunkiem 
rozwoju turystyki we wschodniej Lubelszczyźnie jest szeroka promocja regionu, 
obejmująca różnorodne media, ponieważ obszar ten mimo znacznych walorów przy-
rodniczych i kulturowych jest bardzo słabo znany. Zatem konieczny jest mądry wy-
bór zasobów lokalnych, synchronizacja działań, które powinny być podejmowane na 
poziomie międzygminnym, tak aby cały region pogranicza realizował spójną koncep-
cję rozwoju branży turystycznej [Wesołowska, Rodzoś, Łoboda 2015].  

Aby jakiekolwiek inwestycje w rozwój turystyki mogły zostać zrealizowane ko-
nieczne są znaczne środki finansowe. Samorządy gminne i powiatowe w ostatnim 
czasie uaktywniły się w zakresie pozyskiwania środków z programów finansowych 
skierowanych na rozwój turystyki. Dotychczasowe inwestycje turystyczne dotyczyły 
przede wszystkim zasobów strukturalnych (elementów zagospodarowania turystycz-
nego), jednak na analizowanym obszarze mogą być początkiem drogi w skutecznym 
rozwoju turystyki. Inteligentna specjalizacja, tworzenie nowych produktów turystycz-
nych i wzmacnianie zagospodarowania turystycznego stanowić będą nieodzowny 
trzon przemian w zakresie turystyki tego obszaru.  
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LOCAL RESOURCES IN RURAL AREAS OF THE EASTERN PART 
OF LUBELSKIE VOIVODESHIP IN THE CONTEXT OF TOURISM 

DEVELOPMENT 

Rural areas of the Eastern Lublin region, especially border areas, have great natural and 
cultural potential conducive to tourism development. Local governments using European 
funds have taken a number of initiatives to strengthen the role of tourism, both in terms of 
infrastructure and promotion. The author on selected examples will present the state of 
development and use of local resources for tourism, indicate the possible directions of 
tourism development in this area based on local resources. 

Keywords: eastern poviats of the Lublin voivodship, local natural and cultural resources, 
tourism in rural areas 
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Streszczenie  

Turystyka jest częścią przestrzeni społeczno-ekonomicznej, na gruncie której bardzo wyraź-
nie zaznacza się wpływ konsumpcjonizmu. Jest to specyficzny typ kultury, oparty na afirma-
cji konsumpcji i przekonaniu, że stanowi ona najlepszy sposób osiągania szczęścia i satys-
fakcji z życia. Ukształtowanie się nowego stylu konsumpcji rzutuje bardzo na rozumienie 
i wykorzystanie czasu wolnego, a także na sposób pojmowania turystyki i nadawane jej 
funkcje. Aktywność turystyczna, której istotą jest poznawanie nieznanego, regeneracja sił 
i doświadczanie emocji, stałą się płaszczyzną życia eksploatowaną bardziej niż w społeczeń-
stwie tradycyjnym. Turystyka dostarcza wszystkiego co jest ważne dla nowego typu konsu-
menta: relaksu, poczucia przyjemności, nowości, wyjątkowości i różnorodnych przeżyć. 
Z łatwością wprowadza przy tym na rynek te fragmenty rzeczywistości, które dotychczas nie 
były przedmiotem procesów nabywczych. W społeczeństwie konsumpcyjnym turystyka 
stała się również środkiem osiągania korzyści społecznych, a przede wszystkim podnoszenia 
prestiżu i pozycji społecznej. Z powyższych względów zainteresowanie turystyką w ujęciu 
globalnym stale rośnie, a kryzysy ekonomiczne odbijają się na niej w mniejszym stopniu niż 
na innych dziedzinach życia. 

 
Słowa kluczowe: czas wolny, turystyka, konsumpcjonizm, motywacje 

 
Wstęp  

Turystyka jako forma aktywności człowieka podlega procesom zachodzącym 
w przestrzeni społeczno-ekonomicznej i pod ich wpływem zmienia swój charakter, 
tak w sferze ideowej, jak i praktycznej. W opisywaniu tych zmian na pierwszym miej-
scu zazwyczaj pojawiają się odwołania do rozwoju technologicznego oraz procesów 
globalizacji i związanych z nią zjawisk integracji i unifikacji kulturowej oraz łatwego 
rozpowszechniania wzorców kulturowych. Wydaje się jednak, że zrozumienie istoty 
zmian zachodzących współcześnie w turystyce wymaga skierowania uwagi również na 
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zjawisko konsumpcjonizmu. Konsumpcjonizm jest jedną z najbardziej charaktery-
stycznych cech współczesnej cywilizacji, wyznaczającą standardy życia społecznego 
i uruchamiającą nowe mechanizmy ekonomiczne. Opiera się na skomercjalizowaniu 
rzeczywistości i kulcie nieustającego nabywania dóbr i usług, które przybiera charak-
ter nadrzędnej aktywności człowieka oraz staje się środkiem wyrażania siebie [Iwasiń-
ski 2015a]. Konsumpcjonizm nazywany kulturą, ideologią lub systemem społeczno-
ekonomicznym [Szmyd 2017], jest tak mocno osadzony w obecnej rzeczywistości 
i tak silnie określa charakter ludzkiej egzystencji, że współczesne społeczeństwo na-
zywane jest społeczeństwem konsumpcyjnym. Choć konsumpcja dóbr i usług istnieje 
tak długo, jak istnieje człowiek na Ziemi, jej dzisiejszy charakter jest na tyle specyficz-
ny, że stała się obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów społeczeń-
stwa. Konsumpcja wywiera niebagatelny wpływ również na charakter współczesnej 
turystyki. Rzutuje zarówno na skalę samego zjawiska, jak i na jego formy oraz treść. 
Zmienia funkcje aktywności turystycznej w życiu człowieka oraz ich kontekst spo-
łeczny. 

 
Konsumpcjonizm jako zjawisko kulturowe  

Podstawą kultury konsumpcjonizmu jest skupienie uwagi w życiu człowieka na je-
go szczęściu, zadowoleniu, dobrostanie a jednocześnie na chwili obecnej, na „tu 
i teraz”. Jak zauważa Bauman [2009] społeczeństwo konsumentów jest jedynym 
w historii ludzkości, które obiecuje szczęście w życiu doczesnym i daje uprawnienia 
do pragnienia satysfakcji nieustającej, do czerpania z życia w każdej jego chwili. 
Szczęście, jednakże rozumiane bywa obecnie w sposób mocno spłycony, jako dobre 
samopoczucie, pozytywne emocje, przyjemność i zadowolenie [Matkovic 2015].  

Społeczeństwo konsumpcyjne odmawia usprawiedliwienia braku szczęścia, a za 
najlepszą drogę jego uzyskiwania uznaje konsumpcję dóbr i usług. Zaznaczyć przy 
tym należy, że w świecie postnowoczesnym zachodzi zjawisko zacierania granicy 
pomiędzy, płynącymi z wnętrza człowieka rzeczywistymi potrzebami a chwilowymi 
i podsycanymi z zewnątrz pragnieniami [McGregor i in. 2009]. Pragnienia, w odróż-
nieniu od potrzeb, są bardziej narcystyczne, eteryczne i kapryśne, nie wymagają uza-
sadnienia, czy usprawiedliwienia poprzez określony cel albo przyczynę. Pojawiają się 
samoistnie i pozostają nienasycone [Szmyd 2017]. W obecnych czasach obydwie ka-
tegorie są równie istotne. Realizacja obydwu z nich uważana jest za warunek koniecz-
ny do osiągania szczęścia. Lista potrzeb, a zwłaszcza pragnień jest nieskończona, więc 
społeczeństwo, aby je zaspokoić kieruje się ku coraz szerszej gamie dóbr i usług 
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[Baudrillard 2006]. Ponieważ pragnienia mają charakter nietrwały i podlegają nieusta-
jącym wahaniom, proces ich zaspokajania przybiera postać niekończącego się proce-
su, a konsumpcja dóbr i usług nie ustaje. Z cechą tą wiąże się daleko posunięty indy-
widualizm dający uprawnienia do żądania rozwiązań niepowtarzalnych, przygotowa-
nych specjalnie na miarę konkretnych oczekiwań.  

Społeczeństwo podlegające presji bycia nieustannie szczęśliwym i usatysfakcjono-
wanym ma skłonności do szybkiego pozbywania się nabytych dóbr i doświadczeń, 
a następnie poszukiwania kolejnych [Bauman 2009]. Dlatego współczesny konsument 
nie wykazuje umiaru w definiowaniu swoich potrzeb i pragnień. Jak pisze Szmyd 
[2017] wychodzi on poza granice tradycyjnego umiaru. Ma ciągłe poczucie niezaspo-
kojenia, żądny jest nowych rzeczy, doznań i emocji. Samo posiadanie przestaje być 
dla niego wartością, znaczenia nabierają natomiast czynności nabywania i towarzyszą-
ce im przeżycia. Jednostki nie wpisujące się w ten model funkcjonowania stają się 
obcymi w danej grupie społecznej i w sposób łatwy zostają wyłączone poza jej nawias 
[Bauman 2009].  

Niezwykle istotną cechą systemu konsumpcyjnego, związaną z zaspokajaniem po-
trzeb, jest utowarowienie i komercjalizacja wielorakich aspektów życia, wykraczająca 
poza sferę rzeczy materialnych. Wszystkie niemal elementy rzeczywistości traktowane 
są jak dobra nabywcze, mogące podlegać konsumpcji. Na liście towarów, obok dóbr 
materialnych i klasycznych usług, znajdują się takie elementy jak wartości duchowe, 
estetyczne, symbole ale także historie ludzi, ich przeżycia, dramaty, czy relacje z in-
nymi [Iwasiński 2015a]. W świecie konsumpcjonizmu wszystko jest na sprzedaż, 
a ludzie nie wahają się sięgać nawet po kontrowersyjną ofertę. U podstaw wyborów 
leży wszakże ich szczęście. Rynek z kolei stara się zabezpieczyć podaż na miarę po-
trzeb społecznych, rozszerzając pole swojego działania i tworząc niespotykane do-
tychczas rozwiązania. Zaspokaja w ten sposób wybujałe oczekiwania konsumenckie, 
wyzwalając jednocześnie następne. 

Konsumpcja stała się w dobie współczesnej stylem życia i sposobem wyrażania 
siebie [Iwasiński 2015c]. Zachowania konsumenckie określają kim jest człowiek. 
Wskazują jaki ma system wartości i światopogląd oraz wyznaczają jego pozycję 
w grupie. Proces ten zachodzi na dwu płaszczyznach: indywidualnej i społecznej. 
Konsumpcja jest bowiem w pewnym sensie sposobem konstruowaniem swojego 
„ja”, jego wyrażaniem i manifestowaniem ale także kryterium oceny jednostki przez 
środowisko zewnętrzne oraz wyznacznikiem jej przynależności do danej grupy lub 
klasy społecznej. Zakup i sposób użytkowania określonych dóbr pozwala klasyfiko-
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wać ludzi i określać ich pozycję społeczną. Z tych wszystkich powodów konsump-
cjonizm wywiera niebagatelny wpływ na sferę życia człowieka związaną z czasem 
wolnym. 

 
Konsumpcjonizm jako system stymulujący aktywność tury-

styczną  

W społeczeństwie postnowoczesnym czas wolny jest bardzo ważną kategorią. Jest 
czasem przeznaczonym do indywidualnego użytkowania przez jednostki, a sposób 
jego wykorzystania zależy od ich osobistych decyzji. Jest to bowiem część życia, która 
pozostaje człowiekowi po wykonaniu czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb 
biologicznych i higienicznych oraz czynności obowiązkowych, takich jak praca, nau-
ka, obowiązki rodzinne [Przecławski 1993]. Jak zauważa Gaworecki [2007], czas wol-
ny nie ma innych celów poza bezpośrednią satysfakcją, którą człowiek ma czerpać 
z jego wykorzystania. Jest to cecha, która sprzyja jego przeznaczaniu na realizację 
potrzeb oraz działań na rzecz pożądanych wartości.  

Czas wolny i sposoby jego użytkowania w dużym stopniu zależą od systemu spo-
łecznego w którym żyje człowiek. Rządzą nim ustalone przez społeczność reguły, 
uznawane wartości, normy, standardy i zwyczaje. Obowiązujący kod kulturowy wy-
znacza członkom społeczności określone role i zadania do realizacji, warunkuje za-
chowania i określa wybory. W społeczeństwie konsumpcyjnym, gdzie sensem co-
dziennego bytowania jest nieustające poszukiwanie i nabywanie dóbr oraz doświad-
czanie ich oddziaływania, czas wolny od pracy stanowi bezdyskusyjne uzasadnienie 
wzmożonej konsumpcji, a nawet narzuca jej obligatoryjność. Zresztą, jak twierdzi 
Welten [2009] we współczesnym świecie głównym celem pracy jest zapewnianie pod-
staw finansowych do uczestnictwa w tym procesie.  

W tym kontekście dużego znaczenia nabiera turystyka, jako sfera życia społeczne-
go, związana z wypełnianiem czasu wolnego. Pełni w życiu człowieka różnorakie 
funkcje. Podejmowana jest z pobudek poznawczych, wypoczynkowych, zdrowot-
nych, edukacyjnych, religijnych, biznesowych oraz wielu innych [Gaworecki 2007]. 
Tak długo jak istnieje, zaspokaja potrzeby biologiczne, związane z regeneracją organi-
zmu ludzkiego oraz psychologiczne i społeczne wynikające z dążenia jednostek do 
poznawania świata, poszerzania zakresu doświadczeń i przeżyć, rozwoju duchowego 
i fizycznego oraz nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi [Kaczmarek J. i in., 2005, 
Nogieć 2011]. W dobie konsumpcjonizmu turystyka nabiera szczególnego znaczenia, 
znacznie szerszego niż w społeczeństwie tradycyjnym. Dzieje się tak przynajmniej 
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z kilku powodów. Po pierwsze, aktywność turystyczna dostarcza wielorakich warto-
ści, składających się na współczesną koncepcję szczęśliwego życia. Jest źródłem przy-
jemności i zadowolenia oraz poczucia niezwykłości [Wang 2004]. Turystyka bardziej 
niż inne obszary działalności wnosi też w życie jej uczestników możliwość doświad-
czania różnorodnych stanów i emocji [Stasiak 2013] oraz wartości takich jak nowość, 
autentyzm, relaks, rozrywka, radość, piękno, czy prestiż, pozwalających odbierać życie 
jako szczęśliwe. Zawiera przy tym obietnicę spełnienia marzeń. Pełni też inną ważną 
funkcję, mianowicie pozwala rozładowywać napięcia i niepokoje, które nieustannie 
towarzyszą współczesnemu człowiekowi uczestniczącemu w powszechnej pogoni za 
coraz to nowymi celami. Jest też formą ucieczki przed poczuciem pustki, jałowości, 
monotonii i bezsensowności życia, które tak często towarzyszą współczesnemu 
człowiekowi [Szmyd 2017]. Uczestnictwo w turystyce jest przy tym łatwe, wymaga 
jedynie odpowiedniego wyboru miejsca i formy oraz zabezpieczenia środków finan-
sowych. Oferta rynkowa jest bardzo bogata i różnorodna, dostosowana do różnych 
potrzeb i możliwości. Dzięki wielorakim kanałom dystrybucji jej zakup jest prosty 
a konsumpcja może nastąpić w trybie natychmiastowym.  

Po drugie, turystyka, ze swej natury jest systemem dóbr i usług podlegającym za-
biegom kupna-sprzedaży. Ludzie w niej uczestniczący kupują gotowe produkty bądź 
samodzielnie kompletują ich elementy – przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, 
atrakcje i usługi specjalne. Zanim przejdą do konsumpcji zakupionych dóbr i usług, 
dokonują wyborów, które stanowią wstęp do świata przeżyć i doświadczeń i już na 
tym etapie dostarczają przyjemności. Oferta turystyczna jest bardzo bogata i samo 
zgłębianie jej szczegółów przynosi człowiekowi wiele wrażeń i emocji. Poza tym, 
proces przygotowywania się do podróży stwarza korzystne okoliczności do rozsze-
rzania aktu konsumpcji. Turysta potrzebuje bowiem odpowiedniego przygotowania 
i wyposażenia, gwarantującego intensywność przeżyć i satysfakcję. Podróżowanie jest 
więc rozłożonym w czasie, wieloaspektowym procesem nabywania dóbr i usług, do-
starczającym wieloetapowego doświadczania wrażeń, emocji, przyjemności i uciech. 
Przybiera przy tym zróżnicowane formy, przez co staje się jeszcze bardziej interesują-
ce, a przy tym dostępne dla różnych grup odbiorców.  

Po trzecie, wybór turystyki jako celu konsumpcji jest o tyle korzystny, że łatwa jest 
wymienność i zastępowanie produktów starych nowymi. Według Baumana [2009] 
ciągłość procesu nabywania, połączona z wymianą zakupionych wcześniej dóbr to 
kluczowy element kultury konsumpcjonizmu. Współczesny człowiek musi być 
w ciągłym ruchu, w stanie permanentnego poszukiwania nowych produktów i ich 
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najlepszych wersji, a w związku z tym, pozbywania się starych, choć niekoniecznie 
zużytych [Szul 2015]. Turystyka stwarza doskonałe możliwości stałego delektowania 
się nabywaniem, a przy tym nie wiąże się z uciążliwym w gruncie rzeczy, procesem 
gromadzenia, a następnie pozbywania się nabytych dóbr, oczywiście poza elementami 
wyposażenia turystycznego. Jest mniej restrykcyjna i limitująca niż inne sfery życia 
człowieka. W przypadku zakupu kolejnego produktu turystycznego bardzo małe jest 
ryzyko pojawienia się wzbudzającej poczucie winy refleksji nad zasadnością i sensem 
dokonywanych decyzji. Wręcz przeciwnie, podejmowanie określonej aktywności 
turystycznej zdaje się otwierać nowe perspektywy i wyzwala apetyt na nowe formy 
uczestnictwa lub nowe destynacje bez poczucia przepełnienia przestrzeni życiowej 
i bez żalu z powodu krótkotrwałej atrakcyjności zakupionych dóbr i usług. Ponieważ 
świat jest rozległy, a liczba miejsc do odwiedzenia jest nieograniczona, aktywność 
turystyczna z perspektywy jednostki nie ma końca, ani granic. Przy odpowiednim 
zainwestowaniu, nawet bariery zdrowotne możliwe są do pokonania. Dopóki czło-
wiek żyje, może więc poszerzać przestrzeń swojej penetracji turystycznej. Wspomnie-
nia, wrażenia i doświadczenia z podróży stanowią siłę napędową do dalszego działa-
nia. Wynagradzają niedostatki z innych sfer życia i zachęcają do ponownych decyzji 
o wyjazdach.  

Kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz zainteresowania turystyką 
w świecie konsumpcji jest fakt, iż zaspokaja ona typową dla konsumpcjonizmu pogoń 
za nowością i przeżywaniem związanej z jej doświadczaniem ekscytacji. Nowość zaw-
sze była nieodłącznym elementem aktywności turystycznej, ponieważ poznawanie 
czegoś nowego, wcześniej nieznanego, odmiennego od doświadczeń życia codzien-
nego, od zawsze stanowiły jedne z zasadniczych motywów wyjazdów turystycznych 
[Cohen 1972, Lee and Crompton 1992]. Jedną z kluczowych funkcji turystyki jest 
właśnie udostępnianie nieznanych kultur i miejsc, w celu przekazania jej uczestnikom 
nowej porcji wiedzy o świecie. Obecna afirmacja nowości ma jednak związek bardziej 
z jej ładunkiem emocjonalnym, niż poznawczym. Dla współczesnego człowieka 
w kategorii nowości najbardziej istotna jest ekscytacja wynikająca z jej doświadczania 
[Mitas and Bastiaansen 2018]. Ponieważ rynek turystyczny jest bardzo elastyczny, 
bardzo szybko podjął zadanie kreowania oferty turystycznej zawierającej elementy 
nowatorstwa. Wypracował szeroką gamę produktów zaskakujących treścią, formą 
albo sposobem udostępniania, dostarczających dużej dozy przeżyć. Nawet na polu 
muzealnictwa, związanego z przechowywaniem pamięci o poszczególnych fragmen-
tach rzeczywistości, a więc z zasady kojarzonego z konserwatyzmem i zachowawczo-
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ścią, stale powstają projekty innowacyjne, oferujące nieznane dotąd rozwiązania, 
wzbudzające zainteresowanie, nawet wśród tych, którzy miłośnikami muzealnictwa 
dotąd nie byli. Dzięki innowacyjności turystyka stała się płaszczyzną życia zyskującą 
dodatkowe znaczenie. W społeczeństwie wymagającym stałych podniet i doświad-
czania czegoś nowego zyskała status aktywności podstawowej. 

Warto też zauważyć, że turystyka daje możliwości dokonywania indywidualnych 
wyborów i zaspokajania zmieniających się pragnień, jak żadna inna płaszczyzna dzia-
łalności człowieka. W społeczeństwie, w którym podstawową rolą społeczną obywa-
teli jest konsumpcja, bardzo dużego znaczenia nabiera prawo do decydowania o sobie 
i podejmowania indywidualnych rozstrzygnięć. Możliwość samostanowienia i doko-
nywania swobodnych wyborów, w tym również tych nietrafionych, nakręca kon-
sumpcję i stanowi siłę napędową rynku. Dlatego w społeczeństwie konsumpcyjnym 
ma miejsce afirmacja jednostki, a indywidualizm jest jedną z podstawowych wartości 
[Bauman 2009]. Poza tym, jak pisze E. Szul [2015], możliwość indywidualnych wybo-
rów stanowi potwierdzenie niepowtarzalności człowieka, a jednocześnie jest postrze-
gana jako przyjemność. Turystyka, z szeroką gamą produktów i nieograniczoną róż-
norodnością destynacji oraz z narzędziami umożliwiającymi samodzielne formowanie 
oferty na miarę potrzeb chwili, jest dla jednostki znakomitym polem do konstruowa-
nia i wyrażania swojej indywidualności. Co istotne, każdy wybór może przynieść za-
dowolenie, a nawet poczucie wyjątkowości. Turystyka pozwala także na nieskrępowa-
ne wyrażanie ocen o nabytych produktach, na rozpowszechnianie indywidualnych 
opinii z przekonaniem o ich skuteczności. Ponieważ nabywanego produktu tury-
stycznego nie da się wypróbować przed jego konsumpcją opinie wyrażane przez 
wcześniejszych konsumentów mają dużą siłę oddziaływania. Turystyka stanowi zatem 
dla jej uczestników płaszczyznę demonstrowania siły sprawczości, zarówno poprzez 
dokonywanie wyborów, jak i ocenę wypróbowanych produktów.  

I ostatnim, choć nieostatecznym czynnikiem powodującym wzrost znaczenia tury-
styki w społeczeństwie konsumpcyjnym jest fakt, że turystyka jest medium komercja-
lizującym te fragmenty rzeczywistości, które dotychczas skomercjalizowane nie zosta-
ły, np. zachowania zwierząt, religię, style życia, tradycje i zwyczaje, czy nawet ubóstwo 
i dramaty życia codziennego. Zaspokajając rozbudzone potrzeby percepcyjne czło-
wieka, udostępnia te niecodzienne elementy ogółowi, czyni je przedmiotem doznań 
i doświadczeń [Hall 2016]. Zamienia niedostępne miejsca i obiekty w osiągalny za 
pewną cenę cel. Pozwala przekraczać nieprzekraczalne dotąd granice naturalne oraz 
kulturowe, by dostarczyć nie tyle nowej wiedzy, ile tak pożądanych w dzisiejszym 
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świecie przeżyć i emocji. Odbiorcom tych nieprzeciętnych doświadczeń zapewnia nie 
tylko satysfakcję ale i poczucie wyjątkowości oraz przewagi nad innymi. Spełnia w ten 
sposób pragnienia bycia na górze hierarchii społecznej.  

 
Turystyka jako środek kształtowania wizerunku jednostki i  jej  

prestiżu  

Ludzkie zachowania i decyzje, w tym także w zakresie turystycznym, uwarunko-
wane są przez dwojakiego rodzaju potrzeby: personalne, mające związek wyłącznie 
z funkcjonowaniem człowieka na płaszczyźnie indywidualnej, oraz interpersonalne, 
związane z kształtowaniem relacji z innymi członkami systemu społecznego i ustala-
niem pozycji w tym systemie [Correia, Moital 2009]. Z tego powodu proces nabywa-
nia dóbr, oprócz wymiaru praktycznego ma też charakter symboliczny, związany 
z chęcią wyrażania siebie w stosunku do innych. Symboliczne znaczenie kupowanych 
przedmiotów wiąże się zatem z ich oddźwiękiem społecznym. Aby dobro konsump-
cyjne mogło mieć charakter symboliczny, musi posiadać jednak dwie cechy: zakodo-
wane znaczenie oraz widoczność [Bylok 2015]. Inaczej mówiąc musi być uznawane 
za wartościowe i ważne społecznie, a jego posiadanie, czy doświadczanie powinno 
być zauważalne przez innych. Nabycie i konsumpcja takiego dobra stanowi komuni-
kat o systemie wartości jego posiadacza, a w rezultacie o zajmowanej przez niego 
pozycji społecznej [Firat i in., 2013]. Nie wszystkie dobra i usługi mają obydwie cechy 
jednocześnie. Wyrafinowane potrawy przygotowane z unikalnych i niezwykle kosz-
townych składników spożywane w zaciszu domowym, pomimo swojej wyjątkowości, 
nie mają wymiaru symbolicznego, bo nie są widoczne dla innych. Nie pełnią więc roli 
komunikacyjnej, nie dostarczają otoczeniu zewnętrznemu przesłanek do oceny i kla-
syfikacji społecznej osób, które je konsumują. Te same potrawy spożywane w miejscu 
publicznym, z udokumentowanym aktem konsumpcji zamieszczonym w mediach 
społecznościowych nabierają wymiaru symbolicznego.  

Przyjmuje się, że symboliczne znaczenie zakupów ma w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym ważne konsekwencje. Człowiek, przy pomocy tego co i ile konsumuje, 
tworzy siebie, swoje poczucie wartości, a także przedstawia się w określony sposób 
innym [Iwasiński 2015a]. Buduje więc własną tożsamość i tworzy swój obraz ze-
wnętrzny. Poprzez konsumpcję potwierdza też swoją przynależność do określonego 
środowiska społecznego lub przybliża się do grupy, do której chce przynależeć [Czu-
bocha, Rejman, 2015]. Może to czynić świadomie lub w sposób niezamierzony. Nie-
zależnie od tego, społeczeństwo obserwując jego decyzje zakupowe klasyfikuje go do 
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określonej grupy społecznej. Szczególne znaczenie ma konsumpcja towarów luksu-
sowych, unikalnych, niedostępnych szerokim kręgom społecznym. Pełni ona dwie 
funkcje: po pierwsze, komunikuje przynależność konsumenta do elitarnej w danym 
zakresie grupy społecznej, a po drugie, odróżnia go od klasy niższej [Firat i in., 2013]. 
Wysyła zatem podwójny komunikat. Pozwala zdefiniować jednostkę pod względem 
tego kim ona jest i z czym jej kojarzyć nie należy.  

Konsumenckie decyzje turystyczne należą do grupy zakupów o dużym znaczeniu 
symbolicznym, a zatem wysokiej istotności społecznej. Posiadają bowiem zarówno 
atrybut widoczności, jak i znaczenia. Z tego powodu turystyka przyjmuje funkcję 
demonstracyjną i jest narzędziem walki o status społeczny [Iwasiński 2015c]. Samo 
uczestnictwo w turystyce jest już symboliczne, ponieważ wyraża ono pewien poziom 
potrzeb oraz sygnalizuje aspiracje poznawcze lub sprawnościowe. Jest więc przeja-
wem określonego poziomu kultury, obejmującego wartości wyższe. Ponieważ aktyw-
ność turystyczna zazwyczaj wiąże się z wydatkami, stanowi też wyznacznik statusu 
materialnego. W ten sposób człowiek uczestniczący w turystyce zyskuje określoną 
pozycję społeczną.  

Dużą wartość symboliczną przypisuje się poszczególnym formom turystyki. Wy-
sokie oceny otrzymują zwłaszcza te wymagające kwalifikacji, albo innych szczegól-
nych cech i zasobów, jak odwaga, fantazja, czy pieniądze. Są one wyceniane wyżej niż 
formy turystyki masowej, zorientowanej na bierny wypoczynek i tradycyjne formy 
spędzania czasu wolnego. Natomiast człowiek podejmujący wyrafinowane i dostępne 
tylko nielicznym aktywności, jak np. lotniarstwo, żeglarstwo, hydrospeeding, czy trek-
king wysokogórski zyskuje podziw, a nawet zazdrość, czyli w istocie uznanie społecz-
ne. Zarówno przez siebie, jak i innych sytuowany jest w korzystnym miejscu hierar-
chii społecznej. Znaczenie mają również takie cechy jak charakter i odległość desty-
nacji turystycznych. Miejsca dalekie, niedostępne, obce kulturowo, wymagające spe-
cjalnego przygotowania, dają osobom je odwiedzającym świadectwo wyższego stop-
nia zaawansowania turystycznego, wyższych aspiracji i możliwości finansowych. 
Oczywiście, zarówno postrzegana wartość form turystyki, jak i destynacji ulega zmia-
nie. Im bardziej stają się dostępne i popularne, tym mniej wartości istotnych symboli-
zują [Heath i Potter 2010, za: Iwasiński 2015c].  

Aktywność turystyczna posiada też drugą cechę nadającą jej wartości symbolicz-
nych – jest widoczna dla innych uczestników życia społecznego. Zazwyczaj odbywa 
się w przestrzeni publicznej, w obecności innych ludzi i jest zauważalna przez środo-
wisko zewnętrzne. Media społecznościowe, spotkania towarzyskie i zawodowe dają 
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jednostkom możliwości szerokiego rozprzestrzenienia informacji i kierowania ich do 
najbardziej istotnych odbiorców.  

Turystyka, ze swym ładunkiem komunikacyjnym, tworzy zatem dobry grunt dla 
konsumpcji ostentacyjnej, definiowanej jako konsumpcja na pokaz, która jest ukie-
runkowana na demonstrowanie dóbr lub doświadczeń, celem wyróżnienia się i zyska-
nia uznania wśród innych [Firat i in., 2013, Bylok 2015]. Na jej polu istnieją korzystne 
warunki do prezentowania aspiracji, gustów, kompetencji i osiągnięć oraz do kreowa-
nia odpowiedniego wizerunku. Turysta dysponuje bowiem całą gamą środków wyra-
żania siebie, czytelnych dla innych, interpretowanych zgodnie z ogólnie panującym 
systemem wartości. Społeczeństwo konsumpcyjne ceni to co nowe i niepowszechne, 
wykraczające poza rozwiązania standardowe i banalne. Uznanie zyskują nawet przera-
żające doświadczenia, jeśli są oryginalne, zaskakujące lub wymykają się normom spo-
łecznym [Iwasiński 2015b]. Branża turystyczna dynamicznie wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom odbiorcy i tworzy coraz to nowe produkty o dużej dozie oryginalności, 
osobliwości i ekstrawagancji wywołującej pożądane emocje, których konsumpcja 
wywołuje oddźwięk społeczny [Stasiak 2013]. Nakręca w ten sposób zainteresowanie 
turystyką oraz rozpowszechnia jej znaczenie symboliczne.  

Płaszczyzna turystyczna stwarza szczególne warunki konsumpcji typu crossover. 
Jest to sytuacja, polegająca na konsumowaniu produktu kojarzonego z określoną 
grupą społeczną przez przedstawicieli innej grupy społecznej [Iwasiński 2015c]. Ina-
czej, niż w przypadku innych sfer życia, jak chociażby sztuka, w ramach turystyki 
popularne jest nabywanie produktów typowych dla klasy wyższej przez niższe klasy 
społeczne, skutkujące ich symbolicznym awansem. Nawet jeśli dana aktywność ma 
charakter epizodyczny ale jest widoczna w środowisku zewnętrznym, cel zostaje speł-
niony. Wizerunek danego konsumenta zostaje wzbogacony, a jego prestiż rośnie. Jest 
to czynnik budujący pozycję społeczną jednostki [Correia, Moital 2009].  

Z powyższych powodów wybory turystyczne i tworzone wokół nich narracje bar-
dzo często są warunkowane przez korzyści społeczne. Uczestnicy turystyki wybierając 
określone formy aktywności i destynacje dokonują ich ewaluacji na podstawie prezen-
towanej przez nie wartości symbolicznej i na tym kryterium opierają swoje decyzje 
nabywcze. Istnieje przekonanie, że konsumpcjonizm tak właśnie zmienił charakter 
turystyki [Firat i in., 2013]. O ile wcześniej wiązała się ona z realizacją potrzeb perso-
nalnych, warunkujących funkcjonowanie i rozwój jednostki głównie w wymiarze 
indywidualnym, o tyle postnowoczesność i towarzyszące jej zmiany kulturowe skłoni-
ły człowieka do wykorzystania tej sfery działalności w sposób instrumentalny, jako 
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medium w budowaniu wizerunku i prestiżu społecznego. Na tym tle zrozumiałe wy-
daje się zarówno rosnące zainteresowanie turystyką, jak i podążanie wielu jej uczestni-
ków za modą i wzorcami, obowiązującymi zwłaszcza w którejś z grup referencyjnych, 
istotnych dla danej grupy odbiorców. Używanie aktywności turystycznej do budowa-
nia pozycji społecznej wyjaśnia wybór przez jednostki prestiżowych destynacji pomi-
mo braku prawdziwego zainteresowania nimi i tłumaczy zwyczaj pozostawania tury-
stów w zamkniętym obiekcie hotelowym, bez odczucia potrzeby skorzystania z całej 
gamy zasobów lokalnego środowiska przyrodniczego lub kulturowego.  

 
Podsumowanie  

Turystyka jest niezwykle istotną sferą życia społeczno-ekonomicznego. Pozwala 
zaspokoić wiele potrzeb człowieka, poczynając od potrzeb poznawczych i wypoczyn-
kowych, po zakupowe i zarobkowe. Jest bez wątpienia jedną z form aktywności, na 
gruncie której dokonuje się rozwój osobowy człowieka i zachodzi proces internaliza-
cji kultury, przyswajania jej norm i wartości. Jest jednocześnie źródłem dochodów, 
ważną dziedziną gospodarki wielu państw i regionów. Z tego powodu rola turystyki 
nieustająco wzrasta.  

We współczesnej kulturze istnieje szeroka gama motywów uruchamiających ak-
tywność turystyczną ludzi na całym świecie. Wśród nich istotne miejsce zajmują tra-
dycyjne przesłanki związane z potrzebą poznawania świata, jego przyrody i kultury, 
poszerzania horyzontów wiedzy, doświadczania nowych miejsc i przeżyć. Równie 
istotne są motywy zdrowotne, wypoczynkowe, rozrywkowe, edukacyjne, czy religijne. 
Ich rola nie maleje. Współczesność przynosi jednak nowe czynniki rozszerzające 
znaczenie aktywności turystycznej, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 
Pod ich wpływem zmienia się charakter turystyki, jej zakres i formy. 

Jedną z sił oddziałujących na współczesną turystykę jest konsumpcjonizm. Roz-
przestrzeniająca się kultura permanentnego nabywania dóbr i usług wyznacza bowiem 
nowe systemy wartości, standardy i style życia. Rozpowszechnia mało znane dotąd 
rodzaje zachowań, kształtuje całkiem odmienne struktury motywacji w działaniach. 
Powoduje zmiany na poziomie mentalności jednostek, ich świadomości społecznej 
i jednostkowej, a także aktywności w czasie wolnym. W społeczeństwach sterowanym 
przez konsumpcję, w którym nabywanie wykracza poza ramy realnych i życiowo 
uzasadnionych potrzeb i nabiera wymiaru symbolicznego, turystyka zyskuje dodatko-
we znaczenie. Staje się płaszczyzną zaspokajania bardzo szerokiej gamy potrzeb 
człowieka, w tym takich, których realizację dotychczas zapewniało życie rodzinne 
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i zawodowe. Jest przy tym polem konsumpcji ostentacyjnej, widocznej dla otoczenia. 
Pozwala zatem budować pozycje społeczna jednostki. 

Kultura konsumpcjonizmu zmienia charakter turystyki. Przede wszystkim bardzo 
ją rozpowszechnia. Zainteresowanie tą forma aktywności w ujęciu globalnym stale 
rośnie, a kryzysy ekonomiczne odbijają się na niej w mniejszym stopniu niż na innych 
dziedzinach życia. Konsumpcjonizm wywołuje też zmiany jakościowe. Jest jednym 
z czynników kierujących turystykę w stronę ekonomii doświadczeń i indywidualizacji 
oferty. Jest to odpowiedź na nowe potrzeby, nowe motywacje i modele konsumowa-
nia oferowanych dóbr i usług. W proponowanej ofercie coraz większy udział mają 
produkty niestandardowe, o dużym ładunku emocjonalnym i poważnej sile oddziały-
wania społecznego. Nowi turyści, z rozbudowanymi pragnieniami przeżywania cze-
goś wyjątkowego, wymagają nowatorskiego podejścia do rynku.  

Konsumpcjonizm nie jest z pewnością jedyną siłą oddziałującą na sferę turystycz-
ną. Wydaje się jednak, że dość intensywne upowszechnianie się kultury opartej na 
nieustającej konsumpcji dóbr i usług należy do kluczowych elementów kształtujących 
oblicze współczesnej turystyki. Dlatego warto uwzględnić jego oddziaływanie w ba-
daniach nad zjawiskami występującymi w jej obrębie, zwłaszcza w zakresie potrzeb 
i motywacji turystycznych, a także szeroko rozumianych analiz rynku turystycznego. 
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TOURISM IN THE WORLD OF CONSUMPTION  

Tourism is a part of the socio-economic space in which the influence of consumptionism is 
very clearly visible. It is a specific type of culture, based on the affirmation of consumption 
and the belief that it is the best way to achieve happiness and satisfaction with life. The 
emergence of a new style of consumption has a great impact on the understanding and use 
of leisure time, as well as on the understanding of tourism and its functions. Tourism 
activity, the essence of which is cognition of the unknown, regeneration of forces and 
experiencing emotions, has become a plane of life exploited more than in traditional society. 
Tourism provides everything that is important for a new type of consumer: relaxation, sense 
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of pleasure, novelty, uniqueness and variety of experiences. At the same time, it easily 
introduces to the market those fragments of reality that have not yet been the subject of 
purchasing processes. In the consumer society, tourism has also become a means of 
achieving social benefits and, above all, increasing prestige and social position. For these 
reasons, the interest in tourism in a global perspective is constantly growing, and economic 
crises affect it less than other areas of life. 

Keywords: tourism in the city, tourism resources, school tourism, children and youth 
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Streszczenie  

Celem artykułu jest określenie stanu wiedzy młodzieży akademickiej na temat agrotury-
styki oraz porównanie tej wiedzy z koncepcjami teoretycznymi naukowców. Artykuł 
wpisuje się w ogólnoświatową dyskusję na temat definiowania i przedefiniowania agrotu-
rystyki. Poglądy naukowców na temat definicji agroturystyki przedstawiono na podstawie 
krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podstawę analizy dotyczącej definiowania agro-
turystyki przez studentów stanowił materiał pierwotny uzyskany z ankiet. Z analiz wyni-
ka, że istnieje znaczna rozbieżność między pojmowaniem agroturystyki przez przedstawi-
cieli świata nauki i potencjalnych agroturystów.  

 
Słowa kluczowe: agroturystyka, młodzież akademicka, teoretycy 

 
Wstęp  

Wypoczynek na obszarach wiejskich popularny był wśród mieszkańców euro-
pejskich miast już w XIX w. Jednak dopiero w drugiej połowie XX w. agroturysty-
ka zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej zaczęła stanowić istotne, 
dodatkowe źródło dochodów ludności wiejskiej. Pojawiły się liczne próby pełnego 
zdefiniowania agroturystyki zarówno dla celów badań naukowych, jak i działań 
marketingowych. Dotychczas sformułowano wiele różnorodnych definicji, które 
traktują agroturystykę w węższym lub szerszym ujęciu. Niejednorodność pojmo-
wania agroturystyki jest przeszkodą zarówno w porównywaniu rozwoju obszarów 
wiejskich w różnych regionach świata, jak i w prowadzeniu działań marketingo-
wych.  

Rynek agroturystyczny nie jest homogeniczny [Kastenholz i in. 1999] i wymaga 
rzetelnych badań, między innymi na temat stanu wiedzy różnych grup społecznych 
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(potencjalnych klientów) na temat agroturystyki. Pozwolą one na lepsze wykorzy-
stanie możliwości ekonomicznych gospodarstw agroturystycznych [Keng, Cheng 
1999] oraz planowanie ich rozwoju, a także dostosowanie produktu turystycznego 
do wymagań wybranej grupy społecznej [Vanhove 1994]. Jedną z nich może być 
młodzież studiująca. Jest to grupa charakteryzująca się wysoką aktywnością tury-
styczną [Unkle 1981]. Studenci rzadko posiadają stałą pracę i dochód, co w pew-
nym stopniu ogranicza ich destynacje turystyczne i cenowo przybliża do agrotury-
styki. Studenci preferują odpoczynek na łonie natury, dużo czasu poświęcają wy-
cieczkom pieszym i rowerowym [Lubowiecki-Vikuk, Podgórski 2013] oraz nie mają 
wysokich wymagań w stosunku do standardu pokoi gościnnych i wyżywienia [Ka-
mińska, Mularczyk 2015]. Obecne niskie zainteresowanie studentów analizowaną 
formą wypoczynku może wynikać z nieznajomości zakresu usług świadczonych 
przez gospodarstwa agroturystyczne.  

W świetle powyższych uwag celem artykułu jest określenie stanu wiedzy mło-
dzieży akademickiej na temat agroturystyki oraz porównanie tej wiedzy z koncep-
cjami teoretycznymi naukowców.  

Artykuł wpisuje się w dyskusję na temat definiowania i przedefiniowania agro-
turystyki. Jest to ważna kwestia, zwłaszcza w postsocjalistycznych krajach UE, 
w których rolnictwo odznacza się niskim poziomem rentowności. Znaczne środki 
finansowe są przeznaczane na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, zwłasz-
cza na agroturystykę. Naukowcy, których badania wpływają na sposoby promowa-
nia i rozwijania tej formy wypoczynku, nie zawsze rozumieją agroturystykę tak jak 
studenci – potencjalni użytkownicy tych usług. Różnice te mogą spowodować 
niewłaściwe profilowanie usług agroturystycznych, a w konsekwencji ograniczyć 
popyt na nie. Wyniki prezentowanych badań mogą stanowić podstawę do segmen-
tacji rynku turystycznego, poszerzania zainteresowania agroturystyką oraz wnosić 
wiedzę niezbędną przy opracowywaniu strategii marketingowych w agroturystyce. 
Nadto mogą stanowić wstępny materiał do dalszych studiów nad rozwojem agro-
turystyki w Polsce. 

 
Metody  

Podstawę analizy dotyczącej definiowania agroturystyki przez studentów stano-
wił materiał pierwotny uzyskany z ankiet. Próbę do badań wybrano celowo. Bada-
nia przeprowadzono wśród 1000 studentów z pięciu różnej wielkości ośrodków 
akademickich w Polsce (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-
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Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwer-
sytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Państwowa Wyższa Szkoła Tech-
niczno-Ekonomiczna w Jarosławiu). Otrzymano 712 wypełnionych kwestionariu-
szy, z których do dalszej procedury badawczej zakwalifikowano 639. Strukturę 
respondentów przedstawiono w tab. 1. 

W strukturze respondentów wg płci przeważały kobiety, stanowiąc ponad 68% 
ogółu badanej próby (tab. 1).  

Tab. 1. Struktura respondentów  
Tab. 1. Structure of respondents 

cecha liczba  
respondentów udział % 

płeć   

kobiety 435 68,1 
mężczyźni 204 31,9 
miejsce zamieszkania   

wieś 338 52,9 
małe miasto 94 14,7 
średnie miasto 72 11,3 
duże miasto 135 21,1 
miejsce studiów   

Kielce 344 53,8 
Lublin 113 17,7 
Warszawa 98 15,3 
Radom 60 9,4 
Jarosław 24 3,8 
kierunek studiów   

turystyka i rekreacja 206 32,2 
geografia 169 26,4 
bezpieczeństwo narodowe 133 20,8 
administracja 98 15,3 
gospodarka przestrzenna 33 5,2 
dochód na członka rodziny   

niski 216 33,8 
średni 251 39,3 
wysoki 125 19,6 
bardzo wysoki 47 7,4 

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study 
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Najwięcej osób pochodziło ze wsi (53%). Kolejną grupę – 21% – stanowili 
mieszkańcy dużych miast, liczących ponad 100 tys. mieszkańców. W małych 
i średnich ośrodkach zameldowanych było odpowiednio – 15 i 11% respondentów 
(tab. 1).  

Studenci reprezentowali różne kierunki studiów. Turystykę i rekreację studiowa-
ło ok.32% ankietowanych, geografię ponad 26%, bezpieczeństwo narodowe 21%, 
administrację 15% gospodarkę przestrzenną 5% (tab. 1)  

Ankietowani zróżnicowani byli także pod względem dochodu netto na członka 
rodziny. Niski dochód (do 1 tys. zł) wykazało 34% badanych studentów, średni (od 
1 do 2 tys. zł) – 39%, wysoki (od 2 do 4 tys. zł) – 20%, bardzo wysoki (powyżej 
4 tys. zł) – 7% (tab. 1). 

Powyższa próba badawcza nie była w pełni reprezentatywna dla całej grupy 
młodzieży akademickiej w Polsce. Obejmowała bowiem studentów tylko wybra-
nych kierunków studiów i typów szkół wyższych. Niemniej jednak otrzymane wy-
niki mogą stanowić podstawę do dalszych tego typu prac uwzględniających większe 
zróżnicowanie ankietowanych. 

Badania stanowiły część większego projektu badawczego dotyczącego aktywno-
ści turystycznej młodzieży akademickiej w Polsce. Pełna ankieta składała się z 7 
pytań otwartych i 20 zamkniętych oraz metryczki. Na potrzeby niniejszego artykułu 
wykorzystano odpowiedzi na dwa pytania otwarte: w pierwszym studentów popro-
szono o podanie definicji agroturystyki, w drugim o określenie głównych jej cech 
oraz na jedno zamknięte, w którym ankietowani mogli wskazać podstawowe ak-
tywności turystów w ramach tego rodzaju wypoczynku, a także wskazać własne 
propozycje.  

Poglądy naukowców na temat definicji agroturystyki przedstawiono na podsta-
wie krytycznej analizy literatury przedmiotu. 

 
Różnorodność definicji  a g rotu ry s t y k i  – podejście naukowców  

Pojęcie agroturystyka pojawiło się w literaturze na początku XX w. [Busby, Ren-
dle 2000, McKenzie, Wysocki 2002, Wicks, Merrett 2003] i, jak dotąd, nie doczeka-
ło się jednolitej definicji. Termin ten odnosi się bowiem nie tylko do działań zwią-
zanych z turystami, ale także z organizatorami tego rodzaju wypoczynku [Zoto i in. 
2013]. W wielu krajach definicje agroturystyki wynikają z uwarunkowań środowisko-
wych (warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa), społeczno-ekonomicznych (np. 
polityka wspierania działalności agroturystycznej) oraz formalno-organizacyjnych 
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(np. definicje: gospodarstwa rolnego, rancha, farmy itp.). Często, dla opisania wy-
poczynku w gospodarstwie rolnym, stosuje się inne pojęcia, takie jak: agritourism 
[Barbieri, Mshenga 2008, Margues 2006], agrotourism [Iakovidou 1997, Kizos, Iosifi-
des 2007], farm tourism [Ollenburg 2006, Roberts, Hall 2001], farm-based tourism 
[Evans, Ilbery 1989], vacation farms [Weaver, Fennel 1997] 

Jak wynika z literatury [por. Walke 2013, Ecker i in. 2010, Kumbhar 2012] defi-
nicje agroturystyki zawierają najczęściej trzy podstawowe elementy [Arroyo i in. 2013, 
Schilling i in. 2006, Phillip i in. 2010]: 

1. Miejsce (typ otoczenia)(type of setting), w którym można uruchomić działalność 
agroturystyczną (gospodarstwo rolne, farmy, rancha itp.) 

2. Poziom autentyczności obiektu rolniczego/doznawanych przez turystę prze-
żyć (authenticity of tourists agricultural experience), 

3. Rodzaj aktywności związanych z agroturystyką (np. edukacyjna, zakwaterowa-
nie itd.)(types of activities involved to agrotourism). 

Wszystkie te elementy były przedmiotem wielu naukowych dyskusji, które do-
tychczas nie zakończyły się jednoznacznymi rezultatami. 

Debaty dotyczące typu otoczenia agroturystyki koncentrowały się na poszuki-
waniu odpowiedzi na pytanie: czy działalność agroturystyczna musi być związana 
z gospodarstwem rolnym? lub czy może być związana z innymi, niż gospodarstwo, 
obiektami rolniczymi jak np. plantacje upraw, rancza itd. ? 

Wielu autorów uważa, że immanentną cechą agroturystyki jest gospodarstwo 
rolne [Murphy 1985, Carpio i in. 2008, Ilbery i in. 1998, McKenzie, Wysocki 2002]. 
Niektórzy natomiast rozszerzyli definicję o każdy typ rolniczego otoczenia (gospo-
darstwa rolne, rancza, plantacje roślinne, szkółki leśne) [Che i in. 2005, Tew, Bar-
bieri 2012], a nawet wliczyli do agroturystyki obiekty znajdujące się poza gospodar-
stwami rolnymi (np. stoiska sprzedaży detalicznej produktów rolnych pochodzą-
cych z własnego lub cudzego gospodarstwa) [Wicks, Merret 2003]. 

Dyskursy dotyczące poziomu autentyczności obiektu rolniczego/doznawanych 
przez turystę przeżyć najczęściej koncentrowały się wokół stopnia kontaktu turysty 
z działalnością rolniczą. Innymi słowy, kluczowe było tu pytanie czy gospodarstwo 
rolne musi być czynne (funkcjonujące) czy też nie. I w tej materii zdania są podzie-
lone. Z jednej strony konieczność funkcjonowania gospodarstwa rolnego w swoich 
definicjach podkreślili m. in: Hoyland 1982, Frater 1983, Denman, Denman 1990, 
Sonnino 2004, Ollenburg 2006. Z drugiej zaś strony w literaturze sporo jest przy-
kładów na to, że turyści mogą partycypować w pracach rolnych w inny sposób 
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aniżeli w funkcjonujących gospodarstwach [Phillip i in. 2010]. Np. badania Fle-
ischera i in. [2005] sugerują, że z punktu widzenia turysty nie jest istotne, czy go-
spodarstwo funkcjonuje czy też nie. Podtrzymywanie tradycji rolniczych może 
bowiem być kultywowane także przez nową grupę właścicieli gospodarstw agrotu-
rystycznych, np. rolników, którzy ogłosili upadłość, a także spadkobierców posia-
dłości wiejskich [Jaworski, Lawson 2005]. Wówczas, jak wskazują Phillip i in. 
[2010] agroturystyka może odbywać się w zaadoptowanych na ten cel domach 
wiejskich, a pokazy niektórych prac związanych z produkcją rolno-spożywczą (np. 
wytwarzanie serów, masła) mogą stanowić część produktu turystycznego. 

Dla oceny stopnia autentyczności doznań turystów, Phillip z zespołem [2010] 
wykorzystała koncepcję kontinuum McCannela [1973]. Wg tej koncepcji, kontinu-
um stanowią różne drogi (możliwości), w których autentyczność doznań może 
znajdować się na osi począwszy od powielania miejsc, w których pojawia się auten-
tyczność (gospodarstwa modelowe), kończąc na organizowaniu wizyt, które po-
zwolą turystom dojrzeć kulisy (back stage) pracy w rolnictwie. Ale prawdziwe do-
świadczenie (an authentic experience) rolnictwa przez turystów może mieć miejsce 
tylko wówczas, gdy prace rolne pokazywane są w sposób, w jaki zwykle są prze-
prowadzane [Phillip i in. 2010]. Przyjmując taką konwencję, cytowani autorzy zało-
żyli, że kontakt turystów z działalnością rolniczą może być: bezpośredni (direct con-
tact), pośredni (indirect contact) oraz bierny (passive contact). 

Kontakt bezpośredni oznacza, że działalność rolnicza jest cechą doświadczeń 
turysty (np. dojenie krów, uczestnictwo w żniwach). Kontakt pośredni wskazuje na 
wtórne związki turysty z rolnictwem (np. labirynt upraw, kupno wyrobów produ-
kowanych w gospodarstwie rolnym, degustacja wina itd.). W przypadku kontaktu 
biernego, turystyka i rolnictwo funkcjonują niezależnie od siebie i tylko lokalizacja 
farmy jest elementem wspólnym. 

Przyjmując jako kryterium rodzaj kontaktu turysty z działalnością rolniczą oraz 
status gospodarstwa rolnego, Phillip i in. [2010] wyróżnili 5 typów gospodarstw 
agroturystycznych: 
− oparte o niefunkcjonujące gospodarstwo rolne (np. noclegi w dawnych do-

mach rolników), 
− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bierny kontakt turystów z dzia-

łalnością rolniczą (np. noclegi w domach rolników), 
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− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i pośredni kontakt turystów 

z działalnością rolniczą (np. gospodarstwa serwujące posiłki z własnych pro-
duktów), 

− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bezpośredni kontakt turystów 
z działalnością rolniczą (np. produkt turystyczny obejmuje m.in. pokazy, wy-
stawy rolnicze), 

− oparte o funkcjonujące gospodarstwo rolne i bezpośredni kontakt turystów 
z działalnością rolniczą, autentyczny agroturyzm (np. udział w pracach polo-
wych i związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego). 

Arroyo i in. [2013] odnosząc się do propozycji Phillip i in. [2010], zauważyli, że 
prezentowane podejście ma czysto akademicki charakter, i że agroturystyka jest 
odmiennie pojmowana przez rolników, potencjalnych agroturystów i przedstawi-
cieli świata nauki. Z ich badań wynika, że wg respondentów zaliczanych do ww. 
trzech grup, w definicji agroturystyki powinny znaleźć się następujące terminy: 
środowisko rolnicze (agricultural setting), funkcjonujące gospodarstwo rolne (working 
farm), rozrywka (entertainment), działalność edukacyjna (educational activity) oraz goście 
(visitors). Około połowa badanych zamieściłaby także słowo: rekreacja (receation). 
Natomiast żadna z grup nie uważała, że słowo rolnictwo (agriculture) oddawałoby 
istotę agroturystyki. Na tej podstawie autorzy zaproponowali następującą definicję: 
agroturystyka to aktywności związane z działalnością rolniczą (farming) prowadzone 
w funkcjonującym gospodarstwie rolnym lub innych obiektach rolniczych w celach 
rozrywkowych lub edukacyjnych. 

Rodzaj aktywności związanych z agroturystyką jest, jak wspomniano, trzecią ce-
chą, na której opierają się jej definicje. Wg wielu autorów [Wolfe, Bullen 2009, 
Walke 2013, Eshun, Tettey 2014] gospodarstwo agroturystyczne powinno mieć dla 
turystów: 
− coś do zobaczenia (something to see) – zwierzęta, ptaki, gospodarstwo rolne, 

walory kulturowe wsi, festyny itp.; 
− coś do robienia (something to do) – udział w pracach rolnych, jazda konna, 

gotowanie itp.; 
− coś do kupienia (something to buy) – wiejskie rękodzieło, warzywa i owoce, 

produkty żywnościowe itp. 
− Schilling i in. [2006] wyróżnili pięć klas działalności agroturystycznej: 
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− bezpośrednia lub pośrednia sprzedaż produktów rolnych (obejmuje np. orga-

nizację stoisk sprzedaży detalicznej, własnoręcznie zbierane owoce i warzywa, 
sprzedaż wyrobów spożywczych wyprodukowanych w gospodarstwie), 

− działalność edukacyjna (np. wycieczki szkolne, wycieczki po gospodarstwie 
rolnym, praca na roli, wycieczki do winnic), 

− rozrywka w gospodarstwie rolnym (jazda na sianie, labirynty kukurydzy, festi-
wale, lokalne imprezy kulturalne, mini zoo), 

− zakwaterowanie (np. łóżko ze śniadaniem, przyjęcia ślubne, rodzinne, kem-
pingi, wakacje na farmie), 

− rekreacja na świeżym powietrzu (np. polowanie, wędkarstwo, oglądanie pta-
ków, wędrówki piesze). 

Podobnego zestawienia dokonali Senanayke i Wimalarantana [2012], opisując 
możliwości rozwoju agroturystyki w Sri Lance. Wśród aktywności związanych 
z wypoczynkiem w gospodarstwach rolnych autorzy wymienili: zakwaterowanie 
(accommodation), wycieczki związane z produkcją rolną (tours associated with production or 
processing facilities), sprzedaż detaliczną (retailing services) i wypoczynek z rekreacją 
(leisure/recreation activities).  

Powyższe zestawy aktywności związanych z agroturystyką nie są jednak akcep-
towane przez wszystkich badaczy. Np. Sonnino [2004], Barbieri, Mshenga [2008] 
w zestaw usług związanych z agroturystyką włączyli zakwaterowanie, podczas gdy 
Ollenburg, Buckley [2007] całkowicie je wykluczyli. Oczywiście, sytuacja ta doty-
czyła wyłącznie wynajmowania pokoi bez świadczenie innych usług związanych 
z agroturystyką. Jak wskazują Arroyo i in. [2013] podobna sytuacja jest z działalno-
ścią edukacyjną. Wielu autorów traktuje różnorakie działania edukacyjne jako for-
mę rekreacji opartą na gospodarstwie rolnym [McKenzie, Wysocki 2002]. Bardzo 
często z funkcji edukacyjnej wyłącza się: wynajmowanie sal lekcyjnych, organizację 
seminariów, warsztatów [Tew, Barbieri 2012]. Autorzy sugerują, że wymienione 
usługi zawierają się w innej, niż agroturystyka, rolniczej przedsiębiorczości. Z kolei 
badania Arroyo i in. [2013] wskazują, że taki rodzaj działalności edukacyjnej po-
strzegany jest jako agroturystyka i to zarówno przez rolników jaki i potencjalnych 
agroturystów oraz przedstawicieli świata nauki. 

W Polsce agroturystyka często definiowana jest jako forma wypoczynku odby-
wającego się na terenach gospodarstw wiejskich o charakterze rolniczym, oparta 
o bazę noclegową i aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub 
równoważnym i jego otoczeniem (przyrodniczym, produkcyjnym i usługowym) 
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[Drzewiecki 2002]. Ścisły związek agroturystyki z gospodarstwem rolnym podkre-
ślają także Wiatrak [1996] i Sikora [1999]. 

Natomiast M. Sznajder i L. Przezbórska [2006 s. 6] podkreślili, że termin agrotu-
rystyka jest odmiennie rozumiany przez turystów i osoby świadczące usługi agrotu-
rystyczne. „Dla turysty agroturystyka oznacza aktywność turystyczną człowieka, który zamie-
rza poznać produkcję rolniczą i/lub wypoczywać w środowisku wiejskim i rolniczym, natomiast 
podmioty świadczące usługi agroturystyczne w zakres pojęcia agroturystyka włączają różne formy 
hotelarstwa – agrohotelarstwo, gastronomii – agrogastronomię, rekreacji – agrorekreację, wypo-
czynku – agrowypoczynku, sportu – agrosportu, a nawet lecznictwa i rehabilitacji – agroterapię”. 
Autorzy zaproponowali podział produktów i usług na gałęzie działalności agrotu-
rystycznej (tab. 2). 

G. Spychalski [1998] wyróżnił trzy podstawowe rodzaje agroturystyki:  
− turystykę na terenach wiejskich, rozumianą jako wszelkie formy rekreacji 

w rejonie niezurbanizowanym,  
− turystykę związaną z rolnictwem, gdzie poza produktem turystycznym oferuje 

się możliwości poznawania specyfiki zawodu rolnika łącznie z wykonywaniem 
pewnych funkcji produkcyjnych,  

− turystykę wiejską z uwzględnieniem elementów kultury lokalnej i formami in-
tegracji ze społecznością obszarów wiejskich. 

Z kolei Kożuchowska [2000] uważa, że specyficzne cechy agroturystyki związa-
ne są z:  
− gospodarstwem rolnym (rytmem życia gospodarskiego, pracami gospodarski-

mi, obecnością zwierząt domowych, świeżą żywnością, zapachami, odgłosami 
itp.); 

− bezpośrednim kontaktem z rodziną gospodarza (możliwością poznania zwy-
czajów rodziny, gościnnością, nowymi znajomościami i przyjaźniami, co-
dziennymi zajęciami mieszkańców wsi, życiem wiejskim: kulturą, zwyczajami, 
folklorem, tradycją oraz historią wsi i regionu, przestrzenią); oraz 

− kontaktem z przyrodą (swobodą poruszania się, znikomym natężeniem ruchu, 
ciszą, spokojem, możliwością rekreacji i sportu). 

Z powyższych definicji jasno wynika, że agroturystyka oferuje usługi związane 
z zakwaterowaniem i wyżywieniem, funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego i do-
mowego rolnika oraz wypoczynkiem i rekreacją na świeżym powietrzu. 
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 Tab. 2. Podział produktów i usług na gałęzie działalności agroturystycznej 
 Tab. 2. Division of products and service into branches of agritourism activities 

A
 G

 R
 O

 T
 U

 R
 Y

 S
 T

 Y
 K

 A
 

Agrohotelarstwo Pobyt w gospodarstwie 
Pobyt w domu wiejskim 
Agrohotel (agromotel) 
Nocleg samoobsługowy 
Agrocamping 
Agrohotelarstwo specjalne 

Agrogastronomia Posiłki domowe 
Stołówka 
Restauracja 
Pola piknikowe 

Agroturystyka właściwa Obserwacja procesu produkcyjnego 
Uczestnictwo w procesie produkcyjnym 
Ścieżki dydaktyczne piesze i objazdowe 
Gospodarskie ZOO, safari, bezpośredni kontakt ze 
zwierzętami domowymi i przyrodą 

Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż produktów z gospodarstwa 
Sprzedaż typu „zbierz sam" 
Sklepy gospodarskie lub przyzakładowe 

Agrowypoczynek Wypoczynek wakacyjny 
Wypoczynek weekendowy 
Pobyt świąteczny 

Agrosport Spacery, marsze, jazda na rowerze 
Jazda konna 
Sporty wymagające dużej przestrzeni 
Gry terenowe nowej generacji 
Łowiectwo 
Wędkowanie 

Agrorozrywka Zwiedzanie parków i ogrodów 
Wyjazdy i wycieczki na tereny wiejskie 
Labirynty z kukurydzy i soi 
Słomiane konstrukcje 

Agroterapia Hipoterapia 
Terapia wykorzystująca specyfiki roślinne i zwierzęce 
Specyficzne diety 
Minisanatoria 

Etnografia Gospodarstwu historyczne – stare farmy 
Wsie historyczne 
Muzea sztyki ludowej i rolnictwa 
Uroczystości i festiwale rodzinne i wiejskie 

 Źródło: Sznajder, Przezbórska 2006, s.146. 
 Source: Sznajder, Przezbórska 2006, s.146. 
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Definicja agroturystyki wg studentów  

Na podstawie przeglądu literatury można zauważyć, że autorzy w bardzo różno-
rodny sposób definiują pojęcie agroturystyka. Również niejednorodne poglądy na ten 
temat mają ankietowani studenci. Analiza podawanych przez nich definicji pozwo-
liła podzielić je na trzy grupy. Pierwszą, w której agroturystykę utożsamiano z tury-
styką wiejską, drugą, w której uznawano ją jedynie za miejsce noclegowe na wsi 
oraz trzecią, najpełniejszą, w której wskazywano, że nieodłącznymi cechami tej 
formy turystyki są: funkcjonujące gospodarstwo rolne, bezpośredni kontakt z go-
spodarzami, możliwość udziału w ich codziennych pracach, przygotowywanie 
posiłków z produktów pochodzących z gospodarstwa, itp. Niestety, prawie 30% 
spośród ankietowanych w żaden sposób nie potrafiło wyjaśnić czym jest agroturysty-
ka.  

Najliczniejsza grupa studentów (48%) utożsamiała agroturystykę z turystyką 
wiejską (Ryc. 1). Ankietowani pisali między innymi, że: „jest to aktywne spędzanie wol-
nego czasu na wsi, z dala od miejskiego zgiełku”, „jest to działalność turystyczna na wsi”, „jest 
to wypoczynek w miejscach oddalonych od miast, atrakcyjnych krajobrazowo, niekoniecznie popu-
larnych”. Ta grupa badanych uważała, że działalność agroturystyczna nie musi być 
związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym, może natomiast odbywać się 
w zaadaptowanych wyłącznie dla celów turystycznych budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych na obszarach wiejskich. Takie postrzeganie agroturystyki nawiązywa-
ło do poglądów Phillip i in. [2010] i pierwszego wyróżnionego przez autorów typu 
gospodarstwa – opartego o niefunkcjonujące gospodarstwo rolne. Wypowiedzi tej 
grupy ankietowanych świadczą o tym, że agroturystyka charakteryzuje się tylko po-
średnim kontaktem turystów z działalnością rolniczą, generuje jedynie wtórne 
związki z rolnictwem, polegające m.in. na zakupie wyrobów produkowanych na 
wsi, wypoczynku w zaadoptowanych do tego celu miejscach, zakupie posiłków 
przygotowywanych z miejscowych produktów spożywczych. Analizując definicje 
tej grupy ankietowanych, można zauważyć, że spośród terminów wymienianych 
przez Arroyo i in. [2013] jako konieczne przy określeniu agroturystyki, zabrakło 
w nich tylko terminu: funkcjonujące gospodarstwo rolne. Ponadto respondenci często 
wskazywali, że ważną cechą agroturystyki jest wypoczynek aktywny, rekreacja na 
świeżym powietrzu. Są to działalności agroturystyczne, na które zwracali uwagę 
Schilling i in. [2006]. W polskiej literaturze określenie agroturystyki w większości 
przypadków wiązane jest z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Analizowane 
definicje nie spełniają tego warunku. Można uznać, że studenci wskazywali tylko 
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wybrane działalności związane z agroturystyką. Zgodnie z podziałem zapropono-
wanym przez Sznajdera i Przezbórską [2006] były to: agrogastronomia, sprzedaż 
bezpośrednia, agrowypoczynek, agrosport, agrorozrywka, agroterapia oraz etnogra-
fia. W definicjach zabrakło natomiast określeń charakterystycznych dla agrotury-
styki właściwej, czyli: obserwacja procesu produkcyjnego, uczestnictwo w pracach 
rolnych i domowych, bezpośredni kontakt ze zwierzętami domowymi itp. Poglądy 
tej grupy młodzieży akademickiej na temat agroturystyki były zgodne z koncepcją 
Spychalskiego [1998], który do działalności agroturystycznej zaliczył także „turystykę 
na terenach wiejskich, rozumianą jako wszelkie formy rekreacji w rejonie niezurbanizowanym”. 

Druga grupa studentów, stanowiąca 13% ankietowanych (ryc. 1), łączyła agro-
turystykę jedynie z miejscem noclegowym oferowanym na wsi. Ankietowani 
stwierdzali między innymi, że: „jest to usługa polegająca na udostępnieniu miejsca noclegowe-
go na terenach wiejskich”, „to jest nocleg na wsi za pieniądze”. Definicje z tej grupy świad-
czą o tym, że ankietowani za agroturystykę uznają każdy nocleg turystów na obsza-
rach wiejskich, również ten odbywający się poza funkcjonującym lub niefunkcjonu-
jącym gospodarstwem rolnym. W tym wypadku respondenci zakładali, że turyści 
mogą posiadać jedynie bierny kontakt z działalnością rolniczą. Tego rodzaju kon-
takt, wg Phillip i in. [2010], oznacza, że turystyka i rolnictwo funkcjonują niezależ-
nie od siebie, a tylko lokalizacja na wsi jest elementem wspólnym.  

 
Ryc. 1. Znajomość definicji agroturystyki przez ankietowanych studentów. 

Źródło: opracowanie własne. 
Fig. 1. Knowledge about agritourism definitions between respndning students. 

Source: Own research  
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W definicjach tej grupy ankietowanych, spośród niezbędnych wg Arroyo i in. 
[2013] określeń w definiowaniu agroturystyki, znajdują się jedynie terminy związane 
ze środowiskiem rolniczym. Badani studenci, dla których agroturystyka kojarzy się 
wyłącznie z zakwaterowaniem na wsi, w swoich definicjach pominęli cztery pozo-
stałe klasy działalności agroturystycznej wyróżnione przez Schilling i in. [2006], tj.: 
sprzedaż produktów rolnych, działalność edukacyjną, rozrywkę w gospodarstwie 
rolnym, rekreację na świeżym powietrzu. W tym wypadku respondenci za działal-
ność agroturystyczną uznali jedynie wynajmowanie pokoi bez świadczenia innych 
usług agroturystycznych. Znajduje się to w sprzeczności z poglądami np. Ollenbur-
ga i Buckleya [2007]. Nie jest to również zgodne ze stanowiskiem polskich badaczy. 
Należy uznać, że spośród wymienianych przez Sznajdera i Przezbórską [2006] dzia-
łalności agroturystycznych ankietowani z tej grupy wymienili tylko jedną: agrohote-
larstwo. 

Trzecia grupa studentów, która najpełniej zdefiniowała agroturystykę, stanowiła 
11% respondentów. Stwierdzili oni, między innymi, że: „jest to gospodarstwo na wsi 
gdzie przyjezdni ludzie mogą obcować z naturą, ze zwierzętami gospodarskimi, mogą pracować 
z gospodarzami, jeździć konno itp.”, „jest to gospodarstwo rolne przekształcone w taki sposób, że 
obok działalności rolnej zorganizowana jest możliwość przyjmowania turystów chcących odpo-
cząć”. Przytoczone określenia świadczą o tym, że ankietowani z tej grupy nieroze-
rwalnie łączą działalność agroturystyczną z funkcjonującym gospodarstwem rol-
nym, w którym dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu turystów z 
działalnością rolniczą. Respondenci wykluczyli w ten sposób, uznawane przez Phil-
lip i in. [2006], typy gospodarstw agroturystycznych opartych na niefunkcjonują-
cych gospodarstwach rolnych. W definicjach tej grupy ankietowanych pojawiają się 
prawie wszystkie, niezbędne wg Arroyo i in. [2013] dla pełnego określenia agrotu-
rystyki terminy, tj.: środowisko rolnicze, funkcjonujące gospodarstwo rolne, roz-
rywka, wypoczynek. Definicje agroturystyki tej grupy respondentów są najbliższe 
poglądom polskich badaczy. Studenci w swoich określeniach najczęściej zwracali 
uwagę na rodzaje działalności związane z agroturystyką właściwą [Sznajder, Prze-
zbórska 2006], w tym przede wszystkim na: uczestnictwo w pracach rolnych, bez-
pośredni kontakt ze zwierzętami domowymi i przyrodą. Ankietowani wskazywali, 
w tym wypadku, na specyficzne cechy agroturystyki, związane z gospodarstwem 
rolnym, kontaktem z rodziną gospodarza, kontaktem z przyrodą [Kożuchowska 
2000].  
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Z powyższych analiz wynika, że agroturystyka dla ankietowanych studentów to 
przede wszystkim usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz wypo-
czynkiem i rekreacją na obszarach wiejskich, niekoniecznie związane z działalnością 
gospodarstw rolnych.  

 
Wnioski  i  rekomendacje  

W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji agroturystyki. Nieustająco 
trwa dyskusja, czy pojęcie to powinno być nierozerwalnie związane z funkcjonują-
cym gospodarstwem rolnym, czy też nie? W polskiej literaturze przeważa pogląd, 
że jest to forma wypoczynku w gospodarstwie wiejskim o charakterze rolniczym. 
Podkreśla się więc ścisły związek agroturystyki z działającym gospodarstwem rol-
nym. Przeprowadzone badania ankietowe dowodzą, że ta forma wypoczynku jest 
odmiennie traktowana przez studentów polskich uczelni. Prawie połowa respon-
dentów utożsamiała agroturystykę z turystyką wiejską i stwierdzała, że nie musi być 
ona związana z funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Podobne poglądy prezen-
towała ponad 10% grupa studentów, która łączyła agroturystykę jedynie z miej-
scem noclegowym oferowanym na wsi. Zaledwie 11% ankietowanych uważało, że 
rozpatrywana forma wypoczynku powinna być związana z gospodarstwem rolnym. 
Niestety, prawie jedna trzecia badanych w żaden sposób nie potrafiła wyjaśnić 
czym jest agroturystyka. Opisane zróżnicowanie poglądów wynika z niepełnej wie-
dzy na temat tej formy wypoczynku oraz prawdopodobnie ze słabej promocji go-
spodarstw agroturystycznych wśród studentów. 

Poszerzanie wiedzy studentów za pomocą różnorodnych metod powinno stać 
się jednym z ważniejszych celów przy opracowywaniu strategii marketingowych 
w agroturystyce. Działania te powinny być skierowane głównie do osób, które 
w żaden sposób nie potrafią zdefiniować agroturystyki oraz do tych, które utożsa-
miają ją jedynie z miejscem noclegowym na wsi.  

Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że w działaniach promocyjnych nie-
konieczne jest podkreślenie związku agroturystyki z funkcjonującym gospodar-
stwem rolnym. Należy raczej zwracać uwagę na walory wynikające z szeroko poję-
tego środowiska wiejskiego. Atrakcje związane z czynnym gospodarstwem rolnym 
należy traktować jako uzupełniające. Niełączenie agroturystyki z funkcjonującym 
gospodarstwem rolnym jest także zgodne z oczekiwaniami większości osób świad-
czących usługi turystyczne na obszarach wiejskich. Jak wynika z badań [Turystyka 
wiejska…2012] tylko nieliczni właściciele gospodarstw agroturystycznych zachęcają 
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turystów do prac rolnych. Związane jest to głównie z dbałością o bezpieczeństwo 
wypoczywających na wsi.  

Badania potwierdziły poglądy Arroyo i in. [2013], że istnieje duża rozbieżność 
między pojmowaniem agroturystyki przez przedstawicieli świata nauki i potencjal-
nych agroturystów. Poznanie tych różnic może stanowić podstawę do zmian 
w strategiach marketingowych.  
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DEFINING AGRITOURISM – THEORISTS VERSUS POLISH 
ACADEMIC YOUTH  

The aim of this article is to define the state of knowledge of the academic youth on 
agritourism and to compare this knowledge with theoretical concepts of scientists. The 
article fits in the global discussion on defining and redefining agritourism. Scientists’ 
views on definition of agritourism were presented on the basis of critical analysis of 
subject literature. Primary material obtained from the surveys constituted the basis for 
analysis of the students’ definition of agritourism. The analysis show that there is 
a significant discrepancy between understanding agritourism by the representatives of 
scientific world and potential agritourists.  

Key words: agritourism, academic youth, theorists 
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Międzynarodowa konferencja naukowa RSA CEE 2019 
w  Lublinie  

W dniach 11-13 września 2019 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konfe-
rencja naukowa Regional Studies Association 2019 Central and Eastern Europe Con-
ference pt. „Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for 
EU, National and Regional Policies” zorganizowana przez Wydział Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
(WNoZiGP UMCS) oraz Regional Studies Association (RSA) – międzynarodowe 
towarzystwo naukowe z zakresu badań regionalnych, skupiające ponad 22 tys. człon-
ków z 79 państw. Do grona partnerów organizacyjnych konferencji należał: Główny 
Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Urząd Miasta Lublin, Urząd Statystyczny 
w Lublinie, Regional Studies Association – Sekcja Polska oraz Centrum Europejskich 
Studiów Regionalnych i lokalnych – EUROREG (Uniwersytet Warszawski). Konfe-
rencja odbyła się w murach Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UMCS w Lublinie. 

Głównym celem wydarzenia była debata nad wyzwaniami stojącymi przed polity-
ką europejską, krajową oraz regionalną w kontekście polaryzacji rozwoju społeczno-
gospodarczego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji 
w sposób szczegółowy omawiane były zagadnienia związane z procesami metropoli-
zacji oraz peryferyzacji przestrzeni, rozwojem obszarów miejskich, podmiejskich oraz 
wiejskich, a także znaczeniem i rolą polityki spójności UE w niwelowaniu różnic roz-
wojowych. Podjęto również próbę podsumowania przemian społeczno-
gospodarczych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim 30-leciu (lata 
1989-2019) oraz perspektyw dalszego rozwoju ujmowanego z perspektywy regional-
nej i lokalnej. 

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości dokonali: w imieniu 
UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. nauki i współpracy mię-
dzynarodowej, w imieniu WNoZiGP – dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. UMCS, 
w imieniu Prezydenta Miasta Lublina – dr Mariusz Sagan, w imieniu Komitetu Orga-
nizacyjnego – dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS oraz w imieniu RSA – Daniela 
Carl, dyrektor wykonawcza stowarzyszenia. Wykłady inauguracyjne w ramach sesji pt. 
„Polarisation and Peripheralisation in CEE” moderowanej przez prof. dra hab. Tade-
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usza Stryjakiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosili dr Thi-
lo Lang z Leibniz-Institut für Länderkunde oraz prof. dr hab. Ilona Pálné Kovács 
z Węgierskiej Akademii Nauk. Druga sesja plenarna pt. „Plenary Panel on EU Cohe-
sion Policy and CEE” poświęcona była tematyce polityki spójności. W gronie dysku-
tantów znaleźli się dr Aleksandra Kisielewska z Komisji Europejskiej, dr Piotr Żuber 
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Samira Barzin z Uniwersytetu w Groningen. 
Dyskusję poprowadziła dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu. W trzeciej sesji plenarnej zatytułowanej „Statistics Poland 
Plenary: New Statistics – New Opening” wystąpili dr Dominik Rozkrut, prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego oraz dr Gabriella Vukovich, prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego Węgier. Ostatni dzień konferencji rozpoczęła sesja plenarna 
zorganizowana pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Miasta 
w Lublinie, w trakcie której referaty wygłosili dr Piotr Boguszewski (Narodowy Bank 
Polski, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin, Szkoła 
Główna Handlowa). Sesji przewodniczyła dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor 
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG (Uniwersytet 
Warszawski). Konferencję zakończyła sesja plenarna zorganizowana przez RSA – 
Sekcja Polska. Poświęcona była m.in. promocji książki pt. „Social and Economic 
Development in Central and Eastern Europe: Stability and Change after 1990”, napi-
sanej pod redakcją prof. Grzegorza Gorzelaka i wydanej nakładem prestiżowego 
wydawnictwa Rotledge. W gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Grzegorz 
Gorzelak oraz dr hab. Maciej Smętkowski (obaj EUROREG, Uniwersytet Warszaw-
ski), dr Agnieszka Fihel (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tomasz Komornicki 
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) oraz dr Martin Ferry 
(European Policies Research Centre).  

Łącznie w trakcie konferencji – poza opisanymi pięcioma sesjami plenarnymi – 
odbyło się również 5 sesji specjalnych oraz 26 sesji równoległych, podczas których 
wygłoszono ponad 120 referatów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 przedsta-
wicieli środowiska naukowego, decydentów politycznych, planistów i praktyków 
w zakresie badań regionalnych, rozwoju miast i regionów oraz polityki regionalnej 
reprezentujących 23 państwa (m.in. Albanię, Belgię, Bułgarię, Grecję, Holandię, Li-
twę, Łotwę, Niemcy, Rosję, Rumunię, Słowację, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię 
i Włochy).  

Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji było przyjęcie powitalne w Wirydarzu 
Centrum Kultury w Lublinie oraz koncert zespołu Berberys (muzyka klezmerska), 
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uroczysta kolacja oraz spotkanie pożegnalne zorganizowane w foyer Sali Operowej 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ponadto uczestnicy konferencji mogli wziąć 
udział w zwiedzaniu Starego Miasta z przewodnikiem oraz zorganizowanej przez 
Urząd Miasta Lublina tzw. wycieczce technicznej, mającej na celu prezentację wyzwań 
oraz osiągnięć rozwojowych miasta.  

Konferencja okazała się dużym osiągnięciem organizacyjnym i naukowym, służąc 
wymianie efektów pracy badawczej oraz integracji środowiska specjalistów z zakresu 
studiów regionalnych w Europie, w tym przede wszystkim w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

Andrzej JAKUBOWSKI 
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Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Plac Kościeleckich 8, 85-033 
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OBCHODY 50-LECIA UNIWERSYTETU KAZIMIERZA 
WIELKIEGO W  BYDGOSZCZY Z  PUNKTU WIDZENIA 

DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU GEOGRAFII  
 

Krótki rys historyczny Uczelni i  Instytutu Geografii  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilo-
wych uniwersytetów w Polsce, który w 2019 r. obchodził jubileusz swojego 50-lecia. 
Choć Uczelnia jako uniwersytet funkcjonuje1 dopiero od 01.09.2005 r., to jego gene-
za sięga już 1969 r. i  związana jest z działalnością ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczy-
cielskiej (1969-1974), a następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) kształ-
cącej m.in. pierwszych pedagogów w województwie. W okresie pierwszych pięciu lat 
uczelnię ukończyło ok. 2 tys. osób. Najszybszy rozwój rozpoczął się po przełomie 
roku 1989, kiedy to znacznie wzrosła liczba studentów oraz potencjał kadry nauko-
wej. W 2000 roku Uczelnia zyskała rangę Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wiel-
kiego i w tej formie funkcjonowała do końca roku akademickiego 2004/2005 (lata 
2000-2005) – https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia. 

Współcześnie (stan na 2019 r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby ofero-
wanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby 
studentów i absolwentów. Ze statystyk uczelnianych wynika (https://www.ukw. 
edu.pl/strona/uczelnia), że UKW posiada 13 uprawnień do nadawania stopni nau-
kowych, z czego pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

                                                           

1 21 kwietnia 2005 – Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
nastąpiło 13 maja 2005 roku (https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia).  

https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
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Uczelnia otrzymała w połowie lat 80. XX w. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki). Pełne 
prawa akademickie otrzymała zaś na przełomie lat 90. XX w. i początku XXI w. 
(1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie peda-
gogiki, w 1999 r. – w zakresie historii w 2015 – językoznawstwa, 2017 – literaturo-
znawstwa, 2019 – nauk biologicznych). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni 
doktora habilitowanego (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz dok-
tora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psycholo-
gii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki). Bogatą ofertę eduka-
cyjną tworzy niemal 60 kierunków studiów, realizowanych na trzech poziomach 
kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich 
uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet 
prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających 
kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia (https://www.ukw.edu.pl/strona/ uczel-
nia). Wśród nich są też cztery kierunki studiów realizowane w Instytucie Geografii 
zlokalizowanym (od m-ca września 2017 r.) pod adresem  Pl. Kościeleckich 8 w Byd-
goszczy, tj.: 
− Geografia – studia I i II stopnia,  
− Rewitalizacja Dróg Wodnych – studia I stopnia inżynierskie,  
− Turystyka i Rekreacja – studia I i II stopnia,  
− Zarządzanie Kryzysowe w Środowisku – studia I stopnia inżynierskie. 

Należy podkreślić, że cały rok 2019 to szczególny czas także dla samego Instytu-
tu Geografii UKW, który w tym okresie obchodził swoje 24-lecie istnienia. Jego 
losy związane są bowiem z funkcjonowaniem ówczesnej Katedry Geografii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej powstałej w roku 1995 z inicjatywy dr hab. Aleksandry Ko-
walczyk, której powierzono funkcję kierownika. Dawna Katedra, mieszcząca się 
w tamtym czasie przy ul. Mińskiej 15 w Bydgoszczy, liczyła wówczas 3 pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych: profesora nadzwyczajnego (dr hab. A. Kowalczyk) 
i 2 adiunktów (dr R. Dysarz i dr P. Pomianowski). Jednostka wchodziła wówczas 
w skład Wydziału Matematyki i Techniki, a od roku 1996 – Wydziału Matematyki, 
Techniki i Nauk Przyrodniczych, z kolei od 01.10.2012 r. Wydziału Kultury Fizycz-
nej, Zdrowia i Turystyki (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geo-
grafii/instytut_geo_historycznie).  

Aktualnie (stan na rok akademicki 2019/2020) zgodnie z nową strukturą 
Uczelni, Instytut Geografii UKW wchodzi w strukturę kolegium nr III skupiają-
cego łącznie 8 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, tj.: Wydział Mechatroni-

https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
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ki, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Fizyki, Instytut Geografii, Instytut In-
formatyki, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut 
Matematyki (https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii). 

W 2001 r. Katedrę Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej przekształcono w In-
stytut Geografii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (Zarządzenie Rekto-
ra nr 41/2000/2001 z dn. 25.07.2001 r.). Rozwój kadrowy specjalistów z zakresu 
geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej umożliwił utworzenie trzeciej 
specjalności: geografia turystyki (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut 
_geografii/instytut_geo_historycznie). Ostatecznie w roku akademickim 2008/2009 
uruchomiono nowy kierunek Turystyka i Rekreacja (studia licencjackie), zaś od seme-
stru letniego roku akademickiego 2011/2012 jedyny tego typu w Europie kierunek 
Rewitalizacja Dróg Wodnych. Kilka lat później (tj. w 2015 r.) uzyskano zgodę Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie https://geografia.ukw.edu.pl/ 
jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie): 
− dwóch kierunków studiów drugiego stopnia z turystyki i rekreacji (specjalności: 

obsługa ruchu turystycznego oraz rekreacja i fitness – z partnerskim udziałem 
ówczesnej kadry Instytutu Kultury Fizycznej), 

− kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) zarządzanie kryzysowe 
w specjalności: zarządzanie kryzysowe w środowisku atmosferycznym i zarzą-
dzanie kryzysowe w środowisku wodnym. 

− Po kolejnych zmianach organizacyjno-strukturalnych Instytutu Geografii UKW 
oraz dokonanych przeobrażeniach profilowych poszczególnych kierunków stu-
diów, z dniem 01.10.2019 r. Instytut Geografii działa w nowej strukturze organi-
zacyjnej: 

− Katedra Geografii Krajobrazu (powstała w miejsce dwóch jednostek badawczo-
dydaktycznych Instytutu Geografii, tj. Zakładu Badań Historii Krajobrazu oraz 
Zakładu Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu), którego kierownikiem 
jest dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni, 

− Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki (powstała z połączenia 
dwóch jednostek, tj. Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Zakładu 
Geografii Turystyki), której aktualnym kierownikiem jest  dr hab. Dłużewska 
Anna, prof. uczelni, 

− Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych (prof. dr hab. Zygmunt Babiński). 

https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii
http://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/zpodgorski/
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Dzięki temu współcześnie (tj. z dniem 01.10.2019 r.) Instytut Geografii UKW 
kształci studentów różnych kierunków, który mają styczność z kadrą naukowo-
dydaktyczną przynależną zarówno do dziedziny2: 
− nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej: nauki o Ziemi i środo-

wisku, 
− nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna. 
 

Wydarzenia i  eventy organizowane przez Instytut Geografii  
wpisujące się w jubi leuszowe obchody 50- lecia Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (synteza)  

Uroczyste obchody jubileuszu Uczelni (1969-2019) rozpoczęto wraz początkiem 
nowego roku akademickiego 2018/2019, który obfitował w wiele różnorakich wyda-
rzeń i eventów ogólnouczelnianych. Wśród nich znalazły się także te realizowane 
z inicjatywy samego Instytutu Geografii UKW, w tym we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi Uniwersytetu (https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_ geo-
grafii/aktualnosci_instytut_geo): 
− geoturystyczna wystawa pamiątek „xWG i geocoinów z kolekcji Arhina & Erin-

ho” – wystawa "drewniaczków" jakimi wymieniają się geocacherzy na całym 
świecie; organizatorzy: Instytut Geografii UKW oraz Arkadiusz Szulc (nauczy-
ciel z IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy); czas trwania wystawy: 
22.09-05.11.2018 r.; miejsce wystawy: I piętro w budynku Instytutu Geografii 
UKW (Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 8), 

− obchody „Dnia Turystyki UKW 2018” (23.10.2018 r.), którego motywem prze-
wodnim była Bułgaria; organizator: Instytut Geografii UKW, Ambasada Repu-
bliki Bułgarii w Polsce z siedzibą w Warszawie,  „Sunny Travels Biuro Podróży” 
z siedzibą w Bydgoszczy oraz IX LO im. Tadeusza Nowakowskiego w Byd-
goszczy; miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, Plac Koście-
leckich 8), 

                                                           

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 r. 
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (D.U. RP 
z dnia 25.09.2018 r., poz. 1818). 

https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
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− wydarzenie pod nazwą „Dzień GIS-u w Bydgoszczy” (14-15.11.2018 r.) wpisu-

jący się w światową formułę GIS Day, którego inicjatorem jest National Geo-
graphic Society oraz firma Esri; organizatorzy: Instytut Geografii UKW wraz 
z Zespołem Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.  

Należy podkreślić, iż przez cały jubileuszowy rok 2019 r. Instytut Geografii UKW 
wykazał się ogromnym zaangażowaniem i stał się organizatorem lub współorganiza-
torem  zróżnicowanych wydarzeń o randzie ogólnouczelnianej (tab. 1). Wśród nich 
dominowały duże eventy gromadzące licznie przybyłych gości nie tylko z Bydgosz-
czy, ale także z całego województwa kujawsko-pomorskiego (m.in.: „Dzień Geografia 
UKW 2019”, „Dzień Turystyki UKW 2019”). Szczególnie dobrze Instytut Geografii 
UKW wypadł podczas X edycji „Bydgoskiego Festiwalu Nauki” (w dniach 22-
26.05.2019 r.) w trakcie, którego na 34 wydarzenia zaproponowane tylko przez sam 
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, aż 58,8% (tj. 20 eventów) przepro-
wadziła kadra naukowo-dydaktyczna z Instytutu Geografii. Spośród licznych propo-
zycji znalazły się m.in.: kolejna edycja „Dnia Bułgarskiego” (zorganizowanego z ini-
cjatywy dr hab. Margarity Ilievy i pod patronatem oraz przy udziale Ambasady Repu-
bliki Bułgarii w Polsce z siedzibą w Warszawie), liczne warsztaty i wykłady dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz dorosłych czy rejsy krajoznawcze po Brdzie i Kanale Byd-
goskim realizowane statkiem szkolnym „Władysław Łokietek” użyczonym przez 
partnera wydarzenia Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. 

Przez cały rok obchodów 50-lecia Uczelni, pracownicy Instytutu Geografii UKW 
uczestniczyli także w koordynowaniu wystaw fotograficznych, współorganizowaniu 
konkursów i olimpiad tematycznych (np. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żeglu-
dze i Drogach Wodnych). Z myślą zaś o dzieciach i młodzieży szkolnej z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego realizowali też wyjazdowe (w przedszkolach i szkołach 
średnich), jak i stacjonarne (w budynku Instytutu Geografii) prelekcje i warsztaty 
z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej oraz klimatologii. Wśród nich 
znalazł się też cykl prelekcji popularno-naukowych pt. "Poszerzamy Horyzonty 
2018/2019" skierowany przede wszystkim do maturzystów szkół średnich z całego 
regionu (tab. 2). 

 

 

 



 

Tab. 1. Największe wydarzenia i eventy organizowane przez Instytut Geografii wpisujące się w jubileuszowe obchody 50-lecia 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Lp. Nazwa wydarzenia Rodzaj 
wydarzenia Termin Organizatorzy Uwagi 

1 
"Poszerzamy  
Horyzonty 
2018/2019" 

cykl prelekcji 
popularno-
naukowych 

cały rok 
akademicki 
2018/2019 

Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 

Całoroczny cykl prelekcji popularno-naukowych skie-
rowanych do młodzieży szkół średnich z woj. kujaw-
sko-pomorskiego. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

2 
„Dzień Przyrodnika 
Czwórki” 
 

event 07.02.2019 r. 

IV Liceum  
Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, 
Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 

Podsumowanie III edycji szkolnego święta IV LO im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom szkolnych konkursów o tema-
tyce przyrodniczej oraz prelekcje popularno-naukowe 
pracowników Instytutu Geografii UKW skierowane do  
młodzieży licealnej;  
Organizacja wydarzenia była efektem podpisanej 
6 lutego 2018 r. umowy o współpracy pomiędzy Uni-
wersytetem Kazimierza Wielkiego a szkołami z regionu; 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

3 „Dzień Geografa 
UKW 2019” event 10.04.2019 r. Instytut Geografii UKW 

w Bydgoszczy 

Motywem przewodnim eventu była geograficzna różno-
rodność świata. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

4 "Czy pogoda może 
być niebezpieczna?" 

konferencja 
naukowo-
dydaktyczna 

11.05.2019 r. 

Stowarzyszenie  
Kujawsko-Pomorscy Łowcy 
Burz, 
Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Toporzysku, 

W związku z faktem, że pogoda może przyczynić się do 
destrukcyjnych przekształceń środowiska naturalnego 
oraz może wpływać na zdrowie, a nawet życie człowie-
ka, dlatego celem konferencji było uświadomienie 
społeczeństwu zagrożeń wynikających z niebezpiecz-
nych zjawisk atmosferycznych.  
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 
 



 

5 „Dzień  Bułgarski” 

event w ra-
mach jubileu-
szowych 
obchodów X 
Bydgoskiego 
Festiwalu 
Nauki 2019 

22.05.2019 r. 

Instytut Geografii UKW 
w Bydgoszczy, 
Ambasada Republiki  
Bułgarii w Polsce z siedzibą 
w Warszawie, 

Motywem przewodnim wydarzenia stał się Dzień Buł-
garskiej Oświaty, Kultury i Słowiańskiej Piśmienności.  
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8).   

6 ”Piękno bułgarskich 
krajobrazów” 

wystawa  
fotograficzna 

22.05-
30.06.2019 r. 

Ambasada Republiki  
Bułgarii w Warszawie,  
Bułgarski Instytut Kultury 
z siedzibą w Warszawie, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

Wystawa wpisująca się w obchody 50-lecia Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego oraz „Dnia Bułgarskiego” w 
ramach 10 jubileuszowej edycji Bydgoskiego Festiwalu 
Nauki; 
Miejsce wystawy: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, 
ul. Pl. Kościeleckich 8). 

7 

Finał IV Ogólno-
polskiej Olimpiady 
Wiedzy o Żegludze 
i Drogach Wodnych 

olimpiada 29.05.2019 r. 

Katedra Rewitalizacji Dróg 
Wodnych  Instytutu  
Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 
Centrum Informacji  
i Promocji Śródlądowych 
Dróg Wodnych 
w Bydgoszczy, 

Celem olimpiady jest: popularyzowanie wiedzy o śród-
lądowych drogach wodnych i morzu, żeglarstwie, Mary-
narce Wojennej, zasłużonych dla kraju Ludzi Morza, 
polskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodar-
czym i rozwojowym, walorach turystycznych wód 
powierzchniowych, aspektach ekologicznych i proz-
drowotnych turystyki wodnej. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

8 
„IX Zielony 
Survival Miejski” 
w Bydgoszczy 

konkurs/bieg 
na orientację 29.05.2019 r. 

IV Liceum  
Ogólnokształcące 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, 
Miasto Bydgoszcz, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

„Zielony Survival Miejski” skierowany jest do młodzie-
ży wszystkich szkół średnich z terenu Bydgoszczy. 
Celem wydarzenia jest  sprawdzenie wiedzy nie tylko na 
temat historii i zabytków Bydgoszczy, ale także przyro-
dy, matematyki czy geografii. Jednocześnie event ma 
charakter biegu na orientację sprawdzający  umiejętności 
poruszania się młodych ludzi po rodzinnym mieście 
przy wykorzystaniu planu miasta oraz kompasu/GPS. 
Pomysłodawcą wydarzenia oraz jego głównym organi-
zatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy. 
 



 

 

9 „Dzień Turystyki 
UKW 2019” event 24.10.2019 r. 

Klub Miłośników Australii 
i Oceanii w Bydgoszczy, 
Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 

Motywem przewodnim wydarzenia było piękno i róż-
norodność  Australii i Nowej Zelandii; Imprezy towa-
rzyszące wydarzeniu: 
wystawa pamiątek z wyjazdów turystycznych do Austra-
lii i Nowej Zelandii, 
wystawa fotograficzna pt. „Śladami marzeń – Nowa 
Zelandia” autorstwa Lecha Olszewskiego. 
Miejsce wydarzenia: Instytut Geografii UKW (Byd-
goszcz, ul. Pl. Kościeleckich 8). 

10 „Śladami marzeń – 
Nowa Zelandia” 

wystawa  
fotograficzna 

24.10-
13.12.2019 r. 

Klub Miłośników Australii 
iOceanii w Bydgoszczy, 
 

Autor wystawy Lech Olszewski – Prezes Klubu Miło-
śników Australii i Oceanii w Bydgoszczy; 
Miejsce wystawy: Instytut Geografii UKW (Bydgoszcz, 
ul. Pl. Kościeleckich 8). 

11 
„Dzień GISu 
w Bydgoszczy” 
 

event 
13.11.2019 r. 
oraz  
26.11.2019 r. 

Instytut Geografii UKW  
w Bydgoszczy, 
Zespół Szkół Budowlanych 
w Bydgoszczy 

Event wpisujący się w światowe obchody „GISday” – 
sesja wykładowa oraz warsztaty skierowane do uczniów 
szkół ponadpodstawowych oraz studentów związanych 
z tematyką systemów informacji przestrzennej; 
Miejsce spotkania: Zespół Szkół Budowlanych w Byd-
goszczy ul. Pestalozziego 18. 

Źródło: opracowanie na podstawie http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68, 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo, 
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja, 
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List. 
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Tab. 2. Tematy cyklu wykładów i prelekcji popularno-naukowych pt. „Poszerzamy Hory-
zonty 2018/2019” skierowanych do młodzieży szkół średnich z woj. kujawsko-
pomorskiego zrealizowany, w ramach obchodów 50-lecia Uczelni, przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych z Instytutu Geografii UKW.  

Lp. Data wystąpienia Imię i nazwisko prelegenta Tytuł wykładu/prelekcji 

1 28.11.2018 r. 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Kazimierz Harłoziński „Geoinformacja, człowiek, Ziemia, 

mapa. Teledetekcja satelitarna”. 

2 6.12.2018 r., 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Mirosław Więcław 

„Zagrożenia związane z występo-
waniem ekstremalnych zjawisk 

pogodowych na świecie i w Polsce”. 

3 26.02.2019 r. 
(godz. 8.00 – 9.00) dr Hubert Rabant 

Ladakh – mały Tybet, przez Indie, 
Himalaje i Karakorum na spotkanie 

z Dalajlamą. 

4 20.03.2019 r. 
(godz. 9.00 – 10.45) 

dr Danuta Szumińska 
mgr Sebastian Czapiewski 

Antarktyka – nietypowe miejsce 
pracy geografa. 

5 9.04.2019 r. 
(godz. 15.00 – 16.00) 

dr hab. Elżbieta Szkurłat, 
 prof. nadzw. 

"Związki miedzy elementami śro-
dowiska przyrodniczego oraz zróż-

nicowanie krajobrazowe Nowej 
Zelandii". 

6 16.05.2019 r. 
(godz. 9.00 – 10.00) 

dr Mirosław Więcław 
mgr Małgorzata Telus-Woźniacka 

(Stowarzyszenie Kujawsko-
Pomorscy Łowcy Burz) 

„Formowanie się chmur burzowych 
i związane z nimi zagrożenia”. 

Źródło: opracowanie na podstawie 
https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal. 

Źródła:  

https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal (21.12.2019 r.) 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo 

(22.12.2019 r.) 
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie 

(22.12.2019 r.) 
http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68 (27.12.2019 r.) 
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List (27.12.2019 r.) 
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych

/informacje_rewitalizacja (21.12.2019 r.) 
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii (22.12.2019 r.) 
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia (22.12.2019 r.) 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.09.2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (D.U. RP z dnia 
25.09.2018 r., poz. 1818). 

https://www.facebook.com/pg/InstGeo/posts/?ref=page_internal
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/aktualnosci_instytut_geo
https://geografia.ukw.edu.pl/jednostka/instytut_geografii/instytut_geo_historycznie
http://www.4lo.bydgoszcz.pl/index.php?start=68
https://panel.festiwalnauki.bydgoszcz.pl/Events/List
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja
https://rewitalizacjadrogwodnych.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_rewitalizacji_drog_wodnych/informacje_rewitalizacja
https://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolegium_iii
https://www.ukw.edu.pl/strona/uczelnia
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