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Od medal(tora

Szanowni Państwo, oddajemy w \Vasze rece pierwsza- nu
mer now'ego czasopisma nauito\u'ego ,,Folia Turistica". Publi
kowal na jego łamach będziemy' or) ginalne prace badawcze
i naukowe o charakterze teoretycznym. jak i empik) cznym. do-
CS-czącc problemów turystyki sensu largo. W niniejszym ze-
szycie zamieszczamy prace dotyczące m. in. zagadnień tury-
styki socja]nej {S. ]ltarczyk, A. Jarosz, B. Walat, W. Alejziak)
oraz problemów psychologicznych i społeczny-cll(J. Zdebslri,
R. Winisi'ski. A. Jastrzębski). Czasopismo nmze otwarte jest
również dla prac o dużej rozpiętości tematy,cznej. związ:mł-ch
jednak za zagadnieniami dotyculcylni wybranych dziedzin i ob
czarów funkcjanow'armia turystyki, poruszajilcych aktualne pro-
blemy gospodarcze i społeczne, a talfżc konflikty i sprzcczna-
Ści występujące w tuUnt!,ce.

Ze względu na dużą rozpiętość teruatyczną. a także formę
nadsyłanych prac, dążeniem redaiciol'a było możliwie dalejco
łące ujednolicenia złożonego przez autoróuf materiału teksto-
wega (pod \vzględcm chat'aktem'u, niektórych założeń inetody-
cznych, sposobów prezentowania ilustracji stali'etycznych),
a także podporządkowanie go agólnejjtonccpcji całego zeszytu

Do czytelników należy ocena czy przedstawione w mniej
swym zeszycie nowe treści, układ i fo)'ma okażą się ciekawe
celowe i t)użyteczne. Urydaje się jed)lnX, że dążenia dQ pogłę-
biania i konkretyzacji problemów turystyki należy kont) nua-
wać w następnych zeszytach, poniexń'aż sprzyjać to będzie pod-
noszeniu poziomu nauka\Ę'ego publikacji i ułahx'iać korzysta-
nie z niego przez oki'eślone kręgi czytehlików

Atam nadzieję, iż ,,Folia Turistica" spotka się z zainter©-
sowaniem i życzliwym przyjęciem przedstawicieli nauki, na-
uczycieli akademickich Graz praktyjców.

Anton Jarosz





OLll\ TURISTICX

WYPOCZYNEK URLOPOWE-WAKACYJNY
MIESZlCANCO\V KRAKO\VA

W S\ĘrlETLE STSTEMU SUrIADCZEŃ SOCJALNYCH

\\rlESI.A\\r ALEJZI.AK, BARTŁOhllEJ \\?J\LAS

P}'oł)Łe?l d8yka i cet badań

Opracowanie ninicjsze jest wstęllnyn\ ral)aktem z badań dotyczących
wypoczynku urlopawo-wakacyj lego )nieszjialiców Krakoxy'a. lch zasad-
niczym celem jest określenie poziomu oraz uwurunkow:ań akt\-w110ści tu-
rystyczno-wypoczynkowej ttlieszkańców, dużej -- w wielu elementach
specyficznej aglomeracji, jaką stanowi ]iraliól.,. Szczególn)- nacisk po-
łożono na problem\etykę slcutecznaści oddziaływania świadczeń socjalny'ch
zakładów p)'acy, stanowiących głóxume nm'będzie realizacji aktualnie je
czcze obaw iązująccj w Polsce polityki społecznej w' Bierze tury-styki i wy-
poczynku. 3{amy zamiar zaprezentować diagnoz;ę badanego zjawiska,
skonfrontować ią z założeniami teorctycznymi oraz lunkcjaini jakie cen-
halny podmiot polityki społecznej przypisuje śxviadczeniont saejaln},ni
w turystyce w postaci tzw.]lreferencji społeczno'ch

Do takiego ukierunkowar:ia bada:i skłotlilo nas
-- nasilające się zjaw-isko palm'nacji społcczclisŁwa lv haki'osie wiel-

kości i struktury konsumpcji turyst) cz:lej(tzw. dysproporcje lv dostę
pie do tura'styki)

-- coraz silniejsze uzuleżnic:lie aktywności wypoczynku .-.,ej od syste-
mu świadczeń socjalnych

-- silna presja społeczna na rozwój tl'ch świaiczeli
-- skostniała font\uła p!'ogramow:a W'poczt'nku, :lie uwzględnia.leca

owych zjawisk jakie pojawily' się w sfcrze])otrzeb i preferencji wb'-
poczynkoW'ch ludności

-- nieprawidłoxt-ości w d) sary-bucji świadczeń socjalnych. wypacza-

Kaccdi';i 'l'ury$tł'ki, A\Ę'F, KrakÓ' AI. Plnlu 6-1etuiega $2Q
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łące pideę" społecznych funduszów spożycia, czy unecz podważające za-
sadność ich funkcjonowania,

-- niepotrzebne przenoszenie ciężarujsonsumpcji -- z iildFvidualnei
na zbiorową,

-- wysoka rlieefektywność ellonomiezna !unlccjonowania zalcladowej
bazy wczasowe-wypoczl'nkon ej

Wszystko to powoduje. że organizacja wypocz):nku \u- formach tuf)
styczn) ch jawi się jako systcin[ svysoce niesprawny, xvymaga]ący ]uz nle
tylko znacznych modyfikacji, lecz generalni'ch zmian. Zasadnicze prze-
miany, jakie dokonują sle w polskiej gospodarce, niosą ze sobą roi\lecz
ność nowego spojrzenia na zagadnienia społeczne, co sprawca, że w nie-
da[ekiej przyszłości dotychczasow-e kanony- po]it)-ki społecznc] muszą ulec
znacznym przeobrażeniom, nawet wobec oporu ze stron)- opinii publicz-
nej. Naszym zdaniem obejmują one tal(żc problematykę wypoczynku urlo-
paxPego i wakacyjnego. Konieczne zatem jest opracov.;anie nowych katl-
cepcli polityki społecznej w sferze wypoczynku. llaml: nadzieję. źe Łe
i im podobne badaniu diagnozujące pomogą specjalistom xv ich opraca-
\daniu

M'etodologia badań

Badania zostały przeprowadzone na przełLlmie lat 1987 i 19$8. Podsta-
wową metodę zbierania danym!! stanowił xuywiad slŁategoryzou'aay. Przy-
jęto, że badaniami zostanie objęta cała populacja dorosłych mieszka!\ców;
Krakoxx'a. Z uwagi na ograniczone możliwości badawcze zachodziła ko
wieczność takiego doboru próby, ]ctóra choć nie w pełni reprezentacyjna,
daxvałaby podstawy do uogólnień w skali miasta. Dlatego też zdecydo-
wano się na dwustopniow} dobór próby. W pierwszym etapie zastosowa
no dobór celowy, dzieląc mieszkańców na cztery grupy, ró niące się licz
bnością ze względu na przyjęte kryterium zaszcregox-.'ania, jakim była
dzielnica zamieszkania. Liczba pi'zeprow:adzonych wywiadów była pro-
porcjonalna do liczby n)icszkańcóxv każdej dzielnicy. Nmtępnie wyztiuczo
no w nich mniejsze jednwtjli administracyjne i urbanistyczne (ulice, osie
dla, dzielnice domkóxw jednorodzinnych. hotele robotnicze itp-} W tS'in
przypadku zastosowano dobór lwoxĘy, ajcryterium losowania stattowUy
nieparzyste numery mieszliań. Badania przeprowadzili przeszkoleni att-
kieterzy w miejscu zamieszkania respondentów '. Po wstępnej analizie
z 370 przeprowadzonych wS'wiadów. do dalszych analiz zakwalifikowa-
no 330.

Rlaterhl cn\pUyczny został zebrany przez sLudentólA
kow ego Socjologii Czasu Wolnego

członków Kola N



Zaloż€7 ia polityki $połec;7}ej oraz funkcje śwhdczeń aocjalaych
w ttzry8tyce

Polityka społeczna w sferze czasu wolnego, turysty-ki i wypoczynku
swą geneza sięga okresu międzyxu-ojcnnego, kiedy to -- w związku z WWra-
w-8dz€nicm ustawodaw:sawa tulopowcgo -- xv wielu krajach przystąpio-
no do opracowania programów -- jak to lx'ówczas określano -- ,,spożyt-
koxvani8" czasu wolnego. Pomijając kxNestie dotyczące jci ew olucji, pl'o-
blemów terminologiczriych i lconcepcyjnych ]t]. pragniemy w wielkim
skrócie przedstawić podstawowe jej Założenia wobec w)-poczynku urlo-
powe-wakacyjnego w aktualna-ch warunkach polskich. W dalszej części
posłużą one nam jako punkt odniesienia przy ocenie skuteczności funk-
cjonowania obecnego modelu organizacji wypoczynku.

Polityka społeczna w sferze czasu wolnego xv witlkszości opracon'nl
umiejscawiana jest jako jedna z siedmiu polityk szczegółowych ogólnej
polityki społecznej [2]. PodstawoxP)an jej celem jest rozszerzenie zakresu
konsumpcji turysta'cznej na te kategorie osób, }ttóre z różnych Magię
dóxt(głównie ekonojnicznych) mają ograniczony dostęp do usług tura-ety-
cznych. Korzystanie z tych usług w ramach WO'paczynku urlopu\vo-wa
haGI-jnego w znacznej części i'eałizowune jest w formie zbiorowej, wy-
stępując jako jeden z elementów tzw. spo ycia społecznego. które --
przypomnijmy' -- charakteryzuje się tyn\ że obejmuje dobra i usługi
przekazywane ludności nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie

Podstawowym nai'zędziein realizacji ogólnej polityki społecznej są
społeczne fundusze spożl'cia- Zasadniczo przypisuje się im trzy funkcje

1) zmniejszenie nadmierna'clt rozpiętości w dochodach oraz tworzenie
dochodów dla t)ch, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie maki!
ich osiągnąć z imxych źródeł.

2) zmniejszenie różnic w dostępie do oki-eślonych dóbr i usług mię
dzy poszczególnyrmi grupami społeczno-ekonomicznymi

3) kształtow-anie struktury konsumpcji odpow iednio do potrzeb roz-
woju społecznego [3, s. 6]
Realizacja piero szef luBI(cji opiera się na świadczeniach pieniężna'cłl
(renty, emerl-tury. zasiłki. stypendia itp.) przekazywanych w formie ga
Lów,kowej. Natomiast realizacji dwóch pozostałych funkcji służą tzw
świadczenia niepieniężne(inaczej rzeczowe lub w naturze), do któż)-cli
należą także świadczenia socjalne w sfer'ze t'arystyki i wypoczl'nkti
\V przypadku tS:cll św.iadczeń jednostce zazwyczaj nle przysługuje pra-
wo swobodnego decydow;ania o ich przeznaczeniu, czy też zamiany na
formę pieniężną. Wspomniano, że świadczy:nia niepieniężne mają do speł-
nienia du a zadania: oprócz ograniczenia nadmiern) cjl zróżnicowali w kon-
sumpcji(tzw:. funkcja egalitarl'zająca). również kształtoxxanie lvłaścixxc-
go modelu konsumpcji. Na gruncie ttlrl'styki i nS'poczynku dotyczy to
tzw. funkcji kreatywnej xu' sfer'zejtultu!') czasu \-.-olncgo poprzez roz-
buc!zanik i kształtowanie potrzeb i zaintei'csols.ań tur)styeznych. Zacho-
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wania człowieka są bowien} uwarunkowane z jednej strony przez system
uznawanych przez niego wartości, z drugiej zaś -- przez ckonomicznil
dostępność środków konstmlpcji]4. s. 13]. \V świetle powyższ.cgo, świad-
czenia spoleczne(socjalne) poprzez zwiQjlszenie finansowych n\ożlixx ości
realizacji uczestnictwa w: tut ystyce mog:ł powodować pojawiel\ie się lub
utrwalenie potrzeb w tym zakresie, Jeśli zwiększona !)rzez świadczenia
socjalne siła nabywcza społeczefisLwa, wsparta stosownSnni rozwiązania-
mi prawno-organizacyjnymi. natrafi na odpoxh'iednią podaż -- wzroś-
nie aktywność turystyczna spoleczenstw-a {5, s. 751. Niesie to ze sobą pew-
ne zagrożenia, które skoinentulemy przy analizie materiału empirycz-

świadczenia socjalne w turystyce przelcazyu:ane są ludności różnymi
llanałami dystrybucji. Jednak w odniesieniu do wypoczyitku urlopowo-
xvakacyjncgo podstavrową rolę w tl-m \Ęmględzie odgrywają zakłady pra-
cy. zuadnicza bowiem część świadczeią przeznaczonych na jego finanso-
wanie przekaz'waha jest za pośrednictwem zakladoxP}'ch funduszów sc
cjalnych. Cechą charakter)-etyczną polskiego slsternu organizacji wy-
poczynku urlopowe-wakacyjnego jest to, że zawsze był iw dalszym
ciągu jest on organizowany przede wszystkim z m)rolą o ludziach czyj\
nych zawodowo oraz to, że zabezpieczeniem organizacyjnym i przygoto-
waniem oferty programowej zajmują się instl-bucie, których glównynn
celem działalności nie jest tur stykai: lecz produlqcja. Fakt, że zakla-
doni pracy pQwicrzono i'olq organizatc>ra. wytwórcy i dxstrybutoi'a ugłŁlp
turystyczno-wlWoczynkowych sprawił, że znalazły się one poza rynkiem
tiłrystycznym w Polec:e. To swoiste ,,lobby turystyczne" w znaczna'm
stopniu zaciera ekonomiczną efektywność wl'twórców usług tury'elyt:z
nych. wydatki ludności na W'])oczynck i ich żródła oraz inne elementy
gospodarki turystycznej [6]

Prowadzone systematycznie od xvielu lat badania nad konsumpcją
turystyczną wykazują, że ponad połowa ogółu uczestników wyjazdowych
form wypoczynjcu urlopowe acyjnego korzysta z pomocy zakładów
pracy[7]. O ich pozycji na rynku świadczy także fakt, że dysponują one
42,6% łącznej liczby miejsc tloclcgowych w całej bazie Łur):stl-cznej,
vv tym aż 72a/a w bazie svczasowo-xarypoczynkowej [8]. Oznacza ta. że
zakłady pracy są głów nym realizatorem polityld społecznej w sferze H'
poczynku urlopowe-wakacyjnego. Działalność turystyczno-wypoczynka-
wa zajcładów8pracy realizm'ń'ana jest n' ramach zakładowej działalności
socjalnej(ZDS}, a gł($wnyln źródłem finansowania pozostają zakłado-
we fundusze socjalne(ZFS). Organizacja lx'll'poczynku corocznie pochła-
nia ponad 60% wielka%i ZFS. \N ciągu ostatnich kilkunastu lat xx'kształ-
cił się stereoty'p polegający na tym, że turystyka i w).poczt'1lel{ stały się
główny;m l(icrunkiem działalności socjalnej zakładów pracy a jednocześ-
nie podstaw\ owym miernikiem oceny sprawności jej fuikcjono\Ę'ania. Jest
ta o tyle dziwne, że ta sfera rlziąłalności stanowi najbardziej kontrower-

nega
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$yjnl- element ZDS, ze \v'zględu ]la małą elekta'wdość ekonomiczną(czę-
sto wręcz marnohaxvstn'o śl'odltńw}, nieprawidłowości i dyspraporc.le
v podziale świadczeń, a także zc względu na l\iespelnienic funkcji kre
ntywnej w zakresie konsumpcji turystycznej.

Prawna regulacja zakładała'ego funduszu socjahaego 19] najtazttje sto-
sowanie szeregu preferencji w dostępie do jego środków. co także oce-
niane jest negatywnie [10, $. 106]. Uw'aża się bowiem, że świadcncnia
socjalne \y- skali pnedsiębiorstwa winny spełniać następujące funkcji
egalitaryzującą, motywacyjną oraz integl'acy'jną. I'unkcje te są czesłn
artykułowane w obronie zuadności funkcjonowuiia Zosi Szczególnie
podnosi się rolę moto wucyjną funduszu widząc lx: nim związek ze wzrok
item wydajnością)jacy. Poszukiwanie bodźców motywacyjnych stało sie
popularne w całej polskiej gospodarce. Funkcję motywacyjną świadczeń
socjalnych interpretuje się w bardzo pusty sposób: dodatkowe(poza
płacą). świadczenia socjalne spod:odują wzrmt zainteresowania pracą l lej
wydajn®cią. NB ntarginesic pozwolimy sobie xvyrazić pogląd, że moty-
wacja występuje silniej w poczuciu gagi'ożenić, a nie w wyniku dodał
kawydi świadczeń;l(,,placuji] xpydajnia. bo mogą mniej zarobić ]ub na-
wet stracić pracę"), Skuteczność i nisadność spełniania przez świadue
nia socjalne funkcji nlotywacyjnej jest raczej problematyczna. chociażby
z uwagi na padsta\bowe zasady teorii ]notywiŁcjl w organizacji i zai'ztF
dzaniu(ograniczonej dostępności, ])sycholagicznej adleEłości. prawidło-
wej orientacji itp.) [13].: ' '

W świetle tuk przedstawionych najważniejsi) ch elementów i zasad
polityki społecznej panstwa xu' sferze wypoczynku należy postaw.ić kilka
pytań, które winny znależć odpovpiedż w analizow-abym {inlei materiale
empire'cznSrm

1) czy wykładnia celóxb' polityki społecznej jest realizowana w obec-
nym modelu turystyki socjalnej, a zwłaszcza, czy śxwiadczenia socjahe
w sferze wypoaynku urlapowo-wakacyjnego spełniają rolę egalitaryzu-
jącą dostęp do tui'N-sty-ki i wypoczynku

a czy zakłady pracy mają być dalej glówn)-::i organizator'em turjs-
Vki i wypoczynku na zasadach socjalu)ch, jeśli tak -- to czy mają by'ć
lcoinplenlentarnym, czy substytucyjnyni (względem imie'ch) podmidem
palili'ki społecznej w tym względzie

3) jaki XPpływ wyu,iera s):snem św iadczeli socjalnych na kształt i struk-
turę ruchu twystycznega?

+) jaki poxvinien być ]nodęl oraz zakres {przedmiatowy i podmioło
wy) polityki społecznej w sferze wSToczl'nku urlojlowa-wakacyjnego oraz
jakimi narzędziami powinno się ją realizować?

CFtal'aktcrg8tyka badanej popltlacji

Badana próba charaktcrl'zuje $it} dużą i'óżnorodnością cech demospQ-
łecznych, odzwierciedlając zróżnicowanie mieszjcańców KrajqoxĘ.a co da
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cech, które, jak wynika z wielu dotychczasaw'ych badań, cleterminują
aktywność turysty-ceną ludności. Z racji objętości prezentowanego ma-
teriału przedstawiamy tylko niektóre z nich. W badanej populacji wy-
stępują respondenci o pełnym zróżnicowania watku(pow. 18 1at) + za'
ewna młodzież do 22 roku życia {6.4%), jak i osoby powyżej 50 1at

(12,7ayo). Co czwarty respondent reprezentuje zarówno l-osobowe gospo'
damtwo domowe (25,1VD). jak i rodzinę 3-osobową (24,4%). Najsilniej
reprezentowane są środoxNisl(a robotnicze(45,7%) oraz inteligenckie
(33,0%}. Dobór próby spowodował, że wśród badanych znaleźli się kra-
kowianie posiadający! skrajnie zróżnicowane wanxnki mieszkaniowe .
od włunych domów z ogrócłlden}(11.2'/a), po llotel robotnicy)-(l0,0'h)
Znacznie różnUv sie talqZe średnie dochody na l osobę w gospodarstwie
domowym respondentów. jednak !nimo iż czynnik bn uwa a $ię za so-
nic karelujący z formą i charakterem wypocz)nlCU, to zć względu
stopę inflacji. wysokość dochodów może już zacierać ich faktu'ceną siłę
nabywcza w momencie publikacji niniejszego opracowania. l\można iednał(
wyszczcgóhlić inne cechy świadczące pośrednio o zamożności responden-
tóxx. l tak na przykład co trzeci(36.7'ńa) z badanych posiadał własny sa-
mochód. natomiast blisko połowa(47,9%) nie dysponowała jakim\ko]wic](
sprzętem sportowo-turystycznym. Co drugi respondent był zatrudniona
w pnemyśle(46,4qo)i a co czxvatty- -- xx sferze budżetowej (25,5'h}
Grupę emerytów i rencistów reprezentowało 2,TO/a badanych, a w prS'wal-
nym sektorze było zatrudniollych 4,6'rD respondentów

Analiza materiału empżr'ycznpgo

W licznych opracowaniach i analizach aktywności turystyczno-wynoe
czynkowej społeczeństwa spotyka się niejako na wstępie analizę strun:
tury i ocenę budżetu czasu wolnego. Poświęcone są temu też statystyki
GUS. Na lch podstawie xv dalszym) postępowaniu analitycznym mozna
określić formy. charakter i zalues akt)nvności xvx-noczynkowej przy zlxa-
nej ilości czasu wolnego, która jest w'arunkiem hot\iecznym występowa-
nla tego rodzaju aktywności

Precyzyjne badania budżetu czasu są żmudne i trudne. i ze wzxlę
dów techniczno-organizacyjnych nie byliśmy w stanie ich nraeorowa-
dzić. Posłużono się więc jedn'nie subiektywną oceną respondentów. du.
tycząci! wielkości czasu ])oświeconego przez nich na wypoczynek w for-
mach sporto'.s \ ch i turystycznych(tab. l)

llinimaln4 ilość czasu wolnego, l)ośnvięconego analizawanym formom
przez krakowian w dniu oowszedititn nie dziw'i, gdyż charakter ';dnia
wyklucza niezbędne wm'tanki do uprawiania wielu z nich. Nieoolioi ]la-
tomiast fakt słabej aktywności podczas weekendu. gdyż 68,2'ńa rcsp031-
deiltów, co najwyżej nlnlą cześć czasu wolnego w l(oiicu tlrgoclni.a poświę-
ca tym formom zajęli. Pomimo istnienia terenów wokół Krajcowa, ujrzy
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1. Deklarowana ilość czasu wohego !)oświęcana przez krakoxvian lla u
poczynek w formach tulvstrcznrch i sportowa acD'jnrctl

Ilość czasu

Czas -lroiny \r czas lrobiy poa-l c
l dlliu po\vszednilul cz s \Neekcndu l pad

tl l '/e l n l q.'. l

'olnr
'lol]

W ogóle aie pi'zczna
czad
haa2ą częŚĆ
uriqkszą część
Caly wolty czas
Brak danych

S3,0

),3
0,6

19.4

ISO
6D

R

37

22.7
45,5
18.Z
2.4

11,2

117
12G

1+

9,1

13,0

T a b c l a 2. Form ])aczy'liku urlopawo- :akacylnegQ

l t,iub.
ucz?stników-

i Formy u?ypcnzyllku

Brak danych
Wemsr pobytowe
qrczasy i obozy \vędrownle
Wyjazdy profilaktvczno czŁliczc
Vrycieczki Łuryst} Ezno-krajaanawcze
Tu2rystyka kwalifikowana {moloro-.\'a. wodna. rovera\ a
narciarska itp.)
tvypaeBrrnk weekeDdctH'l' (nHd wodą
wriazar do rodzhir i znajomych
Turystyka zagraniczna
Większość spośród wymieniona ch

l
ŁG9
33

9

9,ł
49.ł
lO,a
1].8

rjnzar na 8rzrby ttp > 1=1
133

80
10

24.
3.0

Procenty nic $umują się do ioo. każda' bo-.\'iem
fQrl wl'})qczł'nku. Hr któż ,c1l uczestniczył.

'cspondent mógł podać kilka

stosowanych i dostępn):ch dla ruchu weekendowego, poziom aktywności
weekendowej należy uznać za niski

Także na niewysokim pozioitiie kształtuje się lv baclailej próbie n'j'-
korzystanie urlopu dla celów w ypoczynkowyclt -- ga/ajcrakoxvian w ogó-
le nie przeznacza go na W-poczynek, a 35,5ąo \Ę małej ilości. \Vjcon-
sekwe1lcji }ed>nie 13 procentowa grtl])a badałtlch cały ui'lop poświęca
celom rekreacyjno-turysta cznym. Prze'czyn takiego przebiegu zjawiska jest
w-iele, są one opisane \u' szeregu pl'acach doli'czuc) ch budżetu czasu w:ol-
tlego i uczestnictxx'a w w)l)ocz 'nku]ll], a wniosjŁiexn generalny:n jest
paŁĘ ierdzenie(tajtże 11u próbie krakoxs'skiej) ]logłębiającej się tendencja
do znmiejszania siq WD'poczt'nkowej funlicji urlapówE141
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Aliędzy im)ymi poznailsjiie badania panelowe wskazują na rosnąca'
z roku na rok odsetek gospodarstw domowych. z których nikt nie XNy-
jechał na ulop lub xx'akacje [lZI. W 1986 roltu wskaźnik ten wynosił
12.3ańa, podczas gdy już rok póżniej aż 36,9o/a. N8torliiast w 1988 roku
zachowywała $ię w ten sposób aż 41,3yo gospodarstw domowych

W podejlnow:anycl} foi snach turystyki krakowianie zachowują się ty-
powo, tzn. uczestniczą w tych, które zajtuują naczelne nliejna ip wl'-
poczynku społeczefistwa polskiego(tab- 2)- Ci)idzi tutaj o uczestnictw:}
we wczasach pobytowT'ch oraz w;yjazduch do rodzin, występujących za
zwyczaj podczas długotrwałego urlopu- W badanym przedziale czuc
uczestniczyło u, nich ](alejno -- 49,4a/a oraz 40.3g/a ]rrakowian

Od lcilktt lat zaulx,aża slĘ sib)}: wzrost udziału Polaków w wyjazdach
zagranicznych, lv latac1} 1987--1988 uczestniczyło w nici\ 16q/D Polakóvr
[12]. 'także nasze badania patwicrdziłl- trwałość tej tendencji, gdyż co
czwarty (24,2%) I'espondent l)otn'ierdził uczestnictwo w wyjazdach za-
granicznych. hlateriał einpiryczny pazxPalił na ustalenie preferencji res-
pondentów w odniesieniu do wyjazdów ui'lapowych, Poród'Danie. ich ?.e
stanem faktycznym uczestnictwa uwypultla różnice illiędzy pożtldunyini
formami uczestnictw:a(tab. =i}, Wśi'ód preferou'onych {orin zauważa się,
tak jak w przypadku dotychczwowej al(tywmości, silną pi'esję spoleczlli!
na wyjazdy zagranicz11e {40'/o respondentów). Przeciwny kicruncl{ pfi
ferencji(cllęe ograniczenia udziału) W'stępujc n atamiast w odniesieniu
do wczasów pobytowych oraz wyjazdów rudnirlnych.

W oczekiwanym modelu W'poczynku krakowian obie te formy tracą
swą dotychczasoxri! pozycję w strukturze xvypoczynku urlopoxh'o-xn,ałta-
cyjnego. Jest to zjawisko uwającc już od wielu lat, opisane w licznych

T a b ela 3. Prefei'aw-al e formy \wypoczynku urlop)owo-wakacyjnego

Liczba
uczestnikóxv

Fomiy wylłQczyi)ku

Brak dani'ch
Wczasy po brbou-e
Wczasy i obozy rqdrowfne
wyjazdy proliiaktyczno-lecznicze
Wycieczki turrstl'czko-krnloznawczc
Tura sL} ka kwalifiko-x'ana [lnotarowŁI, n odda, row prob'a.
nHrciaiHka itp.)
XV'ypoczrnek w eekendun y (nad wodą. urljazar na glz} bl- ilp.)
X\ryjazdr do rodzhir i znajcinrch
Turystyka zagraniczna
Większość spośród 9 zmienionych

63
29
9

132
)

l!),l
8.8

11,8

l:ł.6
l0.9

l.s

Respondent mógł \-rrn.lenie lc3Jka fa



Tabel 4. OI'gRnizatarzr '-vy .zdówr w'poczynkow] ch krakowian

Organizator
Licza)n uczestników\-

F;ie docs'c2}-
Bi iik dall} ch
Zakład l)rac)-

Biuro podróże'
\\fczas] leczrticzc
sxrrjazd indy'xi.'idu

133

66

23
9

2:).T
1.0

53,0
12.5
LU.ł
9.9

3ę.n
2,1

L}'

Respondcnt mówi u-l'lnie! kilku orgaziizator

pracachlt51, a interpretov.,ane jako .,wymuszona" forma aktywności
l tak, o ile blisko co dl'ugi {49,4%) respondenl ucziJstniczył dotychcni]
najczęściej we wczasach, to z zamiarem kontynuacji tego rodzaju w.y
poczynku nosi się jedynie 19,1e/D badani'ch. Podobnie w przypadku wy
jazdóu, do radzinlr -- w- których dotychczas bierze udział 40o/o krako-
wian -- z tajcim zamiarem w prze'szłości liczy $ię tyU;o co dziesiąt):
respondcnt (10:ga/a). Co zaskakujące, wcale nie poszerzyła się grupa ]'es-
pondentóxx' dej<larujących większe uczestnictw:a x\' pozostałych formach)
turysta'ki. Wydawać bl' się mogło, że znaczny s])adek zainteresowaniu
wypoczynkicln wczasowy-m i wyjazltanii Ł'odzinn3;nli H'hien bv zrekQnl-
pensowany chęcią uczestnictwa lr inni'el\ formach(np. tura-stS'ka kw:l-
Łifikowana. formy n:ędrowne. wu'ja;:dy profiłaltt!,czad-zdrow:otne i inne)
Tyinczascm, z wyjątkiem sygnalizo\s ajego już wzl'aktu zainteresowania
tm'l'etyką zagraniczną, preferencje krakowian \ ' odniesieniu do poza"
stałych form tura'styki utrz)n\iują się na poziomie zbliżanyan do dętych
czasowego ich udzial. Tak na przykład w turystyce kw iifiltow-anej
uczestniczyło docs'chczas 14,8q/o badanych, natomiast wśród preferowa-
nych form tura-styki wymienia ją tylko 13,6Qńa badanych, Podobnie w
przypadku obozów wędrownych: n'artości VWnoszą odpowiednio iO h
oraz 8.8%, a różnorodi\ość foi'ln wypoczynku urlopowego dekla'uje je-
dynie 1,5% badanych, tj. dxva razy ]nniej niż fakty-ceny poziom uczestni
ctwa u pozostaly-ch formach lx spoczynku. Na tej podstawie można w} -
ciągnąć n'niosek o odstępow-aniu od turystyczno-wypoczynkowego sposo-
bu spędzania urlollu, co w struktur'ze wykorz)stania urlopów przez ogół
społeczeństwa nie jest zjaw'iskien\ nowym i rlicznanyn\ [lfi]

Szerszej analizie, ze xx'zględu na cel badań. poddano uczestnictwo kra-
kowian w tych formacji tur!'styki, które organizowane i wspomagane są
finansowo przez macierzyste zalśłady pracy, mając. w pierxx;szef kolej-
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mości na uwadze wczasy pobytoxve jako formę XPypoczynku o najszer-
sze.m zasięgu uczestnictwa w Polsce.

Na przestrzeni lat 1983--1988 {a taki zal(rcs czasowy pytano respon'
dentóxw} z v.,czasów skorze'stała 69,7VD osób, uczestnicząc w nich pl'zl'naj-
mniej jednokrotnic. Spośród nich(133 osoby) połowa, tj. $3'ńa uczestrC-
czvła we wczasach załcładowych, a co trzecia osoba(34'ńo) organizowała
wyjazd o tajlim charalĘterze indywidualnie(tab. 4) Spora grupa korzy-
stała także z wczasów oferoxx'anycll przez biura podróży (28,4%). Taki
rozkład potwierdza killtuletnie już obserwacje o zwiększającym slę :zna-
cze11iu indy'widualnie wybranych i organizotx'anyclt form wypoczynku po-
bytoxPego, gdyż nawet wczasy organizowane przez biura Podróży mogą
świadczyć o świadomym. samodzielnym\ i zgodnym z potrzebami z&intc
rcsawanego wyborze. R(]wnocześnie oznacza to spadek znaczenia wcza-
sóxp zakładowych (zapewne tych opartych na własnej ba7.ie wczasawej
gdyż co piąty rcspondent (21,4Vp) ttvierdził, że nic ltorzysta z tej fora\l-
wypoczynku 7.e względu na brak ochoty i zainteresowania(tab. 5). Zna-

5.

n

Tabela hlatywy llicuczestnicmuia we wczasach

Rl0tl'W

Liczba osób

Nie dotyczy
Brak danych
\Względy tinRnsawe

ł Dom bez opieki
lirace damon'e lub doclnŁko\ve
Brak ochoty
Inne

6

16
13
11

C9.7
B.l

3.3
!2,3
21.4

Respondent n11'lgl \xwmiellić kilka motyw'ów

l Powód

Ta b e l R G. Powód niestarnnia o wczasy w swoim zakładzie

l.iczba osób

n

Brak danych
Uzyskanie skich'owada było nierealne
wczasy mrilc nie interesują
Nic odpowiadała mi miejscowość iub termin
\vczasr były zbyt di'obie

2:1

$l

56

11.4

[,2

L7,3
27.7

;tarających się o wczas+ Odsetek obliczony w stosunku do lczby osób nie
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uzna część badanych (61,2'/a) nie stu'ała się w ogóle o wczasy w swoim
zakladzie E)jacy', a analiza prus'czyn takiego zachowania potwierdza ])o-
wyższą tezę {tab. 6). Niektóre z tych przyczyn można ocenić pozytyw-
nie w kontekście jakości W'pucz):nku. Praxpie co trzeci {29,7q/o) rcspoil-
dent uważał, że otrzS'mat\ie wczasów była dei'eal:ie, a co czwarty (25,2a/b

wskazy-xvał na brak zainteresow-ania wczuami lub txrierdził, że są zbl'
drogie (27,7o/D).

O zwracania uwagi na program wczasów i jakość wlWocz} nk:.i św'iad
czy wcale niemała t17,3qo) liczba osób, które uważają, że XN ofercie za-
kładu pracy nie odpowiada im tet'min, miejscowość. stanclarcl w)rpocz)v -
ku. Pozwala to na pi'zeproxvadzenie następującego wnioskow'ama. Otóż
kon iecznaść poniesienia znacznych w)-datków zv..iązanycłi Ł ucizialeni we
wczwach powoduje lx:zi ost wl-magań odnośnie zgodności oferta' z ocze-
kiwaniami. Z tego powodu część pracownia(ów odstępuje od wczasów
organizowanych przez zakład pracy. Z punktu widzenia socjologii czasu
wolnego jest to zjawislto pożądane. Amoże 0110 nawet mieć korzystne i'e
perkusje ekonomi\iczne(ttNorzenie się rynku konsumenta \y- oja-eślonym
zalci'osie), powodujące w konsekxx'eucji obniżenie cen usług, wzl'osŁ start
dai'du bazy i jajśości świadczeń itp. Róxvnocześnie jednaj{ stawia to pod
znakiem zapytania dalszą zasadność organizacji turystyld Robi'tovej.
Oczywiście nie oznacza to braku nacisl(u na racjonalne wykorzystanie za
ł:ładoxPych obiektów wczuowo-wypoczynkowych, lecz -- naszym zda-
niem -- muszą one złącza'ć się z komet'cl'jną bazą noclegową, bez nal'usta-
nia pi'awa własności. Praktykowane dotychczas przez służby socjalne
zakładów pracy wymiany miejsc wczasów :ch z inni'mi instytucjami są
jed)mie półśrodkan)i zaspokajającymi potrzeby własna'ch pi'acowników

W wielu pracach wskazuje slę na zależność udziału pracownijców'
w wl'paiczynku \vczaso\Ę'l'm od icl\ statusu matek'walnego. Stwierdzono,
że znacznie częściej i w will(szcj globalnej Itwocie z zakładowych fun-
duszów socjaln)-ch korzystają pracownicy o wyższym statusie el(onomi-
cznymE101. świadomość tego mają także badani przez nas ki'akowianie,
gdyż co piąty z nich(22,6o/a) uznał, że częściej z ZFS korzystają zamoż-
niejsi, pracownicy umysłowi, bądż z długaletnhn stażem pracy. A więc
zakres preferencji w dostępie do funduszu socjalnego jest niezgodny
z przyjętymi zasadami podziału. W' skali globalnej przyczyn takiego sta
rlu rzeczy można wskazać wiele. Nielttóre z nich mają charakter obiek-
tywny. Znany jest bowiem fajct wzrostu skali i wachlarza potrzeb \oraz
ze wzrostem talŁich cech jak wykształcenie, status materialny, pochodze-
nie spoleczne itp. W analizie akty\vności turystycznej Polaków, dokona-
nej na przestrzeni wielu lat, stwierdzono silniejszy wpływ nnicnnej ,,xx'l'-
kształcenie" niź zmiennej .,dochód" na strukturę zachowań w czasie wol
nym oraz częstotliwość udziału w turystyce]17] . Im wyzszy poziom kul-
turowy, t)-m znaczniejsza aktywność turysta'cena i wypoczS'nko\va. Stąd
też częstsze sięganie po środki ZF$, a w efekcie jego podział jest orl-
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Tube ] a 7. Ocena r6n'Rości szans pracowników w dostępie do ZE'S (w zakreijc
Lui'ystyki i w} poczynku) t

Liczba osób

Brak danych
Tak: każdy ina ró\l?lle szarlsc
Nie
Nic u,iem

7
72

132
119

2.1
21,8
40,0
36,1

Odsetek obhczoDy -N sto Huku da liczby osób, ktrire adpavPiadałl na pytanie

wrotnl' do zamierzeń i koncepcji polityki społecznej w tej ski'ze
Ponadto, salt się v-O'daje, spowodowane jest to również funlKjanowa-

niem więzi nicformaln)-ch i lormaln)ch w zakładach pracy, grup na
cisku pragnących dafinansou:ania podejmował\ych przez nie aktywność!
wS'poczynkoxpS'ch- Ograniczona zazxvyczai oferta xx-SWoczynkowa z ko-
nieczności powoduje rozdzielnictwo, a nic sl)rzedaż i WD'niltającc stild
zjawisko protekcjonalizmu(szczcgólróc rażącym przykładem jest prze--
dział kolonii i obozów zagranicznych dla dzieci pracowników). Zapewne
dlatego, zdaniem 40% krakowian, szanse uzl'$1mnia świadczeń z ZFS nie
są równe dla wszystkich grup pracowników, a jedn'nie co piąty z i'es-
pondentów {21.8a/a) jest przckanany o prawidłoxĘ'ym podziale śrQdjcóvr
(tab. 7). \V badanej pi'obie jedynie 80 respondentów(24,2%) posiadało
dzieci w wieku odpowiadającym uczestnictwa w koloniach(tzn. 7--13
lat). Chęć skorzystania z kolonii zakładowych deklaro\cało 31o/a radzic5w
(z wyjątkiem dxx'óch przypadków -- uz},skali sjtierowanie), Ogółem spo
ród OW'ch 80 osób posiadająca'ch dzieci w ,.odpowiednin!" xvieku, 75a/a

rodziców W'stalo swoje dzieci na XPypoczynek, przy czym na koloniacll
zakładowych wypoczyn'ały- dzieci 38,3o/ó badanych

Przedstawione dane świadczą o wysokim poziomie uczestnictwa dzieci
i młodzieży krakowsjŁiej w wyjazdowych formach wypoczynku oraz o niż
szum niż można było przypuszczać udziale zakładów pracy w organizacji
tzw. akcji kolonijnej

W świetle tego, co ui1ltalono na padsuwie badań, należy zastanowić się
nad faktycznym znaczeniem ZFS w organizacji i finamowaniu wypa-
ezynku urlopów:o-walwcyjnega. Po pierwsze, należy zaznaczyć, że ten ro-
dzaj świadczeń socjalnych nie stanowi zmadniczego żródła finansowania
wydatków turystycznych ludności i jest to zjawisko jak najbardziej po-
zytywne. W badanej populacji o wyborze foi'iril' wypoczynku, poziomie
uczmtnictwa i jego finansowmiiu dla 80,&q/o respondentów decydującą
rolę odgryu'ają dochody osobiste, a jedynie dla 16,4% --= świadczenia za



Ta b ela 8. Dekiarncja zachod,ail wyl)cczl'nka'Fl-ch w' pl'wypadku liry idncj{ do-
I'inalisow ań z ZF'S i OI gailiz,ideii \$wi)oczpnku wr znkładacjl

Deklaraci
Liczba 05ó

Brak dani'ch
Nic br 5iq nie imie::ilo
Nie wy)cżdŁlłb} m
Zmienilhym prolii wypoczy11ku

Nie v.,iem

L04

l
D

9

31.5

13,6
5.B

T a b c lu 9. \lrplyu dofinansQi-.'ania na styl, cliaraki
rpspondEntó .\

tryb ixp} )aczvnku \L' ocen

Ocena
Liczba osób

0/.

hla u-pływ Regaty -u}
Nra \Ł'llływ pQzj't} wnr
Nię x:icm
Brak dnllych

194

D
26,4

1,5

ładńw pracy. {Jw'ażamy ta za zjawisko korzystne. które powinno sie
deszcze silniej utrwalić, gdyż ,,... istnieją granice, która-ch nie można prze-
kroczyć - zbyt duży udział konsumpcji społecznej w globalnym spoży-
ciu ocldziałujc negatywnie na wydajność pracy" [18]. Po drugie, wyni]d
badań wskazują, że siła oddziaływać\ia świadczeń socjalnych zmMzans ch
z wypoczynkiem na aktywność urlopava-wakacy-jną nie jest na tyle du-
ża, aby diametralnie zmienić strukturę ruchu full'st)-czltego(np.' gdyby
}e ograniczyć). Co trzeci krakowianin(3] ,5yo) twierdzi, że gdyby zlikwida
xx'ać ZFS i organizację wypoczynku w zakładach pnicy, to \v bicz\,m nie
all)ieniłoby to jego aktyw'Ilości turystyczno-wypoczl'nkowej w okresie
urlopowym(tab. 8)- Jedynie 13,5% uznaje, że mhamowało])y ta ich tvy-
jazdy, a 15.5% badany'ch zmieniłoby' profil xx'poco):nku. Potwierdzane
także empirycznie hipotezę o lŁształtawaniu struktury i form wypoczlm'
ku urlopowego dzięki temu, że zakłady pracy organizują i finanwlil
jego niektóre rodzaje. Ponad połów a i'espondentów(58,8%) uważa, że
unkcjonowanie i fornluła])rowno-organizacyjna ZFS narzuca styl, cha-
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T iŁ b e l a la. Uczestnik 'esoondcntów z różnrcj] grup dacllodoxyych -Xre n'c
lct} zakłitdon'Dch

Uczbu uczcstni
czących we ucza

Liczba osób l sacil zakiada-
G rudy dochodowe

/0

1. brak danxcj\
2. do 10 tyS- 21
3. 11--15 tyS. Zł
4. 1G--20 tyS. Zł

21--2S t#-S. Zł
6. 26--30 tyS. Zł
7. ponad 30 tys. zl

10T

18
13

1,5

32.4
2:Z.7
13,3
3.+
3.9

3

6
10

.a

33:
38,4

Za 1000/b przyjęta liczbę I'e$pondentó'u- danego przcdzialu dochodów

rakter, miejsce i termin wypoczynku. a xvięc ogt'anicza swobodę wybó
ru {tab. 9)

Powracając do oceni' realizacji zamierzonych celów pabtyki społecz-
nej należy na podstawie niiliejszych badań zanegować jej skutceznaść
Pwównując uczestnicHx'o respondentów z Biur o różnym pozianlie dtl-
chodów z udziałem chociażb): tyljio wc wczasach zakładowych widać
wyraźnie większą akt)wdość tych osób, których status materialny jes
u?yższe (tab. 10}. Taką tendencję uchwycono także w wielu innych ba-
daniach. O ilc spośród badalll'ch krakowian. legitymujących się dochodza
mi w przedziale od 11--15 ty$. złotych mi osobę \$- rodzinie, sve Meza
Bach zakładowych brała udział 28o/a, o tyle w grupie dachodawej 16---20
tys. wskaźnik aktywności wyniósł 59,1%, & od 26--30 tys. 55,5o/e. \Wi-
dzimy więc, że założenia polityki społecznej w tym względzie nie są re-
alizowane, egalitaryzująca bowiem funkcja świadczeń socjahlych jest speł-
niane wtedy. gdy wsjcażnik aktywności w formach xpypoczynku socjal-
nego maleje wraz ze wa'testem statusu materialnego (poziom dochodów)

WNIOSKI

Z uwagi na przyjęte na wstępie założenia. również i wnioski składa-
ją się z dwóch części. Pierxx'sza z nich dotyczy uwarunkowań oraz po-
ziomu aktlnxności turysta'cznej krajcowian w zajcresie svypoczynjiu ur-
lopowe-wakacyjnego. Analiza wyników badań(zarówno tych zaprezento-
wanych w mtykule, jak i pozostałych) pozwala na stwierdzenie. że strun
]ttura wypoczynku urlopowego mieszkalic6w Krakowa w zasadzie jest

zgodna ze średnią krajową w tym względzie. I'ewie różnice dotyczą je-
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danie turystyki kwalifil(zwanej (w tylu wędrowrlcj) oraz zagl'arliczriej,
w ]ctórych krakowianie uczestniczą częściej niż przeciętny tnieszlciłniec
Polski. Bardziej istotne różnice dot},czą natomiast poziomu aktywności
turysta'cznej, gdyż n' tym względzie krakowianie znacznie przewl'ższają
populację ogólnopolską (odjcilku do kilkunastu i więcej punk(tów pro-
centowa'ch). Nie ]uożc ta jedn\al( zukakiw-ać, n'szN-utkie bowiem zmienne
decydujące o poziomie aktyw'Rości tui'S'styczncj tn-iek, wykształcenie, za
wód, dochody, lodowisko, inlrastrułttura spoleczna, w tym liczba jedno-
stek obsługi ruchu tur)-etycznego ortiz sam chat'aktor miasta) stawriają
mieszkańców l(takowa w budza uprzywilejowanej pozycji i pozwalają
na przyjęcie takiej hipotez)-.

Natomiast znacznie ciekawsze są wynijci badali dot} czące drugiego
aspektu badanego pi'obcemu, tzn. koncepcji politvjci społecznej w sferze
w)Woczynjcu urlopowe-wakacyjnego ol'az skuteczności narzędzi jej reali-
zacji. tj. turysta'cznycjl świadczyli socjalnych. \N ś3\:ietle v?ynilców: badań
prz);najmniej częściowa można pokusić się o xv'er)#ikacjQ elementów
obecnego modelu tui'stycznej])olityki społecznej. Badania potwierdziły
pi'ezenhwaną już wcześniej tezę o rasniłccj pi'alei'uncji spalccznej W'?u-
czynku organizowanego indyxPidualnie rla podstawie swobodnej decjzjl.
Natomiut w obecnym modelu tzw. twystyki socjillilej dech'zje dotyczące
konsumpcji turystycznej \u' ramach spożl'cia spolecznego w większości
dokonywane są .,poza konsumentem". który co najwyżej może skorzystać
lub nie z przysługującego nlu świadczenia. Oprócz osłabienia funkcji mo-
tywacyjnej konsumpcji indywidualnej jedną z wielu konsekwencji tego
zjawiska jest także zasadnicze ograniczenie, czy wrecz pominięcie uli
r)-nku, litórc tx, tym wypadku sprowadza się do prostej dS'strybucji us-
ług i w zdccydow Bric Regaty'wny sposób wpłyxx'a r\a pi'a\v'icllo'.ve funi€+
cjonowanic całego rynku turystycznego.

WS'karane badania dowiodły, żc popyt na uslugi dotyczące wypoczyn
ku w' taśmach turystycznych kształtuje się pod siln5nn wpływem czy'nni-
ków .,kulturowych", choć w zgodności z prawem! Engla +, Dlatego też w mia-
rę podnoszenia się poziomu materialnego oraz kulturalnego społeczeń-
stwa, przy jednoczesnym rozxx'oju podaży turystycznej. śvriadczenia so-
cjalne w hrystyce R wymiarze powszechnym! (a taltie są założenia po-
lityki społecznej) tracą sens, gdyż korzystają z nich xx'tedy głównie oso-
by o XNyższym statusie spoleczna-!n i ekonomicznym. l nie jest to prob-
lem spece'licznie polsjci, wielu bowiem krytyków tzw. .,welfare state
(państwo dobrobytu) ró\t'niej zwi'aca uwagę, że dystrl'bucja świadczeń
socjalnych przy'jmuje charakter antysocjalny, gd)-ż trafiają ane do grup
zajmujących średnie i wyższe pozycje \x piralnidach społeczno-ekonoiwi
cznych [19]

Wraz ze n'zroste]n doc ]odbw zrlaie3e procc]] cx.l udział A,} datków na żyqr-
ność i podstaw'owc pra Elukty



Sytuacja taka musi rodzić poczucie niespl'awiedliwości społecznej
w podziale śxx,iadczeń i dostępie do oferty wypoczynkowej zakladóxx'
pracy, co znalazło wyraz także w 1laszl'ch biŁdaniach. T. Dmoch twnerclzi,
żc ..... właściwa ocena i'oli świadczeń społeczna.ch xvHżc się ściśle z olue-
śleniem, jakie grupy ]udności ](orzystają z tych świadczeń". [20, s. 9$]
Imożna xx'obec tego stwierdzić, że śwriadczenia socjalne w turystyce die
spełniają su o.jei podstawon'ej funkcji, jaką nakłada na nie polityka spo-
łeczna i powodują sprzeczne z zamierzonymi celami spożytkowanie środ-
l(ów finansowych.

Dystrybucja będąca cecha! systemu podziału świadcze)l socjalnych
sama xt sobie wywołuje partyjlulai'zm, który staje się partykularyzmeni

dywidualnym i zbiorowym w- oi'garlizacji uslug turystyki socjalnej oraz
podzialu środków finansow ych w ran\ach świadczeil socjalnych

\V świetle docs:chczwowego stanu wiedza: oraz powywzD'ch badań na
leży stwierdzić, że ajctualny madel])obtylti społecznej w sferze wypo-
cz).nku ul-lopoxx'o-s:akacyjnego jest przestm'Łaty. Opiel'a się on na ti'ocha
iuż zdezaktualizowanych koncepcjacil socjologicznych i el(onomicznl'ch.
W dodatku narzędzia, za pon)ocą która'ch ma b :ć realizow-any, nie spał
dają podstawowych funkcji(np. ega]itaryzującej dostęp do turystyki)
do jakich zostały powołane. Niektórzy uv/ażają, że funkcji takich nie by-
ły nawet n: stanie slJelnić. Do takich wniosłtów sl€łaniają nas wS-kliki ba-
dań przeprowadzonych na populacji ki'akowskiej, a więc xv środowisku
spaleczuyni, które w rankingu njctXwnuści turystycznej lucluości QFQZ
wielkości świadczeń socjablych przypadaJtlcycll nu jednego mieszkańca
zajmuje wysokie ]niejsce. Ponadto Kraków cechują: bogactwo obsługi
ruchu turystlnznego, duża siła nabywcza ludności, szerokie żródła finan-
sowania wypoczynku urlopowe-w-akacyjnego ol'az w-)Haki zintegrowany
wskahtil{ poziomu kulturalno-spolecznego. SI(oro organizacja w ypoczyn-
ku ur]opowo-wa]tacyjnego w taj€im środowBku oceniana jest negatywr
nie, to wydaje się, że interprctat:ja zjawiska jest właściwa, gdl'ż n' śro-
dowisku o mniejszym nasileniu poxxS'tszych cech(patrz tereny rolnicze.
hale miasta itp,) ocena może !nice inne podłoże, np brak źródła finan-
sowania tur)-szyld socjalnej, słaba siła nabywcza ludności, słaba infra-
strttktulra usługowa xv zakresie turystyki, brak [ei'Chów w )l)oczynkowych

IJzyskany material empire-ceny nie pozwala na pi'ezentację szczegó-
łowych rozwiązań inodeloxvych(nie bl-ła to także zamiarem autorów'),
lecz diagnoza stanu fa](tycznego daje podstaxrę do generalnej opinii w
tSm względzie. Naszym zdaniem zaklady pracy nie są w stanie ani nie
powinny być i)aczelnym pośrednikiem i realizatorem zamierzonej polity-
ki społecznej państxwa n' sferze XPypocz)nku. bloga jedynie ją wspoma'
gać. ale z punlttu widzenia własnychjcorzyści ekonomiczno-spałecznS'ch
i n edług swego uznania oraz możliwości organizacyjno onomicznych.
Ponadto uważamy, że należy w bardzo znacznym zakresie odsQpić ad

itp
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finansowania wypoczynljfu poprzez np. lilŁwidację Z}'S w części dotyczą-
cej w)woc8ynku. Spot.'oduje to prawdopodobr)ie spadek aktyxx'nośći tu-
rysta'cznej, lecz pozwoli na jej diagnozę \x' s);stemic kainercyji\ej poclażl'
usług. Uchu'aone w takiej sy'nacji uw;arunjcoxhania akt)nfnośei wl:pa-
czynkowej pozwolić mogił na w>'pritcon'anie drobni-ch narztłdzi !)oŁityJCi
społecznej pBibtxx'a w tej sferze i kanałów ich])rzekazywania

3racalions and Holiday Rc[uxBbion ilf (]r+cow Inlł41)itauL=
U'clfhre Sjstt:m

Lhe Light of the Social

mis nader prcscnt$ tl:e vacations ajlll łioliday netivżt} ot Ihe hlllabiLnnts el
Eracour. Ttlis acti'/ity $er\ es as u bn$is loi' grasping Qf tjlc currelałion between
holiday relntation in tourist forma a:ld the system of socia] WPjfan sewices
hc sphEn al. toutistn. Thc re$ea:ch \York v.'aB prececlcd br a crilical anallnis aE

thc social police of thc Stałe ijl t1lc spherc Dr t'ejuxatiotl
On thc bdsis of tllD empirical material: i! ha3 Incrl fauny thai th9 sciueEu:e

af the Cracavians' $t is identical with the all-Palis1l sLruuturc. xx,hcreas tele ]c-/e]
al purticipatian in same fDrnl= exceeds thc cou:liry's zlverage, \ 'kich reBulŁs rroin
thc social strukture cr the CI kcal ii n$ 1nct t:lc tp.a,n's slncificit}

rt i$ noticed tł)at tllc intel'acthlg !obce of thc ielaxatiori related sociłll services
n the vacatians and halidab' activitics is nat great ellougl) eh:IDEE tjlc stfuctun

of tourist trajfic in a chan\eti'icie! wiał'
The empiricai i-e$earch [Jcmonstraces Home incunsi$!encies bet\ -een tłn tiims

DI the social policy in the sp})ere af rclaxtitiol] and !jle actuol di3tribuUon of
means nltllin the phl'amewol'k of Social scr\-lens in this sphei'c- 'mus. the actunl
model at social policy b ouldHlęld and incfficient x.,bile tele tools of it$ implemen
ŁaUon tail and the)' tiannot fulfil thc Cunctions that 3re un'--ibcd ta chem. .ht

same time, Ihe hithcrta ęxisting salutio11s isrupt [jlc grganizatian of thec:vices Irt tourls:ll rccreatio!:
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WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI
\V KANADZIE

TADEUSZ BUDZYŃSKI, h'MARIAN N0\t'.X1(0MTSiCI

Zmiany zachodzące obecnie v/ Polsce obejmują praktycznie wsze'st-
l(ie dziedziny żl'cia społeczno-gospodarczego. Szczególnie istotne są zmia-
ny w sferze gospodarczej. zinicrzające do wpl'awadzenia modelu ry'n-
kowcgo wzorowanego na \h'):suka uprzcinysŁowion chjcrajach kal)italis-
tl-cznych. Przejście od modelu scentt'ulizoxh-auaego, wykorzystującego głó-
wnie instrumenty admiilistracN'jne, do modelu r) nkou ega -- stasującego
instrumentarium przecie wszystkim chat\omiczno-finansowe, wymaga
właściwie zmiany całego sl'stemu ekonomicznego- Zilliany te podyktowa
nc są koniecznością w} baru takich rozwiilzań lv sferze politycznej, spo-
łecznej i gospodarczej, które zajJewniłyby zahain03vanie inflacji, wzrost
podaży towarów i uslug. i'ozwój przedsielliorczości, wnosi efektywności
gospodarowania, ca w rezultacie doprowadziłoby do przejścia ad !uyzysu
do wzrostu ekonomicznego

Jedną z dziedzin gospodarki, która w krótkim oiśresic zapewniłaby
wzrost dochodów jest tur)styka, tak u, \składzie krajoxv'ym, jak i mię
dz)narodowym. W tynk u,zglęcłzie istnieje obca)ie szereg dylematów.
przed rozwiązaniem którycl! sta.ii! zarówno troi etyce, działacze gospo-
darczy. jak i gremia decyzyjne. Dotyczy to głównie takich zagadnień, jast
zakres planowania centralnego i i'egionalnego, zakres polityjd społecz-
nej w sferze tury'styki i wypoczynku, rodzaje i zakres stosox& nnych me-
tod adminis&acyjnych ijako przejściaxx') ch) oraz n)echanizmów: rynko-
wych jako podstaw,ow ego rcgulatora procesów- gospodarczych.

W' związjcu z tym nie bez zt\aczeniii są doświadczenia krajów. w któ-
rych gospodm'j<a rynkowa od !at funkcjonuje z bardzo dobrymi wynika-
mi, Wybór Kanady wynika także z faktu, że dopiero od pała\t'y lat sześć-
dz!esiątych u, kraju tynk notuje się dynamiczny rozwój tur):styki. \Vpra-

Kiltttdrii [Ckanamiki i orgunizueii Turr$t} ki, A\q r;
niego 62a

r\l. Planu G-le



wdzie uwaruni(owada geopolityczne(sąsiedztwo USA), naturalne oraz
poziom rozwoju gwpodarczcgo znacy!\ie różnią się od obecnej sytuacji
Polski. jednak sposoby wdrażania programu rozwoju t.urystyki w Kana-
dzie mogą być pomocna! pl'zy oprćtcowrvaniu strategii rozu-oj\t usług tu-
ra'stFcznych w naszym kraju

Rozwój turystyki w' Kanadzie. jako dziedziny aktywności gospodar-
czej, datuje się od roku 1934.+ 1'o okresie \-/ielkiego kryzysu rozpoczyna
się dynamiczlly rozwój gospodarczo' Kanady, a turystyka staje się tą dzie-
dziną, która znaczltie przyczynia się do wzrostu koniunktury gospodar-
czej. Pow staje w tym rolŁU Kanadyjskie Biuro Podróży-, przelcształcouc
następnie w instytucję rządal\'ą, a mianowicie: Kmladyj$ki Urząd Biu;
Podróży. W roku 1973 powołana Kanadyjskie h'ministerstwo Tura-styki
(Canadian Government Office oE 'J'ourism) nazyx'/anc popularnie Turys-
tyka Kanadyjską ('l'ourism Canada}, które zatrudniato 125 osób dyspo-
nując budżetem 3:} m]n dolarów [1]

Czynnikiem. który w sposóln zdecl'clowany przysloieszył rozwój tury.
styki (hotele, transport, doświadczenia) było zlokalizowanie w Kanadzie
światowej Wystawy EXPO A'montrealu. Spowodowało to dl'nanti-
czny wzrost przyjazdów z calego świata(40.5 mln osób), głównie ze Sta-
na'N Zjednoczonych [2]

Przygotowania do EXPO można uznać za moment powstania no-
v/wczesnego kanadyjskiego przemysłu turystycznego i jednocześnie za
promocję Kanady na śxx:iatoxxy-m rynku turystyczrŁyln. E?ĘP(}-67 pozwo-
liło na zdobycie doświadczeń w organizacji i obsłudze ruchu tw)etycz-
nego o dużej koncentracji w krótkim olqresie. Do tego celu wykorzy-
stano światowe osiągnięcia(głównie z USA} w zakresie techniki obsługi
tur).słów, przeszkolotlo znaczną liczbę kadry turystycznej, co sł8nox;ilo
bardzo duży kapitał w kierowaniu obic](tajni i instytucjami turystyczny
mi, zapewniając jednocześnie wysoki poziom jajcości usług.

W reku 1983} u wyniku reorganizacji Rządu kanadyjskiego, turystyka
została włączona da ]!inisterstw'a Rozwoju Regionalnego i Przcmy8łowe
go(Depmtment ol Regional and Ind11strial Expansion -- DRIE) Urząd
łen zajmuje siq: rozwojem przemysłu regionalnego, i'zemiasła, bogactxx
naturalnych. turystyki i przemyslu drobnego(spółki, wspólnoty handlo-
we i produkcyjne, społeczne) [2]. Obecną struktuirę organizacyjną na
szczeb[u centrahiym przedstawia rys. 1 [3].

Administracja twist) uzna lla szczeblu centralnym(federalnym) zaj-
muje się głównie opracawO'wanicm strategii rozwoju w ramach genet'al
nej polityki rządu, opracowuje instrumenty jej realizacji w slŁali pań-
stwa oraz wyznacza ogólne zasady xvspółpracy i rozNA'oju międzynarodo

N 1887 roku przy Parlamencie Federahiym powstala ltanljsj:i do Spi'anr
Parków Naroclos,\ ch. która regula\b'Bła ich pow$tBnie, iunkcjanowa:\ie, n lInI Hn

mym zasady ruchu turystycznego na obszarach chl'onionych.
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weto w sferze ruchu osobowego i kapitałowego. Natomimt poszczegóhle
regiony-(prowincje) posiadają autonomię w sferze turystyki loj<alnej.
Regionalne (prowincjonalne) biura, podległe centralnej administracji tu-
rysta-czj]ej, wspomagają I'ozwój ]lrzcinyslu lojtalnega. indywidualnego
przemyslu turystycznego oraz koordynuje rozwój tura'styki między-regio-
nalnej. Zajmują się ocluoną przyrody. komunikacją, stosując ułatwienia
finansowe poprzez ulgi podatkowe i subwencje

DziałahośĆ administracji państwoxPej odb) wa się na trzech płaszczy-
znach: marjtetingu tura'etycznego. rozu,oju turyzmu oraz współpracy mlę
dzynarodowej l]4]. Działalność marketingowe, wynikająca z położenia geo-
politycznego. ukierunkowane jest na

a) D-nek wewnętrzny:
b) rb'nek IJSA,
c) resztę świata
Działalność rynkowa proxvadzona jest na podstawie założeii piano

w},ch, uwzględniających potrzeby biur podróży, młodzieży i osób w wie-
ku poprodukcyjn)-m. ]V tym miejwu ]conieczna wydaje się dł'gruba ina-
tur} ogólnej. Powszechnie uxb'ażało się do tej poryl że podstawa'wym kry-
terium prowadzonej działalności gospodarczej w ustroju kapitalistycz
nym jest zysk -- jest to prawda. Jednaltże należy zaznaczyć, że działal-
ność ta jest podejmawuna na podstawie dokładnegolilrozeznania rynku,
a w szczególności potrzeb tura-stycznl'ch, preferencji i upodobań tury-
stów, a dopiero opierając się na powyzszym formułuje się progi'am przed-
sięwzięć gospodarczych. Program tcn jest zorientowany nic tylko na
zy-sk, ale również na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb tui'staw.. Uxpa-
żamy, że jest możliwe połączenie idei maksa)]lalizacli zysku z możliwie
jak najpewniejszym zaspokajaniem potrzeb odbiorców określonych usług
Przykładem tego może bvć business turystyczny. Dlatego teź xvszelka
dzidalność ma swoje źródło w planoxvatliu oraz w działalności marke-
tingowej.

Wspomniane wyżej trzy dziedziny działania władz centralnych (rzą
don ych) wynikami! z progi'amu rozu'oju turystyki w Kanadzie. Program
ten ma charakter strategiczny, wieloletni. Jest on krcow;anlr przez czcze
bel centralny {decyzje sti'ategiczne) oraz szczebel podstawowy -- regiony
turystyczne: władze lokalne, przedsiębiorstxpa i instytucje tur):etyczne

Generalnym punlŁtem wyjścia wszelkiej działalności są w przypadku
Kanady przyrodnicze xu-flory tur) stb'cene oraz rozeznanie co do potrzeb
tura staw. Pierwszym elementem realizacji polityki państxva na rynku
jest działalność marketingowa* związana z funkcjonowaniem i roz\N'ojej\i
uslug turystyczna'ch. W tym zakresie centralna administracja państw 'o-
wa zajmuje się przede wszystkim pronJocją Kanady jako lokalnego rynku
św:iatowego. Oddziałyxx'anie l)marketingowe w przypadku ]Canady obec
muje trz) obszary. z których przyjmowani są turyści. a iliianowici=:
rynek wewnętrzny(tzn. tura-styka krajoxx'a}, i'nek USA (główny rynel{
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nr5. 2. Fodstaxq-owe elementy dziHłalnaści turystycznej

oddziału'wania) oraz pozostale kl'aje świata. tzw. państwa zamojskie.
W roku 1980 na reklamę w popularna,ch czasopismach(około 150 tytu-
łów) wydano np. ponad ]O m]n da]arówE2]

Na rynku wewnętrznym działania ultierunkowane są przede wszyst-
kim na dostępność komunij€acyjną. Ponadto działalność nlarkctingowa
uwzględniit spccy'fikę i różnorodnoś potrzeb związanych z uprawianiem
turystyki.

Rysune1{ 2 przedstawia zestaw czynników, ]ctóre decydują ojderua
koch rozwoju turystyki w Kanadzie. Wchodzą one w skład szef'ol€o rozu-
mianej działalności mai3tetingowe]. Obejmuje ona środki transpol'tu, ba-
ze noclegową i żywicniową oraz motywację i handel. Te el{3mcnty w po-
wiązaniu z walorami naturalnymi stanowią }n'zedmiot działań zarówno
administracji centralnej, jak i 31 oddziałów adn\irish'azji terenowej (la
w Kanadzie -- we wszystltich i)rowincjach. 1{ w- USA. 4 w Europie i po
[ w Japonii. Austra]ii i h']eksl'ku)[2]

Na podstawie wyżej w):mienionych elementów odclzialyxx'filia marke-
ingowega, program rozwoju turystyki jest realizowany przez kapitał pry-

watny -- krajowy i nagi'aniczny. Należy w tmn miejscu zwrócić uwag?
żc podstaw'owymi czynnilcalni, które biorą udział \Ę' polityce pa:lstxt a {a w-
konsekxx'uncji w praktyce jednostek turystycznych), są tylko elementy
podstaw,owc związane z proj iocją sllrzedaży, Alurketing turysta:czas'
uwzględnia, co jest barclzu w&żrie, wszellŁie lnotywacjc i indywidualne
preferencje tur)ntów. Wszystltie fo!'my tura'styk! tzw. socjalnej i spole-
cznej, rozbudaw anca w naszymi kraju, program rozwoju tura'styki w lCa-
nadzie nie uw zględnia. Jeżeli mowa jest o tych aspektacl\ w turystyce, daty- -



czy to głównie zasad funjKjonow:ania parlcóxv narodowycll oraz mniejszo-
ści etnicznych -- głóxtmie Indian. Natomiast pomoc itiaterialna paiąstwa
obejmuje jedynie ułatn'ieniajcrcdy-tou'e, subNvenc:je oraz ulgi podatjiox
stosowane przy powstala'aniu taniej Łuzy noclegowej lub zagospodaronS'-
Wdniu terenów W'poczynltowych, .jako aktywizacji obszarów słabo i'oz-
wiui(:tych gospodarczo. W nęka to z przyjętego modelu gospodarczego,
którego podstawowym elementem jest rachunek ekonuniczny. Polit)-lm
państwa, jak już wspoinnianQ, obejmuje promocje i ułnhx'lenin, a wszelka
ingerencja admin\istracyjna ma miejsce tyllto w sytuacjach lcorŁfllktowych
ze środowiskiem naturablym.

Drugim elementem po marketingu, będąca-m przedinioten! dzialal\ia
rządu, jest wyznaczanie tendencji roze\'ojo'-'/ych turystyki. Tal pur:kt
programowania wl'nil(a nie:jednojcrotnie z warun!:óxv przyuodniczł'ch,
uwarunkoxx:ain geopolitycznych, głównie bliskości rynku IJSA oraz rodza-
ju zapotrzebowania na różne formy spędzania czasu wolnego. One to de-
cydują o wybor'ze wariantu rozu'oju tura'stylii. Sposób zugospodai'oxx a-
niu, wielkość i strul(tura bazy materialnej wynikają z konieczności za-
bezpieczenia różnorodnych E)otrzeb o bardzo n;)-sokiem jakości usług. ])o-
tyczy ta nie t#-lko uslug typow o turystycznych, alc i'ównież sieci trans
portowej, telekomunijiacji, sieci handlowej i bazy rekreacyjne). l€ierunek
rozu,oju wynika niejako z istniejącego modelu, jaki panuje na rynltu
z którego rekrutuje się najw'ięcej turystów, a mianowicie na rl'nku USA.
Szczególnie rozwinęła się duża ilość imprez okazjonalnych(np. polowa
nia, wędlcarstwo, narciarstu,o, tenis, golf itd-). Należy zaznaczyć, że tego
typu uslugi przyjęli' się xp Kanadzie, paniexNaż weszły one na stale
w strukturę popytu mając s Moje h'ódło w' rozbudow-onych potrzebacll
turlmtów z IJSA. Badania ]dlku ośrodków naukowych wykazują, żc olm-
ło 93Vo turystów zagranicznych pochodzi z USA 151. Dlatego też rynek
kanadyjsld, a tylu salnl'm i polityl€a pallstwa, inusl ten fakt uvzglQd-
niać xx' kierunkach rozxpaju tu'} styki Należy jeszcze zaznacza'ć, że 59'fb
turystów angel'kat\sldclx stanowią mężczyźni w wieku od 24 do 44 lat
AZJI. Zagospodarowanie turystyczne oraz infrastruktura turystyczna i tech
liczna uwzględniają w piet'wswym rzędzie potrzeby tej grupa' społeczne.i
Planowanie rozwoju turystyki w Kanadzie uw-zględnia ponadto takt, że
odległość do 40Q mil pokonują turyści własnlnll środjtipm ti'aiuportu
(54% ruchu turysta-czjlego), w granicach od 400 do 600 mil autojcaran
(8Vo}, a ponad 600 mi1(1000 1Łm) samolotami czartei'owymi. rejsowyn\l
oraz indywidualn)rmi -- 32% tura'staw. Koleją podróżuje jedn'nie 2g/D tu-
rystówi. Dla tej grupy turystów Nvydaje $ię 24 magazyn)- z 97 wkładka-
mi z bardzo szczegółowćt informacji! turystyczną, handlową i rozrywka-
wą[6, 7]. Z kolei prym'aoni inw:estorzy lokują swoje kapitały \y- t]'ch rc.-
dzajach usług, no które popyt jest największy, a tym samym najbardziej
z[,sltowny. O wielkości z],sku inw'cstorów w Kanadzie decyduje wielkość
obrotu, l)rzy niej iellcim zysltu jcclnostlŁowyul
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Wyniłca to z podstaw owej cechy gospodal'i€ijcapitalistycznej, jaką jest
konsul'encja na r5'nku, któril decyduje Q takiej polityce cenoxx:a-clocho
dou,ej. O efektywności ekonomicznej pi'zcdsięwzięć gospodarczych nie-
koniecznie daei'duke poziom {:cn, lecz wielkość l struktura obl otu handlo-
w:ego. Stąd wl'nikają znaczrle ilości zniżek, obniżek. upustów. Prowizji,
ubczpieczell itd

IYzecin} elementem polityki rządu jest sń spółpraca niiędz},nz\lodowa.
lCierunck tej działalności ztlńerza generalnie do stworzenia takich wzu'uu-
l€ów administl'acyjnych i elcononŃczno-prawnych. które ułatwiają przy-
jazdu' do Kanady, jak również Wyjazdy wewn):ch abywateji. Ułatwienia
te obejmują szczebel centralny oraz jednostki gospodarcze, działające
w sferze organizacji i obsługi ruchu tura'stN'czr ego

\VsWółpraca agencji i'lądowych w zakresie tul'st} ki odbyxPa się po-
pu'zez Stowarzyszenie Alnei'ł'lcańskiclt Agerlcji Podróży BASTA -- Anne
rican Society of Travel Agendy), światową organizację Tura'sty-ki (World
Fourislu Oi'ganization) oraz ATiędz) narodow-e 'l'ai'gi Turystyczne w Ber-
linie Zachodnim. Ułatwienia obejmują: paszporty'. wizy oraz bezgotóv;-
lcowy obrót dexvizowy. czy xx'oln): abi'ót }tapitalem. Większość hoteli ka-
nadyjskich wchodzi [i, skład sieci ]liędzynu'odowych Towar'zystw Hote-
lowych, głównie z USi\ [8, 9].

Program rozwoju turystyki w Kanadzie zajcłudał generalnie iunkcja-
nowanie tej dziedziny gospodarowania niejako od początku. Kanada lnie
posiadała dużych tradycji w organizacji i obsłudze i'uchu twl'etycznego
Dynamiczny rozwój turystyki datuje slę właściwie od momentu powie
i'zdnia Kanadzie ol'ganizacji Su'iatowej \V}'staxvy -- EXPO 67. Progrni!
rozwoju zakładał równomiel'ny ijlompleksovvy rozwój I'óżnycjl segmeil.
tów usług turystycznych oi'az tl'ch dziedzin gospodarz\ .'ania, które brali
udział bezpośrednio lub pośrednio w obsłudze turystów (transport, han:
del. usługi, szkolenie kadr)

Istniejący system zarządzania łurystyką iw tura etyce jest adc](u-at-
ny clo innych dziedzin gospodarek) ch i zakłada generalnie rynkowy cha-
rakter obsługi turystycznej. O efektywności ekonomicznej turystyki
śxviadczy fakt, że inny-cstorami by-łl- nie tylko firluy kanadyjsl€ie.: ale głów-
nie z USA np. Sheraton, Ramada, Intercontinental, Hilton czy Holi-
day INN

Rezultaty tej polityki(koinpleksowość i substytucyjność usług tury-
stycalych) $i! xr skali gospodarki Kanady bardzo poważne. W 1982 roku
przyjechało do Kanady 34 mln osób, co spowodaw-ało wpływy dewizowe'
w wysokości ;3.7 mld dolarów, a stanowiło to 22% wszystkich dochodów
z tmysty ii l(jajowej i zagranicznej: Wpływy z tur);styki zagranicznej sta-
nowią 5% dochodu l)arod{)vega KanadSr. Należy zaznaczyć, że w twV
stl'ce (szeroko rozumianej) znajduje zatrudnienie 10% ludności czynnej
zawodowo, w około 100 tysiącach różnego rodzaju przedsiębiol'szwach -
hotelach i małych punktach obslugi turystów]2]
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O obecnvni kształcie tura styki w Kanadzie [lccydują
!. Istniejący system zui'ządzania i kierowania gospoclaricą tura'sty'ceną
2. Rozbudou a sieci hoteli ortlz funkcjonowanie kompleksów hotelar-

sl(o-rekreacyjno'cl\.
3. Dynamiczny i równomlerny rozwój prod!(ów komunikacji i teleko-

munijmcji.
ł. Rozbudoxpa sieci obslugi turystycznej. l\andlowej i informacyjnej

w ramach tzw. lol(alnego drobnego przemysłu turysty-cznego
5. Sąsiedztn'o dużego eksportera tura'słów, a zawłaszcza wielkich miesa

położonych na północnym-wschodzie Stanów Zjednoczonych.
6. Alożliwości ekonomiczne ludności Kanady i USA w finansowaniu

uslug turysta'czas'ch, w)-rażającc się lv relacji cęn do dochodów-
SądzimS', że w Polsce mogłyby znaleźć miejsce rozwiązania ::anadyj-

skie, a dotyczyć onc powinny:
a) decenUalizaeji kompetencji decyzyjnych na szczebel !skalny. Cen-

trum powinno ograniczyć się pi'Bede wsze'stkim do planow'ania strategi
cznego oraz programowania rozwoju turystyki w ]waju l za granicą

bj centralnego zarządzania turystykę w ski'ze rynku i obslugujących
go przedsiębiorstw, polcgajiłcego na skłaniariiu ich do pożądalega zacho-
wania zgodnego z kierunkami polityki państwom ej,

c) przyjęcia kierunków i sposobów rozwoju podaży turystycznej, głów
nie bazy hotelarskiej wspólnie z kapitałem zagl'Rnicznym, szczególnie
z tymi państwami, z ]ctórN'mi wymiana tura'st},uzna jest znaczna. Ponadto
zaudy prowadzenia działalności gospodarczej przez kapitał zagraniczny
powinny być korzystne dla obydwu stron oi'az stabilne w ciągu dłtŁżuze-
go okresu,

d) stworzeniu zachęt finansowycjl i pracedtualnycli wobec sektora
pryxaatnego do ksztułtou'ania podaży turystycznej. a wykorzystanie fun-
duwów państwowych powinna zmierzać do realizowania selcktywrnego
rozwoju całych rcgion6xx,

e) popierania rozwoju lokalnego przemysłu turystycznego wraz z han-
dlem, rozwojem dróg i telekomunikacji,

f) umożliwienia powstaxPania spółek typu joint ventures na ry'nku
polskimi

g) rozszerzenia działalności informacyjno-marketingowej na I'nkach
zagranicznych

Zainteresoxvanie rozwojem usług turystycznych władz i społeczności
lokalnych będzie wtedy większe, im korzyści tbnansowe będą w więk-
szym zakresie pozostawać tam, gdzie dochód pa'ostał. Zmusza to jednak
do zmian w sy'stemie finallsowym państwa, a to z kolei wymaga nię re-
formy, lecz zmian systemu ekonomicznego n' kraju



The Sclcctcd Prnblcms uf Tuuris! in Canada

'rhe article denis \l/ith Lhe Laurism administration sl'stein in Canada, słlowlng
thc otganizntion of cenił'al -- fcder:il ;idmjni$trŁition(picture 1). Tlierc .vert pre
senled three spheres a{ strategie activity af fed nŁI adlnillistratiol!, n\aittl} in thc
splIcIe of marketing, illtematiolml cooperaŁion and trellds of tourism dcvełopm-
Calnments includcd in the n'ork can be uscrul for discussiilg dircctiQils of chall-
ges, role and place Qf to\lrism in Polish econolny.
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DZIAłAlxNOŚĆ SPÓŁDZIELCZOŚCI \WIEJSKIEJ
WfOJE\VODZT\ĘTA KRAKOWSKIEGO

W ZAKRESIE PRACA\XINICZBJ TURYSTYKI SOCJALNEJ

:\NTOITI JJ\naSZ

Uwagi dostępne

Celem artykułu jest próba przedstawienia wynikóxv badań nad pra.-
widłowościami związanymi z organizacją i stanem turystyki socjalnej
w spółdzielczości wiejskiej na terenie woj. kul(owskiego. Okres badań
obejmuje lata 1985--1988. Podstaw:] opracowania ą materialy źródło-
wc uzyskane w poszcze8óln},ch spółdaiehiach oi'az informacje z badali
anjtictawych. Urśród pięciu zapi'czentoxŁ'nnych branż spółdzielczości wiej-
slliej rozdano 100 ankiet, z która'ch V01h trafiło do pracoxxmików fizycz-
nych i produkcyjnych, pozostałe zaś 30% do pl'acownikóxw' administracji
Badania mają charakter monograficzną. Pełny obraz działalności socjal-
nej w zakresie turystyki i wypoczynku oi'az sytuacji ekonomiczno finan-
sowej reprezentują dane empirycznc zanlieszczonc w tabelach 1--14. Za-
gadnienie będące przede)lotem opracowania jest dość złożone i interesu-
jące pod względem społecznym i ekonomicznym. Poszczególne bowiem
spółdzielnie są organizacjami samodzielna mi. pozostającymi na własnym
wewnętrznym ron'achunku gospodarczym, wojewódzlde związki branża-
wc zaś nie są dla nich instancjami nadrzędnymi xn' sensie Organizacyjnym
i gospodarczym, lecz pełnią wobec nich jedn'nie funkcje koordynujące

instru](takowe. Powoduje to, żc spółdzielnie tajcże xv zajŁresie wypoczyn.-
ku i turystyki prowadzą wł ną politykę socjalną i finansową]l]

Katedra Ekonomiki i Orgniizacji Turystyki, Aa'F. KrajŁ6w. AI. Pla1lu 6-1e
lliego 62a
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Charalcterl/styka i)adatllych spółd?żelRI

Spośród spółdzielni działających n' środowisku wiejskim woj. kra-
kowskiego największe znacza:nie mają

-- gminne spółdzielnie ,.Samopomoc Chłopska.'. (GS .,sch") .--.zrze-
szone w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni idalej WZGS

-- spółdzielnie miecza tkie -- zrzeszone xu' Wojewódzkim ZxNqzkn
Spółdzielni &lleczmskich (dalej \VZSM), . . . ..

-- Krakowska Spółdzielnia Ogrodnicza zelarska (dalej Ksui'l.
-- spółdzielnie kółek t'olnlczych (SKR) -- zrzeszone w Wolewodzkiin

Zxmazku Rolników lCółek l Organizacji Rail\icz):ch (dalej \VZRKiOR)
-- rolnicze spółdzielnie produkcyjne(RSP) -- zrzeszone w Wojewódz-

kim Związl<u Rolnicza'ch Spółdzielni Produkcyjnych(dalej WRRSP)
Ze względu na zakres działalności, liczbę członków i pracawńików

w spółdzlclwaści wicj$kiej dominującą rolę odgrywają GS ,,SCh". Zajmą
ją się one handlem, zaopatrzeniein wsi w opał, środki do produlŁcji rol-
nej; materiały budowlane, prowadzą również skup produktów rolnych
i przetwórstwo rolno-sllożywczc. w wzGS ,.SCh' zrzeszone $ą 32 gmin
ne spółdzielnie ,,SCh". obejmujące zasięgiem działania 38 gmin \rai. ]cra-
kowskiego

is otną rolę aagrvwają spółdzielnie mleczarskie działające na terenu
woj. krakowskiego. Należą do nich Okręgowe Spółdzielnie hlleczarskie
(OSM) w Blyślenic8ch, Skale. Nowej Hucie maz Krakowska Spółdzielnia
Mleczarska. Spółdziehiie te zajmują się przede wszystldm skupem ;i prze-
t\vól.stwem mleka, które kupowane jest od ro]ni](ów z 2;il wsi przez
86 punktów Bkupu]2]. Ponadto zuopatrują one rolników w środki do

odukcji mielca w postaci pasz, dodatków mineralnych oraz środków
sanitarno-higienicznych. Spółdzielnie te wytwarzają produkty nadające
się bezpośrednio do kollsumpcji w postaci mleka spożywczego, Hasla.
śmietany, serów i twarogów. Część pi'odNccji sprzedawana jest poprzez
własną sieć sklc:pów, barów, kiosków agencyjnych i bufetów przyzakła-
dowych

Na terenie woj. laa! oxvsltiego rolę 'Najem'ódzkiego Zxpiązku Spółdziel-
ni Ogrodnicza szczelarskiej pełni Krakowska Spółdzielnia agrodnicza-
Pszczelarska, obejmująca zasięgiem działania całe województwo. Jednym

E podstRwowrych elementów dziBłalnaści gospodarczej jest prowadzenie
skupu, przechawalnictwa i uszlachetnianie pmduktów agradniczl'ch
i pszczehch oraz ich spi'zedaż detaliczna na potrzeby rynku, a także

"ę:H.=nTJ:Ś':;n:.:ęY=3'€:=:Hk«.", ;--,
zrzeszone w WZRKiOR w liczbie 43. Zajmują się one przede wszystkim
obsługą i mcchanizacją rolnictwa. prowadzą ralilicze szkolenia specjaŁ!-
etyczne, naFratW' sprzętu rolnicza:go oraz świadczą usługi transportowe.
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Rok 19a$ 1 1986 rfl: unik
dynamiki

1 9a5 - 1QOSpółdzielnie zrzeszone \

WZGS ..SCh-
RTZS:.[
KSOP
\\rZRl€iOR

l XĘ'ztiSI)

Z T o d ł a; dali:

B:141

3013

Ł813

WT8 l 8ss6
zó74 l zoSI

l la81
Ł9T2 2899
4$52 Ł993

8311 98.5
9a,2

107,2
9S,6

ICą.9

uzyskane \F pasze;:eXÓhiych spÓldziein uraz obliczcl ia .vł sne

Z kolei 22 }'olniczc spółdzielnie pl'odukcyjne zrzeszone sv WZRSP zaj
mują się p['odujccją ro]ną i hodowlą. prozą'a(]z [; równocześnie działal-
ność usługową w zakresie zaopat!'zdnia spółdzielców w maszyny, materiał
siewny. środki ochrony roślin, części zamienne itp

W' objętym badaniami okresie 1 985--1988 najwięcej pracownilqów za-
trudniały spółdzielnie zrzeszone \l' WZGS ,,$Ch". w roku 1988 oracuwa-
ło bonn'iem w nich 8311 osób. Według kryhrium XW'sokości tatr\tdnienia
di'umie miejsce zajmowały spółdzielnie zrzeszone w IVZRSP, gdzie w roku
1988 pracowało 5048 osób, zaś dalsze miejsca zajlinowały kolejno spół-
dzielnie zrzeszone w WZlŁKiOR {zatruclnienie -: 2882 osoby), WZS\i
(zatrudnienie -- 2066 osób) oraz KSOP, w któż'ej \t- roku 198B pracowa-
ło 1497 osób (tab- 1). Pnrówllując z l(alei spółdzielnie pod wzgledem śrc:d-

emo XPynagrodzenia pracowników \Ę' ciągu i'oku należ) stwierdzić, iż
było ono dość zróżnicon'ane, choć dynamika jego w zrostu za lata 1985--
--1988 utrzympx'ala się pt'uw:ic rówilomiernie 1la poziom)ie ok. 250%
Najvpiększą dynamikę wzrostu wynagrodzell u latach 1985--1988 uzy
skały spółdzielnie zrzeszone Xv W'ZGS ,,SChT, gdzie n'l'niosła ona 258,1%
przy wzroście średniej płaca' z 16 243 zł w roku 1985 do 41 928 zł lv ro-
ku 1988. Najniższą z kolei dynamikę wzrostu xa'nagi'odzew. wynoszącą
w badanych latach 221,3o/ó, uz},skala Krakow-ska Spółdzielnia Ogrodni
czo-Pszczelarska. Zauxv-ażl'ć jednalt należy, iż w paszczególn},cll latac
badanego okresu poziom płac w pol'ów-naniu z innymi spółdzielnian)i bvł
w KSOP najwyższy i osiągnął n' 198B r. u-ysokość 46 731 zl (tab. Z).

Porównujilc badane spółdzielnie pod względcin globalnej xpielkości
odpisu na fundusz socjalny należy zauważa'ć, iż jego wysokość zależy
w głównej mierze od stopnia zasobności spółdzielni i liczby zatrudnio-
na-ch p3'acoxvników-. Talk więc w badanym ol(lesie największym fundu-
szem socjahlym w ujęciu globalna'm d) sponoxv'ał) spółdzielnie zrzeszone
w WZGS ,,SCh", gdzie w' latach 1981i--1988 xxziósł on z pozioalu
77 478 tys. zł do 140 108 tl-s. zł osiągając 180,8-procentoxŁ,ą dynamikę
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wzrostu. Biorąc pod uxx'agę dyńaŁnikq wzrostu globalnej wielkości odpi:
s6xN, na fundusz socjalny należy zauważyć, iż była on& najwyższa w o.:!
danym okresie w spółdzielniach zrzesaanych u. WZRSP, osiąga)ąc PO
złom 29+,0% (tab. 3). Gei\eralnie, w badany-ch spółdzichiach wieliiośĆ wy

In b e la 2. średnie n'ynagrodzeili
latach 19B5-1988 ti\' zł),

n spółdzielczości wiejskiej wu} krakow'skiegn
przeliczeniu na jeallego zatrudnionego

,,, :,.. l -,,: Wskaźnik
d} nainiki
198S - 100

Spółdzielnie zrzeszone w

WZGS ..SCh
llSOP
WZRlaOR
WZRSP
Srednia płaca krajowa
w gosp. uspolecznionei

żródła; jak \r tab. l oraz dane Gl;S

L6 2:1;}

21 111
17 616
18 4ł9

l óa6 l zó311
z1 99p l si żt8

pe7 1 zs +:lt
s11 l 27 +11 43 811)

4{ 303

B,l
Ł21.3

238,7

121,52'109Ó 29 18ą

datków na cele socjalno-bytowe wzrastała, co nie oznacza jednak, iż przy
shpiły Ol\e do rearjentacji polityki socjalrlej. Przeciwnie. \N zrost wydał
ków spowodowany był przede wszy'stkim wz!'oste;m cen za uslugi socjal
ne [3, $. 30]

RoBulój pracom? iczek tttrystglci aacjaZ71ej
w poszczególnych brRR a(łt spółdzielczaśd ?r;iejsklej

Czl'nnildem pozNA:alającS'm określić poziom i nlożliu'ości udzinhx w Wy-
poczynku i turystyce pracowników spółdzielczości lvicjskiej jest wysp
kość środków finansowi'ch, pi'zS'padających na jednego zatrudnionego
Należy stxMerdzić, iż we wsze'stkich badanych spółdzielniach kwota fu11-
duszu socjalnego, przeznaczonego na działalność tura'etyczną w przejicze
aiu na jednego zatmdnionega wzrastała w omóxrionym okresie: .o i]e je]
rozpiętość w badanych spółdzielniach wynosiła w roku 1985 ad 2991 zł
da 4593 złl to w laku 19B8 utrzymywana się w granicach od 854G zł da
13 086 zł, a więc poxpiększyła się prawie 3-kutnie (tab. 4)

W tabelach 5--Q zaprezentowano dane empirycznc dotyczące wysoko-
ści wydatków z funduszu socjalnego na różne formy turysta'ki i wypo-
czynku, organizmu'ane przez spółdzielczość wiejską. Zauważyć należy, iŻ

poszczególnych branżach spółdzielczych udział W'datków z zakłada
wage funduszu socjalnego na turystykę i xrypoczS'nek uległ pamększe-
riiu. W WZGS ,.SCh" w latach 1985--1988 wzrósł on 7. 50q/o clo 7Uaya zaś



I'abel& 3. Globalna wiclk$śĆ odpi$Ól\' na ru:idusz
u'iejsKiei n:oj. k)aka\-.'skie8o w latach 198}

l i98s l 19c6 l loev

;ccjaln) w- spółdzielcza
.988 (w trS. Zł]

Spółdzielnie
ZTZCSZOr)e

i\ skaźilik
aD'=lanllld
19aS - 100

\\;ZGS ..$Cl=
WZSbT
KSOP
\\rZRKiOR
\\rZRSP
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19 l3a 2

i41

9'

U7
;1!

Łt 918

140 1ł)$
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34 T81)

]8a.$
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294:U

ó r ó d ł o: juK :ab

Tab
tyko

+. Wielkość !uncius=t: sac
łd=ielczości x/icisKiej n'o

czcriiu n& jea:

icgo przez:laczoni:gu nn v-'ypac4ytek i L ir
Iti-dka\ skiego \b' latŁicli 1985-1988. w prze

trudnionego {-v zł

Rok le3'i l l08s wskiŁźnik
dyilaniiki
383 = ]00Spółdzielnie zrzcszqne

v;zGS ..SCh
\\rZSRt

\\'ZRI(iOR
\\rZIŁSP

613

ITI
lł

S$36

:863 l 13 0Be
Toi5 1 10 00i
u69B l 03żs
88ac T 929s

D Ł 33.i6

184,9
186,B
22ł.3
122.1
=d).7

Z r ó d ł o; jak w- tnb. l

w \VZRSP podniósł $ię w analogicznym okresie z 77qo do 79q/o. W po-
zostały-ch branżach spółdzielczych udział wS'datków na tura etykę l v/spo-
czynek, pochodzących z zakładoxĘ'ego funduszu socjalnego, osiągnął za-
ledwie poziom 43Vo. S]'turcja pala'msza jest xvynikicm trudności gospo-
darczych i kondycji materialnej pracowników, co zmusiło spółdzieh\ie da
znacznego ograniczenia wydatkóxu' z zakładowego funduszu socjalnego ria
turystykę i wypoczl'nek oi'az p?'zesuilięcia uzyskam) ch w ten sposób środ-
ków finalisowj-ch na zapomogi pracownicze, ogródki działkowe i inne
świadczenia socjalne. lnagące pomóc pracownijtom w ich trudnej sl'tur-
cji materialnej [4, s, 47]

We wszystkich badanych s])óldzielniach zauw:użyć inożlla duże zróżni-
cowanie wydatków na l)oszcztlgóhe for11iy burd-styki. Wynika ono z mo
żliwaści finansow-ch poszczególnych s])óldzielni ot'az zależy od sposobu
gospoduowania środkami zakładowego funduszu sacjalnega. W niektó



Tabela 5, Wydatki na taWstykę i adiJhatnaść prńcov.ników za różne farmy tu-
rystyki w spółdzielniach naeszollych w WZGS .,SCh" '# Krakowie w latach 19B5

L988 (W tys, a)

h'" :T
Forma dDti
nansowama

196u 19a7 in88

] .. ].

\vsltnżŃk
dlrilamlki

laRS - 100

wczasy zo=
8az)izov?aile
Odpłatność
pracowników
\wczasy :,pod
Bruszą'
Odpłałność
pracowników
Kolonie i obozy
Odpłatność
pracowników

VFypQczynek
świateczt3}
turystyka
Odpł&tność
pKacownuow

]6 12B ]16:i2

r685

LU0.0

3:7.8
brak

danych 1010

n 6'1'

a25-ł

41 112

20 T$7

6i 0{3 2€9.5

+}5.8

brak
dani'cl}
brak

da?ll'ch

42: 3837 10 900 256,1

179,1

ogółem 38 77S 65 T06 108 7G6

o/pzpn ł so l 7s i oo

Zró dło: dane uzyskane w WQjewódziŁim Urz dzie
oraz obHczcnia xx'łasne. ' -- wskaźnik dS'namiki 1986

StQtysLyczllyln

136,0

\v Krnlto-A-i

rych spółdzielniach preferuje sŁę np wczasy zorganizowane (WZShf
KSOP)l w innych większą wagę przywiązuje się do wycieczek(WZRKiOR}
czy obozów i kolonii(WZGS ,,SCh", WZRSP).

Jak wynika z prezentowanych danych, wc n'szystldch spółdzielniach,
z wyjątkiem spółdzielni zrzeszonych w WZRKiOR. wzrosła kwota fun'
buszu swjalnega v,ydatkow:ana na wczasy zorganizowane.:.Nnjwięjtszą
kwotę na ten mdzaj działalności w ciągu czterech badanych lat przyzna
czono xv spółdzielniach zrzeszonych w WZGS ,,SCh", najnmiePzą zas
w spółdzielniach zrzeszonych + WZRKiOR. Jednakże wzrost. ten jest

równej mierze W'nikiel zwiększając) ch się kosztóxv wczaów. a xa:
faktycznym vi'zrostem zaintel'esawania tą formą wl'poczynku. Zwiększy-
ła sie również doEinansowanic do wczasów ,.pod gruszą". co świadczy
o rosnącym zainteresowaniu spółctzielni !inansowaniem tej formy wypa-
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Tabela c. XVrdatlŁi l:a turrst)k} i odpłntnaść pracownika\v zn różne €Qr! ir ŁŁI
rystS'ki n spółdzielniach zrzeszgal'ch u: \V'ZRSP wr l(rakou,ie \y mutacJI 19n$-198=

( xr t} s. zł)
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IFnamiki
q'zrostŁI
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pracom\'ników

\ :czn y ..pad

gruszki:
Odpłutność
pi'acowników

Kolonie i ol)a

Odplatność
pracowaikó%,

\Vx})ocz)rilel{
wiątcczlW i

Łurj'styka
C)di)latnaść
pracowników'

:8i g6: Li6.6

Ła.0

bl'alŁ
dnia cF

3321

ił71 b98,g

{3.214 79'

bi'ak
airch
brłik

duzych

312

118

17 S$:

gs3 l i=n
{U2.3

299,6

:Ż2

av053 l .4si.aOguem

:o zb'S 81 9 102,6

Z r ó d ! o: jaK w tab. S sKaźnlK d} n&imiki 1986 = 100

czynku [1].. Największy wzrost dopłat do w:czasów ,,poco gi'uczą" odnoŁa-
s/ano u, roku ]983 w spółdzielniach zrzcszanych l ' \XTZ$Xr. bo aż rzad
!170% w stosunku do 1986 r. Na.zmniejszą i:atomiast dynamikę kopia
do tej formy wypoczynltu, wynoszącą 32T,8Vo, adnataw:ano w spółdziel
dach zrzeszonych w \VZGS .,SCh". Dofinansowanie do kolonii i abozó.v
wykazu Halo 2--3-krotne dyilai\ligę w'zrostu. zaś w spółdzielniach zi'ze-
szonl'ch \Ę- WZS&l uległo ono obniżeniu w badanymt oki'osie do pozlo-
nu 99,3Vo

Gcnerahlie więc, ls- stró:kturze w):clatltów przcznaczonycl) na tul'ysty-
kę i wypoczynek w badanych braiźach spółdzielczości xx'iejskiej coraz
większego znaczenia nabiei'ają wczasy ,,pod gruszą" (u badanym o;ire-
nie W'datjd na ten cel wzrosły od 3- do 12-krotnie). Wzrmta róxx,niej
ilość środków pl'zezinczonych na organizację Jcolonii i obozów dla dzic-
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Tabela
ry5tylti n'

. VrydnLki nn tura'etykę i adpłatnQść pracowników aa różne ionnr tu-
:półdzielniach zrznszanrch w M'ZSbt w Krakowie lv latach 1983-1983

(w tyg. zł)
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1985 - t00Forma da
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l 541/0 ZFS
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ż r Ó d ł o: jak w tab. 3 A,skEźiiljt dynamiki 1986 = 100

ci pracowników. W' analizowanym okresie wydatki na ten cel wmmły
w WZGS .,SCh" -- 2,5-1(rosnie, w WZRSP -- 4--1(rotnie. \V pozostałych
branżach spółdzielczy'ch wl'datki na ten cel nie uległy zmianie. Należy
zauważyć, iż istotną i'olę w kształtowaniu popytu na alei'zwane farmy
turystyki i wypoczynku odgrywa wysalŁość odpłatności pracowników.

w tab. 10--14 kupi'ezentox.:una dane cmpiryczne doli'czące liczb)- pra
cownikóxp korzystających z poszczególnycll form turystyki. wypoczynku
i środków finansow'ch na nie prze'padającycl] w poszczególnych bram
bach spółdzielczości wiejskiej. Analizując powyższe dane należy zauwa
żyć. iż spada zainteresoxn'anie zorganizowanymi formami wypoczynku
w postaci wczasów pracownicza'ch, przy równoczesnym) znacznym wzro-
ście ich dofinansowania, co spowodow ane jest znaczna'm lx'zrodlem ]ca-

sztów tej formy w)fpocz]-nku oraz kui'czcniem się zwobów finansow },ch
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T a b cla 8. \wydatki na turystykę i odpi&tnQść praca-.vllikÓiv za rÓŻa
rystyki w ]CSOP w latitch 198$--198B(q' tys. zl)

lenny tu

Rok 1980 19ul l Joan \y'skaźnik
d} namiki

zrostu
1983 - !00

Forma dQfinan
D\\raE\la

Wczasy
IZOWane

Odpiatność
pracom'ników

Wczasy ,.pod
gruszą'
Odpłatność
praca'-\'n

Kolonie

oElplahiość
piacourników

Wypoczynek
sivlat9cznS'

turystyczny
Odplatność
Dracowrnik6w

33cs l 306s1693

brak
:ldn.

6

+132ŁO

28

i2.9

l&l.o

3111

.V

obo.

101

19Z.9

2T2.9

bnŁk
daltycłi
brak

danych L41

119

Ł6

Bll

298

162.5

Z11.3

Z{U.3Ogniem 51B3

430.1B ZF. 4 61

Zró dlo: dark uz}.skum.e \r Dziale Saciainym liSOP oraz obliczcl:ia
--. HfsjlaŻnik d} namiki 1936 = 100

pracoxpników. którzy w rezultacie coraz rzadziej deal'dają się na wyjazd
Jak wynika z przepi'owadzorty-ch badań anlriebowych. pl'acoxĘnicy- nie

mają już ochoty jeździć co roku do tych samych ośrodliów wl'poczynko-
wych, wolą wziąć pieniądze z tytułu wczasów ,.pod gruszą" i san)i orga-
Ńzować sobie w},poczynek tam gdzie chcą iw terminie, który iln naj-
bardziej odpowiadaE5, s. 3ZI. Postawa taka \wynika rón llież z charakter
pracy w rolnictwie, gdzie największe spiętrzenie prac])olowl-ch przypa-
da na miesiące letnie. a więc pełnię sezonu urlopowego.

Na marginesie za\zważyć należy. iż najwięj€szy spadek zainteresowa-
nia wczmami zorganizowanymi nastąpił w spółdzielniach zrzeszone'ch
w WZGS ..SCh" oraz \u- spółdzielniach WZRKiOR. czv-li w branżach bcz-
pośi'ednio zajmujących $ię usługami i pi'odukcją s' rolnictwie.

\Ve wszystkich grupach spółdzielni dość po!)udanie w ostatnim cza
sie stałlr się tzxv. wczasy ,,pad gruszą". Pajega.ią one na tym, że z ZI'S



T a b ela 9. 1Vydntki na Lud'etykę i odpłatrlość :l):acownikóa' za różne forntS- tu-
ra'styki w sp6łdzielniacli zlzeszonycjl n. \\rZRKiOR R, l(rel(ourie xr latach 198F-1933

(w tS's. zł}

Rok 198s l 1086 1987 l 1988 w$kuźi\ik
dynamiki
l\ zrostu

Ł985 - 100
Forma dafina11-
solRranla

w'czasy zorga
nHzowanc
Odpłalriość
pracownika\Ęi

l Urcms? ..pod
gruszą'
Odoiatność
pi'aco:.vnikow
KcllQnlc l oboz:
Odpłatność
praca\Fników

Wypoczynek
śv.qąteczny
i tura'$Ł}'ka
Odnłatnaść

l l)anca\yników

Ogółem

101

brak
danym:

278.1 1934

371,3

T238

108.6

ruk

bruk
danych

LTą

:5 Ul$

3147

266,5

286,11100

22 939

82

26 784

5:ł

llC.9

9/B ZFS 61 W

ż r ó d ł a: }a]( u, tab. 5 A,skaźnlk clyu31niki 198G =100

wypłaca się za 14 dni dla pracownika i każdego członka rodziny o}(reśla-
ną kwotę stawjci dzien-nej, a pobyt i sam program xv dowolnej miejsco-
wości organizuje sobie sam zainteresowany.

Do roku 1988 stosowano zwyltle stawrkę 400 zł za asobodzień, a n
1989 r. zwiększono ją w niektórych spóldziehliach do 800 zl. Jest to lo!'«
ma dość WO'godna dlu pl'acodawcy. gdyż nie musi on trasa-:zye się o or-
ganizację wypoczynku, wl'płaca tylko pietiiądzc. Trudno tu okrcśbŁ ko-
szty ponoszone przez pracownikóxx-, poniexvaż oni sami są organizatora-
mi tych wczasów. Poważnym mankamentein tego i'ozwiązaliia jest fakt:
że dość często wyjazd na takie wczasy 'jest like.iq, a skierol\-anie u-#'ko
rzystuje się t5'lko jako sposób uzyskania dodatj€owycll środl(ćw finanse
wych przeznaczonych potem na cele nie mające nic wspólnego z tura'-
stl'ką i WO'poczynkiem, najczęściej na dodatltoxxe zasilenie bLldżetu do
mowego
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Tabela 10. Liczba osób korzysc j c)-cj} z llo$zczcgól11ych [nrŁn Łurlstykl oraz
kwota dofinansowania przypadająca na jedttcgo uczestnika ur spółdzielniach zl'ze-

szonJch w XVZGS ,.SCh" w Krakow;ie w IKLuch 1985-1988

Forma nrpo-
camku

19B7 wskłŁ
d} Itam)i
1 985 = 1Ga

Kolonie i obozy
w sojŁaść doli
nunsow'ania do
l uczestnikó
$Nczasy zorś;t-
IUZ0\dane
\U'ysokoŚĆ dofi-
tuanlson,aniu do
l uczestnika
\wczasy ..pod
gruszą'
Wysokość doU
nansax9-ania do
l uczestnika

Ws'poczynek
świąteczny
i tullrsts'ka
xpvsokaść dorl-
nan50wariia do
l uczestnika

1636 1498 l 131'

243.2B80U .l =soo l is loo 21400

:0993:

brak
dahl'cji 684 T2U

l(il,2
brak

danych

brak
danych 635

3600 goo

102.8

33.3

9:j.2

brak
danych

Razem l cs2 ł a140
uczestników

Żródło: jak n' tHb. 1. + -- u-sk. dynamiki 198e= 10{)

Największy wzrost liczby osób koi'zl'stająQcłi z tej formy wl'poczln-
ku stwierdzono w spółdzielniach zrzeszonych w WZGS ,,SCii" oraz w spół-
dzielniach WZRKiOR. co jest zwi:!lane z charakter'em pi'acy w tS'ch spół-
dzielniacll i niemożnością korzystania przez pl'aeotx'ników z wczasów: zor-
ganizowanych w tei'mitach letnichl kiedy WS'steruje najwięksi: niwile-
nie prac polowych

Wnuka również zaintet'esowanie pracowników spółdzielczości wtej
skiej w)Toczy'nkiein śxviątecznym i turystyka, z wyjątkiem spółdzielcza
śei mleczarskiej, gdzie i\astąpiło obniżenie udziału pracom-nilców w te
formie turysta'ld o 27,3q/o xv stosunku do 1986 r. lir pozostałych branżtich
spółdzielni wzrost ten był zróżnicowrany od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent, różna była także wielkość dofinansowania na l uczestni:Ła



Ta bela 11. Liczba osób koral'stającrch z poszczegól)tych form Luryslrki o a
ku ata dofinansox,'unia przypadająca n:l l uczestnika. w spółdzielniach zrzcszonlrc

WZR$P w Krakowie n- ]utBch 198S 1988(\v tl's. zł}

77uu

287,5

$

Rol loBS l08c 19a7 l 19w wskażnll(
dynłimiki
1985 - 10al 'carla \h'ypQ

czynku

Kolonie i obozu
W}'saKuść doi

nwrattja <tQ
uczestnika

{18 120

415

B12

2T4,0

90,3

\wczasy zcrga-
nizQxyajle
W}'sokaść daii-
nlllso\lrilniil do

czestnika

\Nczasr ,.pod
gruszą'
\\rl-sojCość dor
:iansowania do
ucastnikn
Wypaczynck
świąteczny
i ŁUrysty1[8
Wysokość dafi
Bnsawania do
czcstnika

ll ,too

371

21 100

35{

bra
danrct

lO ooo

18+ 4T6

13 300

b29

134

brak
dahl'ch 6100

114 12{

6000

253.t

211,4dali)'ch

brak
dariycji

ż r ó d l o; jaK w tab. l -- wsk. dynainjki 1986 = 100

do tej formy wypoczynku. Największa(bo wynosząca 7312 zł \u- roku
1988) była \x spółdzichtiach zrzeszonych w WZ13KiOR. najmniejsza na-
tomiast w KSOP(5300 zł w- roku 1988). Niestety. jaja ustalono na pod-
stawie przeprowadzki\ych wywiadów. w poszczególnych bl'anżach spał
dzielczycjt duż)' odsetek pracowników biorących udział w wycieczkach
stanowią coby pracujące na stanowłskacl\ adi\linistracyjnych. a nie bez.-
pośrednio w produkcji. Dużą równie grupę biorące udział w wyciecz-
liach stanowią ludzie ltaodzi, nie obaj'czyni jeszcze rodziną. czy Włmn) m
gospodarstwom rolnym. Wzrost wydatkowan):ch środków i zwiększające
się liczba osób biol'ącyclt udział w tej formie wypoczynl€u jest ze w szach
miar zjawiskiem pozyty\swym. które należy utrw dać i rozwijać



T a 1) ela 12. Liczba osób korzystaiac} ch z poszczeXóln} ch !onn tura-styki oraz k,v
tf. dQfiz\a ]sol\':.}]ia przrpatlająca ]\a l uczestnika w' spółdzielniach zrzpszon!

WZSrr w Krakotrie \ latach 198$-1988 (w tys. zł)

n8TRok

donna urypon
cz} nku

\wskaźnik
d} niniikj
1985 = 100

Kolonie i abozr
WYSOKOŚĆ daei
nanSOXtratlia (lo

uczestnika

IT2 L2 D3.0

UI'CZaSy 201'ga
IZOUralle

tN.ysokość dali
nansovania clo
uczestnika

637

i3 300 l 20400 Ł lu!.l

Ł2 48'

wcznsr ..pod
gruszą'
W:'sokość doii-
anson'unik do

uczestnika

Wvpaczlnek

i tw} Styka
\N'yso kość doli-

nsou,iąniu do
uczestnika

britK
cktnrcłi

9300 1+200

396

236,6

6T1.9

101.4

ll!'ak
cl;tnrch 9000

bra
da=lS'ch 112

briłk
danych; 131,1

Razem\i l 800 l oc7 l 1.9€ 1 1=4=
uczestników { i j

zró dio: 5ak w tab. li 8 - wsk. dynamiki i980= iuo

Własna baza tuty&tycztza-toypocz3pkotoa

Spółdzielnie zrzeszone w Wojewódzkich Związkach Spółdzielczych nie
posiadają własnych obiektów turystyczna'ch, takich jak: domy wczascl-
wo-wypoczynkowe, pensjonatu. hotele, ośrodki wl'poczynkowe i rel€rea-
cyjne, czy też ośrodki campingowe. Korzystanie z usług turystycznych
przez poszczególne spółdzielnie odbywało się na zasadzie zakupu sjcie-
rowań na wezmy w biurach podróży, czy też na zasadzie przydziałówf
miejsc przez Centralne Związki Spółdzielcze lub wS'lŁupu w h\nych u ięk-
szych zakładach [6]. Jedynie spółdzie]nie uzeszone w \VZGS ,,SCh
i spółdzielnie podległe WZRKiOR mogły korzystać z ośrodków, ł(tórc $ą
w dyspozycji tych wojewódzkich związliów
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Ta bela 1:. Licza)a osób Korzystających z poszczególnych form tur rstykl afnz
kwobt {lofinailsou:ania przypadająca na l uczę$tniki\ w KSOP w Int;lctl 1985-1900

ł)

Rok 19M wskaźnik
dynamiki
lnag = 100l I'opla w')woczynku

]Colonie i obQzj'
\VI'sokaść dofinansow
nia do uczestnika

53

6,0

366

31

6.B

.1

35

IQ,7

9,8

Ł2

12.7

l0,8

Wcz11si' zorganizowane
U'rsakość dafinansau'a
nia dQ uczesbłllka

w'czasy ,,pod gruszą brak
diinyeh

brak
daivch
brak

danyci]
brak

di\latch

8.6 123,6

187.9

227.3

107.H

\v)HokQść dofinQnsow
nia do uczestnika

16$

ł.4

+.D

310

10,0

Wypoczynek $\vląteczn:
i tul'ystyka
Urysokość dofinnnsnw:a
nia do uczestnika 5,3 132.52.7

Gą,9780 U81Rnzelll UCKestłllkó\V

Zrób ło; jak w hb. l -- wsk. dynamiki 19B6 = 100

WZGS ,.SCll" w11 Krakowie posiada 2 ośrodki wypoczynkoxt e. Pierw-
szy z tych obiektów -- ośrodcl{ wypoczynku\b'y ,,Jedność" w Zawod -
jest obiejctem dysponującym 31 n\lejscami noclegowymi. Jest to ośrodek
nie posiadający wlasnej bazy żywienion'ej. istnieje możliwość przyrzą
dbania posiłków we włwnl'm zakresie. jest to jednak szczególrlie unią
żliwe dla osób posiadająca-ch małe dzieci. Natomiwt dom wypoczynko-
wy ,,Czorsztyn -- Nadzamcze" w Czorsztlmie jest ośrodkiem więjŁszyrl'
(70 miejsc noclegawych) z pełnym zapleczem gastronomicznym. W obu
ośrodkach w olcrcsie ferii zimowych organizuje się l-tygodniowe turnu-
sy, natomiast w ]etniin 2 tygodniowe, tak aby jak największa liczba
®ób mogła z nich korzystać. Ośrodld te są xp ok. 50o/a dotoxxane z fu.r-
duszu socjalnego WZGS ,.SCh"]6]

WZRKiOR w Krakowie dysponuje jednym ośrodkiem wypoczynjm-
wo-szkoleniowym. Ośrodek ten zlokalizowane jest w Szybach koło Kra
kawa, posiada 53(stale) i 20(sezonowe) miejsc hotelowych. Zaplecze ga-
stronomiczne sldada się z kuchni o zdolności produl(cyjnej 70 posiłlcćw
jednorazoxx'o i sto]óxpki na 50 miejsc]7]. W okresie wakacji i ferii szkol
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Tabela 14. Liczba asów) Koral'stającl'ch z poszczególnych farm turystyki ara
kwota danin;\ilsowania prze'nadająca na l uczestnika n' spółdzielniach zrzeszonycl}

w WZRKiOR wr Krakan'ic w- latach 1985-1988 (\xf tys. zł)

['ormu +'l'prez) nku

lpeo l i90 198B \\wskaźnik
dynamiki
1985 - 100

olQiŁie i obozu
bV)jakość dorinansow'
niiŁ do uczesLnljca

264

16.

24Gwc7 Łysy zorgnnizo\$'aile
W} sokaść dofinanso\-ra
ia do uczestnika

15,1

312

IS,l

165

165,8

wczasy ..pod gru:zą: brak
dahl'ch
brak

danych
bmk

d&n)-ch
siak

da!:ych

11,3

\Fysakośi': dolinansou'ii
do uczestnika

Wypoczynek Świąteczii=
turl$tl'ka

XVy$nko;;ć dolhlai o ra
nia dq uczeHLłiijla

281

5,B

402

6.U a:

251.0

la6.C

:81 294

6,7

301

13,8

107,1

233,9

l płazem uczest.niklu logo l i20c 13T9 144,8

2 r ó dł o: 3uk w Łab. l -- v.'sk. dynamiki 1986 = 100

nych organizowane si! tum kolonie i zima\Łaska dj& dzieci pracowników/
SKR-ów z całej Polski. W Szybach brak obiektów llandlowych, kultu
ruina-oświatowa'ch i zabytkowych, jednak blisl€ość T<1 ajcoxs a. Ojcowa
i Wieliczki znacznie podnosi atrakc)-jność tej lokalizacji. Oczym,iście za-
równo obiekty WZGS ,,SCh", jak i obic](t \VZRKiOR nie zabczpieczaj:ł
w pełni zapotrzebowania na w) poczynck zorganizowany-. Stąd też stół
dzielnie zrzeszonę w tych związkach przy organizacji wczasów korzysta-
ją z pośrednictwa biur podróży. W przypadku organizon'ania koiot\ii dla
dzieci i młodzieży. przedstawiciele działów socjalna'clt Spółdzielni, wraz
z Wydziałem Oświaty(danego terenu xx-czasowego) oraz z dyi'ekcją szkół,
zaxNiei'ają porozumienie don'czącc wypoży'czenie części obielttów szkolnym;i
celem udostępnienia ich dla dzieci i młodzieży kolanijnej danej branży
spółdzielczej- W porozumieniu są warunki określające zasady umowy
o udostępnienie obiektóxu- szkolnych lokatorami -- Spółdzielni. WylŁup
miejsc na wczasy i kolonie odbywa się co roku, dzięki czemu praca\ę'nice
S})ółdzielni mogą xxTjeżdżać do różnych atrakcyjnych miejscowości w kra-
ju l za graiucą
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Jak W'nike z wywiadu\u' przepro\vadzonych z pracownikami spółdziel-
ni, są oni bardzo zainteresoxpani wszelkimi atralccyjnyini formami tury-
stylti. Niestety z oferowanego w)poczt-nl(u najczęściejjiorzystają pracow-
nicy administracji. To oni w pierwszej kolejności rozdzielają między sie-
bie skierowimia na wczasy. W race pracowników produkcyjnych trafia
ts'lko niewielki procent tych skierowail. Róxwlicż przepływ informacji
o wczasach, koloniach hamowanl' jest na szczeblu adminis&acyjnym. Pra-
cownicy fizyczna i zatrudnieni w produkcji czasami po prostu nie wie-
dzą, że $ą organizowane jakieś formy wypoczynku

Z badań wynika, że dużym zaintereson'anlcm cieszyłaby się xx'mia
na bezdewizowa prowadzona z podobnymi spółdzielniami z krajów są-
siednich, tallich jak Węgry, Czechosłowacja, ZSRR, NRD.

Niestety, jak do tej pory żadna z badanych spółdzielni nie organizuje
tego ]'odzaju wyn)lany, chociaż zakłady innych branż z powodzeniem
prowadzą tego tylu dzidalność. Główną pi'zeszkodą w prowadzeniu wy
lniany pomiiądzy spółdzielniami jest brak bezpośrednich kontaktów, z ich
odpowiednikami xp krajach ościennych.

E''wagi końcowe i tonioski

Wk'ód pracowrlików spółdzielczości wiejskiej wyjazd na wypoczlmek
beat ciągle jeszcze elementem lujcsusu, na który- nie wszyscy mogą sobie
pozwolić. Trudne warunki żl'cia. konieczn(ŃĆ dorabiania, praca xr polu
czy na działce. budowa domu, nie najlepszy stan zdrowia, b)'ak odczuwal-
nej pon'zeby wyjazdu stanowią o tym, iż wielu pracowników z wyjazdów
wypoczynkoW-ch rezygnuje.

W środow ieku wiejskim woj. krakowskiego z dużym udziałcln chło-
pa-robotników niezbędne są działania zmierzające do upowszecht\tania
uczestnictw:a w turystyce ze względu na brak jakichkolwiek tradycji
w.tym zakresie. 310gą ten)u służyć posunięcia propagandowe, infor'macyj
ne i szlcoleniow e oraz taka zmiana struktur' oferty tura'sb'czko-wypo-
czynlcowej, aby w sposób optymalny rozbudzała zgłaszane zapott'zęba
wanie.

Bierność turystyczna przeważającej części pracowników spółdzielczo-
ści wiejskiej xvynika m. in. z fal(tu prefei'owada przez sluzby socjalne
organizacji usług turystycznych we własnych obielŁtach w formach zor-
ganizowanych[8, s. 21]. Wiąże się to z nierównymi zasadami wsparcia fi-
nansoxxego poszczególnych form turystyki i WOoczynku indywidualne-
go, niższym dofinansowaniem wczasówp,,pod gruszą" oraz innych indy-
widuablie organizowanych form wl'poczynku

Jak zbadano, poprzez uzależnienie wysojcości przyznanego dofinanso-
wania z zaltładowega !unduszu socjalnego od fa}(tu wyboru wczasów xve
własnych ośrodkach, bądż w ramach przydzielonych skierowań, elit)inu
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je $ię znaczna część chętnych, któż'zy z ośrodków tych korzj'stać i)ie chat!
zaś mniejsze dofinansowanie wyłącza ich z grona uprawiajłŁcych ttu':
etykę indywidualną. Podłtrcślić należy, iż problem ten nabiera coraz
większego znaczenia wraz ze znaczrlym wzrostem cen usług turystyce
nych, który jest szybszy niż przyrost przeciętni'ch płac :9, s 34]

W dobie trudności gospoda'czy-ch szczególnego znaczenia nabiera po-
trzeba oclxrony w)Toczy'nku i turystyki dzieci i tnlodzieży, w tym mło
dzieży pracującej, W badanych spółdzielniach można zauważyć rosnące
zainteresowanie pracowników wypoczynkiem ich dzieci, co znajduje wy-
raz we wzroście liczby kolonii i obozów organizowanych przez spółdziel-
zego pracodawcę, bildź też lv uryżSzym dofinansoxń'ywaniu właśnie tvcl}

form xarypoczynku
Wśród zutrudnioliej w spółdzielczości xx,icjskiej ndodzież) zauw:aźvć

można prawie całkoxvity brali zainteresowania ofelow:anl'mi iormaml
wypoczynku, co prowadzi vjtonsckwencji da jej biel'ności tur)wtFcznej
Sytuacja ta dotyczy nie tylko spółdzielni dS'sponujących u,łasną bam
turystyczno-wypoczyn::ou;ą, ale również tych, które kupują usługi tura'-
etyczne. Ten kierunel{ działalności pochłania w:iększość #-odków finanso-
wych przeznaczona-ch na dopłaty do świadczeń z zakresu turystyki so-
cjalnej, nie cieszących się zainteresowaniem pracom'.ników(ryń l).

Za pożądane u,!'(}cz należy uznać działania mabilizujące aużby socjal
nl: spółdzielczości wiejskiej do większego zainteresowania potrzebami pra-
cowników oraz wzbogacenia działalności socjalnej poprzez promowanie
turystyki index'idualnej, mogącej prz) czynić się da likwidacji zjawisk.l
pasa'wnośei turystycznej.

Na tle przeProwadzonycll badali Incłżna postawić pytania; co deLermi
nuje rozwój tura'styki na w;si?, jaki powinien bB'ć udzia! spółdzielczości
wiejsltiej w jej rozwoju?

Otóż stwierdzona, że jednym:l z podstawowych CQ nników ogranicza-
jących udział micszkailcóxp wsi \Ę- różnorodna'ch formach turystyki jest
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graj: tradycji i wzorów spędzania czasu \Ł'olncgo. Większość imprez .ota
galizoxxana jest akcyjnie p)'zez spółdzielczość wiejską L organizacje wiej-
skie w postaci wyjazdów da kina, teatru. czy tcż n& wycieczkę tury
etyczną

Przy-bliżenie informacji tura'sty-cznej clo w-sl, salt również zwiększenie
liczby systematycznych wy.jazdów w różne !'egioly- kraju i za granicę
Imoże byĆ xx'ażnlm czynnildem aktywizacji ruchu turystycznego na wsi-
Za wzrostem zainteresowania turystykę p!'zamawiać powinny w pl'z:
szłości również wzrastające zwoby innterialnc ludności, w tym pracow-
ników spółdzielczości wiejskiej, Jak dotychczas wzrost dochodów społe-
czności wiejskiej nie pawodowBł relatywnego wn'aktu wydatjlóu, na kul-
turę, Sport i turysta-](ę. Należy jed11ak zauxĘ'użyć. iż koszt wj'poczynku so
cjalnego pracowników spółdzielczości wiejskiej jest i tak niższa' w po-
równaniu z kosztami w)'poczt'nku socjalnego pozostalych branż pracom
niczych. Pozostaje piec potrzeba prowadzenia m. in. przez spółdzielczość
uricjską działalności szerzej promującej wartości poznawcze. relcreacyJnc

zdrawatne turystyki. Wydaje się, że obowiązujący dotychczas sjnteln
polityki socjalnej hic stwarza realnych szans na aktyvpizacJę konsumpcji
tura'etyczno wypoczł'nkoxvej w środowisku spółdzielczości wiejskiej i w'
naga gruntownych zmian i pl'zekształceń całością\W'ch tak w sferze za-
łożyli, ja}( i realizacji

'rhc Acti\.il: or blue Rur&l Ceopcralive$ in thc lir+kóH' Region in thc Spbere of
\\rorlccrs' Social Tourist in the Ycars 1984--1ss8

The Mark discusses sclected problemu con11ecled with organizin& social tourinn
the rani caoperatives of Lhe ]traków Region. Considering tele lange uf the

ialms ot touii+m and recrcation wnich mttnLfcst themselt'es iD thc ini:renEe at
populuity af Individual {olms ot spending $pare time, c.g.: "Holidays Qn thc Farm
(eammonlr ealled "Holldays Under n real' tn"}. .. . ' '.

As znany phi$1cal xworkers af the cxamined cooperative$ a$ posslnn BnvuŁU
profit by Ule allBred forma of recreation. noŁ tele l\orkers Df administration as
t has happencd sa j:ii'

Showing the prablems Bild obst cios in the way ot eCfeeLive development .al
the activity in Ihc sphere or social tourist\ it was notes that they should be
abandoned as qulcjdF a$ f)ossible. tHlslng into coilsideration ihe need ot securmg
forma at recreatlolt and łouri=in aeccpted br wrorkers of the rubel eooperati:'es
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NIEKTÓRE FILOZOFICZNE l SPOŁECZNE
OBLICZA TURYSTYKI

ńDA)r JASTRZĘBSj<[

W ])otocznN'm społecznym odbiorze poclróżow;anie traktowane b)"n-a
w różnoraki sposób- Raz jest luksusowym dobrem. świadectwem wl'sokle-
go statusu }uaterialncgo, to znowu Qsoblin pn poczuciem swobody nijak
mająca'm się do ilości posiadam)-cll pieniędzy Powszechna jest akcepta-
cja podróży zaróM,no jako towaru, jak i wartości duchowej. Na dobra!
spraw'ę podróżować chcialby każdy i jest to niewiŁłpliwie zajęcie społecz
nic xu'hoko cenione

Społeczeństwo odwiecznŁe podziwiało i podziwia treli, którymi udało
się zobaczyć kawałe]( świata. Liter'atutu padróżnicza obok kryminalnej
jest najpopularniejsza: Bohateroxvie wielkich odkrl:ć i mięclzB'kanty-ne=
walnych wędrówek wzbudzają nasz szacunek do tego stopnia, iż buduje-
my in} pomnijci. Prestiż ulga, ]€tóry więcej w swoich wędróu-kaclt no

świecie zobaczył -- wzrasta. Co sta)lowa Q szczególnym n'alorzc człowie-
ka podróżującego? Co daje padl'óż? Jakie wartości odkl'w a?

Zwl:kli śmiertelniey odpowiadają ogólnie, niezadawalająco i niejasna
podróżuje. gdyż chcę poznać śtx-iat. inne kultury. chcę przeżl'ć coś od-
miennego, prus'dodę itp. Ta ogólna korstaLacja rozczarowuje -- tylko
tyle? Nas w tym szkicu powinno zainteresować ta, co jest tmn głęboltim
filozoficznym i społecznym Źródłem tej poznawczej mobilności człon'ie-
l(a. Jak mierzyć te niewl'mierne dobrodziejstwa turysty'ki? Jaki sens nn
dać padróżoxx'aniu? Co to za potrzeba -- wędrow'anie? Czy matur xuno-
dzony, talk jak wilki, instymjŁt drzemie!'zania])rzestrzel\i? Czy historia

kultura nadały jakiś zracjonalizow;any sens naszemu wedrotvaniu?
Trudno odpowiedzieć na wsze'utkie tc p]'tania. W szkicu ty'm ])oruszo

ne są jedn'nie wybrane filozoficzne i społeczne aspellty podróży. te zwła-
szcza, które dotyczą w;spółczesności. Kończąc ten wstęp weto xb'yi'azić

Zaklad Socialogii Sportu i Tui'l'stl k l\ \\rł'. l(r;liŁó \l. Planu 6 1c ulega u2a



zdziwienie faktem dużej popularności i wysokiej oceny spolecznej po
dróżowania, przy jednoczesnym bra](u roz\unienia tych przyczyn i mo
typów ,,twystycznych" zachowań

Egzys encjoŁ y charakte?' padl'óżzf

Możliwie najpełniej filozoficzną problematykę podróży podjął i uiavr-
ili! filozof egzystencja]ista A. Camus. Podróżon,a] on wiele i różne miejsca,
l(tór},ch urok odluywał, rodziły filozoficzne rozważania. Praga -- esej

mietć ducha", Panna di blallorl(a -- ,,ITlłość życia" [tl- Nie ulega kwe-
stii, że padl'óż dla Camusa łączy slq zc swoistym stanem d\tchu, jakim
jest -- lęk. ,,Kurtyna przyzwl'czajeń utkana z gcstóxv i słów, ]ctóre uci-
szają serce. odsuwa $ię z wolna i widać blada t'wara niepoltołu. Człowiei{
sam nu san ze sobą; żądam, aby był szczęśliwy... A jednak dlatego po-
dróż aświeca" it, s, 73]. Podobne kawiarnie, gesty w języku przybyszów,
wreszcie miejsca, gdzie. nogi\a przestać być samotnym -- to xn'szyszko
osłabia niepokój. Egzystencjalne koncepcja czlowieka mówi o jego roty.
novfej }nzątaniŃe utożsamionej z poczuciem sensu ż)-cia. Rytm codzien-
nych ,zajęć: biuro, wm'sztat, l(awiarnia, gazetka, wyralinaxxany posiłek
(zwłaszcza we Francji) nadają sena życiu. To oszukiwanie nas sa3Bych
krzątanina cudzie)mości -- jak twierdzą filozofowie egzystencji -- nlt
dziur w podróży

Podróżowanie niszczy w nw dekoracji: weunqtrzną" -- mówi Cam-is
[[, s. 81]. Z wędrów]:ą wiąże się swoiste xvartościcwanie. Ten człowiek
bez dekoracji" ma więjcszą świadomość cierpienia, a włćgnie ono v/y

ostrza samoświadomość. ale także widzenie świata zeu,nęti'zjego -- ,,k.ni-
dy obraz staje się symba]em" [[, s. 82]. To potwierdza wartość autentyz-
mu, a jest to wartość dl& egzystencjalistów pierxx'szorzędna

]'0 subtelne postrzeżcnie podróży jako stanu lękowega potwierdzam;ł
z innej strony praktyczne menedżerskie koncepcje wieljcich sieci l\ote
owych Hiltona czy llolliday Inn. których reklamowym) sloganem jest
być we własnym domu w każdym zakąt!(u świata". INarunld życia tu

rysty w odległa-m kraju należy upodobnić do do;noxsycjl, a te. jak wle
my, stają się coraz bardziej standwdowe. Ta standaryzaeja pon'zeb i ich
zaspokajania czyni śxPiat zrozumiałym i bezpieczinym. Alc pragmatyzm\i
jest przcmyślny i dla dysydentów mieszczańskiej wygody oferuje, dzie
ki działalności biur podróży w Londynie, przygody \# krajach wojny
Libanie. :tSudąnie cz\' Namibii. Ten wybór ,,W'cieczki" }nożna rozumiec
jedynie jako pomnażanie lęku, staxx'lanie się w sytuacjach ostatecznych,
tym bardziej. że egzystcncjalizm mówi o niedobrowall\ej trwodze. Jak
rozumieć tych ]Łusicieli Tanatosa cierpiących na deficyt ,.sytuacji grani-
cznych". Jak mamy rozumieć himalaistów, którzy dla bliżej nieznanych
nQM powodów dają dzlesiąt](ov.,ać się żyxviolowi gór. Jeżeli każdy- z nes



ma -- jal{ twierdzą filozofowie istnienia -- l)oglębioną. ]lmiej iub bar
dalej, śn'iadolność pl'zyl)adkowości własnego by-tu. czy ,,poczucie absur-
du", to nawet z tego nie w:l'mika jakaś szczególna specyfika naszych za-
chowali. Tak jak z tą pogłębione świadomością l!!ożeluy barów l\o morda
wać. jaja i służyć ludzkości. tak lz rlią właśnie mo ei lj' żyć odn'ażnic
lub być unierucllomionymi w domu

Podobną do Camuson'sjciej koncepcję podróży imi)licite zan'tera pra-
c:a Yi I'u Tuana .,Dliejsce i pi'zestrzeń"]2]. Po stronie abstrakcyjnie ro-
zumianego miejsca znajduje się doświadczenie domu. intymności, bezpo
redniości. h'ważna w zgodzie z autorem doświadczenie to wiiłzać z poczu-

ciem bezpieczeństwa. \V interpretacji Camusa jest ta sfcl a ,:krzątaniny
i codzienności, slużĄca znoszcniu nicpokaju. Przestrzec\ Yi Fu Tuan cba-
rakterj'zujc jako abslrakcyjną. ohx'mtą i grał.ną grozą iliezuanego.

l)zięki podróży ulega ona przemienieniu r ltliejsce w rrliarę .;pozna-
ania i nadaj:ania wartości". Każde zatrzym.inie siĘ w podróży to ,,pr;:e"

kształcenie sytuacji", czl'li badan'anie przestl'zŁlni cha!'aktem'u miejsca.
co za linią horyzontu możemy z pozycji miejsca poznać pośrednio i kot!
cepŁu.aleje poprzez pośrednictwo symboli. liapa niepoznanego tez'ei\u jes
symboliczną reprezentat:ji! niedośw:iaclczonego jeszcze przez nas nlicłsca

\'i.Fu Thun, 8cogr'af, huinariista, interii'('ti.i jc życie c=łowiełia jako
dialektyczny i'uch nniędzl' bezpiecznym schronicnien\ a prze'gołą, przy-

wiiŁzaniem a wolnością" [2. s- 75]. -- między wartościami,]ctórc wza
jemnie slę wyklucmją i naprzemiennie dochodzą do głosu w życiu jed-
nostki. Pon'zęba stabilizacji kłóci się z])otrzei)ą ruchu. Wyjezdżamy
w podróż i wracamy z niej -- cieszy- zaróu:no jedno, jak i drugie. Tak
dzieje się w llnszejiruiturzc. naamieńnly, iż są kultur ciągłego ruchu
(nomadzi) i nieprzerwanego ż) cia w ]niejscu (Baroro -- plemię jednej
polany). Owo napięcie między dwiei!\a tymi potrzebami. a których wspó
mina amerykański uczony, właściu c dla naszej zachodniej kultury --
opisuje podstawouT' problem czloxvielca podróży. alc nie wyjaśnia sara
wy najistotniejszej. lct(31 a miała jakieś rozwiązanie u lamusa -- dlacze
go podróżujemy? Ab} jeszcze pozostać w probleintatyce egzystencjalnej,
warto przyjrzeć się rozpowszecllnionenlu mnienliiniu o podróży jako urzea
czywistnieniu wolności. Naukowy sposób myślenia, jak twierdzi wielu
socialogów i filozofów pozytywistycznie zol'ientowanych. musi zakładać
a priori, żc wszystko, co dzieje się w świecie ludzkim posiada swoje
prus'czyny. któż'e determinuje różnorodne zacllowania ludzi. Prz) czyni te
są \ ielorakie; ekonon\iczile, społeczne, biologiczne. czS' wreszcie T)sycha-
logieznc. Naukow-iec icie zajmuje się wolnością. gdyż ze względów meLo-
dologiczn)rcjl jest to niemożliwe. Naukowiec: ..bedzie odkrywał nowe sze-
!'egi przyczyn, lecz nie napotka n'olności" -- jai( slusznie zauważa P. Ber
ger w ,,Zaproszeniu do socjologii"]3]. A zatem, wolność jest naszym su
biektywnym pl'zekonaniem o bralclt uwarunkon'atl czS'nów (intencji) przez
jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Jest zatem cala kategoria zachowan



ludzkich nazywanych podróżoxx-dniem, która nie da się w żaden sposób
zobiektywizować.]Vrotywy podejmowania tego rodzaju wędi'owniczycl\
przedsięs'więć nie mają sxvoich ekonomicznych, politycziJych. psychologi-
cznych, czy tcż religi jn} ch uzasadnień. Psychoanalitycy mogą tłum\uczyć
podróż jako kolnpensację słabej natura- człon ieku wobec przyrody, su-
blimację niszczynielskicll wobec społeczenstwa popędów, co może zawie-
ra ziarnko prawdy- -- podróżnicy są raczej łagodzi. Wierzący widzą w niej
poszukin,anie Boga, marlcsiści stosunki spoleczne, pozytywistyczni socjo-
logowie znajdą obiektywnie dającą się sprawdzić sekwencję przy'czyn pa-
pychającą nas ku podróżowania. Ale bywa ona, na złość naszym uniwer
salizującym metodom poznania, skutkiem subiektywnego poczucia xxai-
ności zgodnie z egzystencjalne analizą. Gros tych aktów podróży ma taki
iwłaśnie charakter. co xvN'ml'ka się naukowe.i analizie mającej odpowie
dziać na pytanie o jednoznaczne motyxwy wędrowanie. Oczywiste jest, żc
sceptycyzm ów nie może dotyczyć wszystkich sposobów lub rodzajów
podróżowania, a tylko tych jego przypadkóxP, lltórc mają awą subickty\
ną strukturę. W całej reszcie podróżoxv'anie ]na bardziej obiektywne przy'
cz)my. o czym pomze]

4ksjoŁogżcziła probŁenwtyka podróży

Wybitny niemiecki filozof-fenomenolog bfax Scheler, teoretyk zagad-
nień wartości w swoim wciąż akhialnym dziele .,Resentyment a mola!-
ność" [4] utrzymywał, iż przełom XIX/XX wieku to okres zmian xp obi'ę
bie obiektyxPnic istniejącej -- jego zdaniem -- hie!'archii wartohi. Wpt-
tości utylitarne. słusznie łączone z kulturą mieszczańsl(ą, zcpclmęły w slCali
rangordnttng" xx'artości witalne na miejsce niższe. Oszczędzający i prag-

nący się poczuć bezpiecznie zamożny mieszkaniec miota unika i'uclwt
i angażoxrania ciała w trudzie egzystencji. Swietnie oddaje tę myśl po-
stać Floriana Dulskiego Zapolskiej, odb)nPajilcego spacer na Kopiec Ilo-
śc!uszki we w)aszym mieszjcaniu.

Co stało się z wartościami ,.słuhlcymi życiu" w epoce indushializnt
kultury mieszczańskiej, l(tórej czas bynajmniej nie skończył się? Zda-

niem Sclxelera -- powtórzę -- zostały one podporządkowane utylitarn>-n\.
Stalo się to za sprawą suhiektynvizacji wartości, co jest dziełem don(nię
tych resentymentem grup ludzkich, czy jednostek xva'tościujących ,,sa-
mowolnie lub opacznie". CzłoxNiek mały duchem (Nietzsche przekony-
wał, że był nim chrześcijanin) zanegował obiektywny por'zildek świata
wartości chcąc w ten sposób dosięgnąć walorów niedwtępnych, a wów-
czas: ,,OdxPaga, waleczność, ofiarność} radość z ryzyka. szlachetność+ ży-
wotność, zdobywczość, obojętne traktowanie dóbr materialna'ch, mikoś
ojczyzny oraz wierność rodzinie"l4, s. t011, przestały b} ć znaczące spo-
łecznie. Ale prawdziwe wartości ,,przed viecają" spoza wartości pozot-



nl'ch -- twierdzi Scheler. Niedostępne winogrona są kwaśne, chociaż
w głębi duszy zachwycają swoją słodycze. hTieszczanin nie okazuje wzglę-
du wai'gościom witalnyrm, chociaż często z frazą o nich ml'śli. Nie stać
go na pewne zachod;'ania, bo sUaciłby- pieniądza', dobre imię, poza'cję.
Szlachetność, bezwzględne poczucie spruwicdiixvości, miłość do świata
kontemplowanie go zastąpiła imagiilacja wiŁalności. Gospodyni. dyrektor
naukoxviec projektuje stan) writaln} ch unicsieli nigdy się na nie nie zdo-
byc ając

Jedną z podsLaxvowl-ch niedogodności mieszczańskiego sposobu żl'cia
jest doznawanie prze-l(i'ch konsekwencji .,śradoH'iskowej deprywacji" --
kryzys tożsamości związany ze sztyn nym pełnieniem społcnznej roli. cz.ir
przcbywunicn) niezmiennie w znmjulięb,m środowisk(u. Stąc] gospodj'ni
domowa marzy o wolnej jeździe na koltiu- W dobie modernizmu -- epo-
ce pali domu -- nieprzypadkowo karierę zrobił obraz Podkowińslciego
Szał". Wzbudzał on nienaM'istną ]<rytykę ITlieszczańskich strażnil(ów mo-

I'alności, ale paradaksainie przyciągał uwagę sw:oją podświadomą misji!.
Podobnie jak gospodynie, dyt'elli.przy w; chwilach nicoczckia'onych słabo-
ści myślą o polowaniach na sawrannie. a naujcoWClr żeglują pełnamol,skiin
jachtem

Niewielu z tl'ch !radzi podejmuje ryzyko kryte'cznej refleksji nad po-
czucient mieszczańskiej tożsamości. Ironia polega na tym. że wciąż zry
walą z nią w imaginacji. Wyobrażenia(związane z pi'efereltcją u)'ższl'ch
wartości) altertlaWwnych sposobów życia są strawę dla zanikającei xx'ali
życia. Są wmultkiem naszego czasowo odradzającego się karykaturahie
witalizmu -- sobotnie alkoholow-e uniesienia. bojtaterskie szafie xv obro-
nie 8pra'"iedliwclści, buiitawniGzc wl'lainanic siq z tchórzliwcgo QtQQae
nia. Wsze'stko to na krótko, a potem gorzkie pox\:roty da raju tozsamo-
sci l ilielnoc zmiany

Ta diagnoza stanu społecznego naszego xMeku, mówiąca o zaniku ży
wolności, mówi także(nic INWrost) o szczególnej zmianie w motywach an-
gażowania się w przemierzanie świata.])a podróży tęskniło się i dążyła
zgodnie z zasadą bezintcrcsoxx'nego zaciekaxplenia -- a to rozumiano jako
rucjl ku szlachetności. hryślę, że ta interpretacja w-artościowszych moty-
wów podróży zgodna jest z aksjalogicznym konserw at},znlem Schelera
W tej interpretacji wędrowanie jest szczegóhią formą witalnega, a !\ie
itylitarnego uczestniczerlia w świecie. \wiemy także, iż człowicl( prawie
zawsze chce czuć się bezpieczny i jeżeli nie imusi i nic skłaniają go do
tego powody, których właśnie istotę chcemy' wyjaśnić -- to nie podróżu-
je. Jest w fakcie podróżowania jakaś tajejunica, może nie tak wielka. je-
śli przyjmiemyt że jest ona skutkiem nit lłumaczących się użytecznościo-
u,o zainteresowań światem, które są celem saillyTn dla siebie jak reszta
celów kultury.
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Podróże społeczeiistto zachodnich -- ąlnybrane zagadnienia

Dzisiejsze podróżowanie posiada trzy główne nurty: nurt zywo(ta-
xpy -- związany z pracą dalem)ikarzy, pisarzy, ekip filmowi'ch skum)lo-
nych n& zbieraniu, interpl'etowaniu informacji polityczn)-cjl, geograficz-
nych. etnograficznych. Jest to nul't dość elitarny, istniejący dzięki po-
wszechnej potrzebie ciągłego al€tualizowania wiedzy społeczeństw maso-
wych o świecie

Drugi nurt ta podróżowanie związane ze zjawiskiem przemysłu tut'-
etycznego. Podróż tutaj staje się łowarena wystaw,innym n& spi'zedaż, jest
zorganizowana, zinstytucjonalizowana, ma materialną baza; bill!' podróży
linii latnicz)-ch. sieci hoteli. 'Ten nurt jest najbai'dziel masowym, obejmą
je dziesiątki milionów ludzi

Trzeci nurt to podróżowanie nie posiadające zinstytucjonabzowanycll
form, podróż zindywidualizowana, bez określonego czasakrcsu, bezplano-
wa, w największym stopniu będąca celem samym xv sobie. Zwłaszcza te:l
nurt może być przedmiotem refleksji filozoficznej. Jest interesujący :ce
względu na zaxxarty w nim pierwiastek samorealizacji, aksjologicznego
wyboru, czy specyhczncgo poznania. Ten ty@ podróży nosi nazsvę; tra:n-
ptngu

Większość dzisiejszych tranlpów. których spotkać można nu szlakach\
tanich i wciąż pasjonująclrch wędrówek, to nie oki'zepll w społeczni'ch
strukturach młodzi ludzie I'el<rutującS' się z państw zachodnich i ma.iący
przeróżne pochodzenie -- mlodzi robotnicy i intelektualiści. dzieci z do-
brych rodzin, ben'obotni xx'S'rzuceni na nl I'gines życia.

Ciekawe jest, lż różne nacje, to różne style podróżował\ia. Anglosasi:
zwłaszcza BrytyjczS-cy, czy Australijczycy. to spadkobiercy pewnych dzic-
więtnastowiecznych wzorów kulturoxvych epoki odkryć i geograficznej
ekspansji. Są dostojny. obdarzeni sceptycyzmem. empirycznym nastał;ie
niem. niczemu się nie dziwią. \X' Afryce czy Azji czują się u siebie. \TÓ
wią w swoim języku i pev.;ni są, że będą zrozulniani, Nie prze'pochlebin
ją się l ejscowej ludności, obcy im jest relatyn izm kulturoxx:y. Brytyj-
czycy w najxx'iększe-ln stopniu czują się oswojeni ze światcnl. Imperialne
pi'zeszłość zinŁegrowała ich z egzotylcą. Londlu zaadolJtaxpał iolklol
świata. ale nie jest to .,awiązej{ miłosny". a świadomość nle\lniknionych
zależności. Anglijtom latwo jest podróżować. oswoili inne nm'ody ze sojlą
i może nie wszędzie są lubiana. ale zawsze szanowani. lch nienlieckii\l
czy szwedzkim kalegoln jest znacznie hudniej. są w podróży bardziej
ugrzecznieni. Nie mając w swojej historii liczni'ch kontaktó\u- z egzaty
ką innych naradóĘV, w llodróży nie umieją się zachować. Są prze-tłoczeni
nieoswojoną obecnością, a ich socjaldcnlojti'etyczne XW'chowanie odbiera
zachowaniu ostrość. Są uprzejmi i nie prowokują żadnych zdarzcii. Chcl}
być obserwatorami, a nie umestnikami jak ich anglasascy koledzy- Clla-
ral(tcrystylti te są uproszczeniami, ułe nie }uoże ulec kwestii, iż tranlpo-



tanie z krajów ,,\-.-elfare state" a liberalnych ło dwa i'óżne typy podróż-
ników.

[nny'm ciekatx'Frn tropnn w lJoszukiwailiu pe-.vnej ]cu]turowej spece
fitz podróży jest tl'op protestancld. Zdaniem hT. Novaka]3] protestanci
(zgodnie z rozumiec iem )[. \\debel'a \h najwie]tszym stopniu sa predyspo-
lowani do racjonalizowałlia świata, optyillist:!cznie uElli w możliwość mo-
ralnie i organizacyjnie i-trządzonego spoleczeństwa) .,reagują podróżą" ni!
chaos, zawijc2anie i niepi'ze.i!'zy$tość emocji si)mlecznych. Zdmza się to
zxvŁaszcza w Ameryce, kiedy przcludjlienie i elTspansja kulturowa n\niej-
szości katolicjŁieh i żydowsldej w wicłlcich miastach podkopała cy\:-'iliza-
cyjne samozadowolenie Wi\SP-u (białej anglosaskiej mniejszości). ,,Kie
dy protcstant odczuwa ograniczenia w społeczeństwie, v'ywicrają anc n11-
ci!sk na jego d\acha, jedn,ną alte!'natywą jest więc wyrwanie się, zmiana
miejsca. .jazda na Złłt:l]ód. zanim jadła\vi go to na śmierć. P]'otestai\t po-
trzebuje ,,ziemi, mury zicilli po(] wygwieżdżonym niebem\", .,t\ie nlożc
znieść ogrodzetą -- bo mu już wystarczająco dużo ograniczeń wel'rnątrz
własnej psD'chiki" [3, s. 243]

Warto zauv-,aży'ć, iż u podraża wielu dccl'zji ;nigrowania n\łodlrch Po-
laków stała prześxx;iadcae1lie o b=zscnsowności poisj{ ch urztldzell spoŁccz-
rl)-ch, u ściślej -- bezbl'inność wobec iri'acjandilej atlnosicry dtic:lox ej,
dławiącej w mrliejszym lub większym stopniu prawie każdego mieszkal'i
ca Polski. Czasem .,Czarna h'osk.a" była konstytucyjna dla osobowości,
stąd zmiana otoczenia niczego konstrltktywnego nie xvnosiła do ducjlawcj
kondycji. Czasami u osobniltów i'acjonahiie l !)ragmat):cenie nustawioa
nych do świata {ów rys l)rotestancki) zmiana geograficzna w dużpn sto-
pniu irltearowala i 8twarznla w nowym apoieczeihtwie bardziej f;ntrsfalt
cjonujące dla nich role

Podróż w poxvyższ} ch rozważaniach rozumiana jest ,:szeroko" jako
społeczne przemieszczanie", migracja jest jej szczególna'm prze'padkiein.

Ale czy nie można rozumienia tych społeczna'ch motywów zastoso\vać
do .,XPąskiega" pojęcia podróży, np. trampingu. Czy aby motyw ,,nie\i?y-
godyjculturowej" nie prowadzi do podejmowania ruchu, nuv.-et na tS'rl!
czasem? ].młodym Polakoivn, prze'wiązailyln ,.pomimo wszystko" clo s\s'ow-
skiego społecznego &'odoulisjia, jest ta znane.

Tramping ]na swoją wyraźną społeczną genezę. Jest związany ze spo-
sobem życia młodych ludzi ze spałeczeiistw zachoctnich. Jeśli ol)ujmuje
ludzi starszych, to jest objawem raczej nżcprzystosow-ania, niezi'ównon'a-
żenia, czy dziwactwo. \V społeczeństwach zac'hodnich cylci dojrzexvania
do społecznych ról jest i'egulm'ny i lJowszechnie wygląda tal( saldo; szko-
ła, praca, kariera. Podróżowanie w znaczeniu użytym tutaj jest spcłec=
nie altcepLov.'anq, uniw ei'sale.ie w różnych środowiskach (robotnimych,
upper class), formą czasow'ego nieuczestnictwa w społecznym ,:spełnia-
niu się". Posiada dwie odmiany: pierwszą, ]tiedS' poprzedza dokoilanic
odpowiedzialnycti życiowych decyzji, odwleka zobowiązimia co do robił
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nŁa kariery, jest sankcjonoxh'anl'nx: społecznie ulaikiem przed \Ę-ejścien!
w konkurencję spoleczna, wl'm:igającą bezustamtego WS-siłku i Śedno-
stromicgo trybu życia. Di'ugą, kiedy jednostka nie sprostala rl'goroni
praGI' i określonym oczekiwaniom społecztlytn i wstępnie dezintegruje $ię

W pierwsi)m pi'z>'padltu to udanie się w podróż odbyć'ił się z błoe
goslawieństwem r'odziców, szkoły, otoczenia, którzy akceptują jt! jaito
sjcł&dnik mlodzieńczego wychowania, inicjacji w samodzielna'm życiu. Po
tym ma nastąpić to właściwe wejście w I'alę ,,szacowanie czasu" i po
drób jako odpoczluck

\V przypadku drugim podróż jest ,,wentylcm bezpieczel\stwo" nie ra
dzącego sobie w xx'arunkach społecl:nej rywalizacji młodego człowici(a.
Podróż dziala tu terapeuta'czule. i'ozgor) czenję mija, frustracje mijał:Ł
Podróż jdm antrakt dla dokonania przed'artokiowań. Nie jest to ruty-
nowe odpoczynek, bo ten jest zaplanowana' i krótki: To coś \viącej --
dokonanie rachunku, nagranie dystansu do stresując} ch problcnlów.
n'reszcie powrót we XPzinocnionej kondycji do macierzystego środowiska

Są to podróże zc skutkiem pozytynu'nym. Podróżuje siQ w sposób de
strukcyjny. Nieuczestnictn'o w cllarakterystycznym dla liberalnego spo-
łeczeństwa ,.spełnieniu się" może być programowe, jak miało to miej-
sce w latach 70,, okresie młodzieżowej kontrkultury. h'robilnaść młudzie
ży była ogromna. Także i w Polsce były to najlepsze lata autostopu
Przyciągał Orient, filozalia Wschodu jako alternatywa dla zachodniej. al
La że łatwość zdobywania narkotyków (llulic, Ncpal). Odbywaja sls! to
wbrew rodzicom, szkole, bj'ło to podróżowanie na złość macierzysta-m
abiorow'ościom. Podróż stała $ię znakiem buntu

Taj{, jak podstawową ideą społeczenstwa lconserwatNnvnego jest idea
przWPiązania do ziemi, ta]( objawem alternatywnego sposobu życia jest
ruch. Po jednej sh'anie przywiązani do swoich siedzib ijcrajabrazóv
rzekomo szarży ludzie,])o drugiej *.dromaderzy autostrad" -- Jnłodzie
iowa lewica. czl' skrajne ,,dzieci ku laty". Tradycjonahzm społeczny to
nie tylko ku[t przeszłości i niezmiennego wS'g]ądtŁ ]listorii, to także ku!!
siedziby, przestrzennej ograniczoności, .,świata do linii horyzontu!"

Negatywne wyobrażenia chrl'aktem życia społecznego miesa.lcańców
prowincji, zwłaszcza amcrykańslliej, zostały narzucone nam -- jak twie=
dzą ideolodzy populistycznego konserwatyzmu w USA -- przez lev.'ico-
\N):ch intelektualistów pracująca'ch w prasie czl' TV. Obrońcy wartości
ameryltuńskich analizowali ideologiczltą wymowę filmów i literaŁurl'
traktując) ch o życiu tzw. ,,mord majority" i doszli do wniosku, iż jest
ona głęboko niesprawiedliwa dla morahaej większości. Przedstawianie ty
powego reprezentanta Amcryjci jako nietolerancyjnega pl'ześladoxvcę po
hippisowsltu rozumianej wolności jest -r icja zdaniem -- nieporozumie

Właśnie odtwrotnie v ów .:jedni" Ameryjtanin funduje -- dzięX
swej ciężkiej l)I'acy i ]lultowi prawa -- możność suknia na inni'ginesie
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społeczeństwa różnym kontestatorom. Paradoks kantcstacji -- twierdzą
neokonserwatyścl -- polega na atakowania silołeczeństxxa. dzięki któ!'e-
mu kontestacji jest możliwa. ,,Uskrzy-diany" bttntownik częściej by\vał
bohahrcm (zwykłe tragicznym) takic[i filmów, Jak ,,ZnijŁa] !cy ptm](t
czy ,,Swobodny jeździec", aniżeli nieefektown) , pobożny. zapracować\y
twórca amerykanskiego dobrobytu. Ten jest jakby cichym i prawdzi
w},m bohaterem Ameryki. Dodajmy; bohaterem nie podróżującym.

W przeświadczeniu zwolenników libii'alrlej koncepcji ttzrostu gos-
podarczego, I'uchliwość uważana jest za miernik postępu cyn'ilizacyjuego
Przynoszące nas na wielkie odległości samoloty, coi'az doskonalsze auta
i icji niekwestionoxx,ana ekspansja, to wszy-stko, co uinasowiło zja Nisko
pod'óży, poszerzyło tal€żc -- jak myślą bbeiułowie - horyzonty poznac'
cze xxspółczesnego człowiclca. Już nie tylko umożlin'iio ta padziwiat\:e
róhlycll odległych zallątlcóxx, śuńata, ale także pomogło poznać obyczaje
oraz kultury innych narodów, co IN, Itojlsclixx,uncji sług) powstaniu har-
rnanijnego i spokojnego świata

Nie podziela tego optymizmu Edwat'd llishan, autor .,Sporu o u zi'ost
gospodarczy" 't6]. gdzie stara się )'ozwiać ziuclzenia i l&łszc teoretl'ków
wzrostu". Po gierKA'sze niexveryfijtowulnc jest twiei'czenie, iż podróże

wzbogacają um)nły. Wzbogacenie umysłu nic ma jak dotiŁd :,określone-
go i zaakceptowanego wskażnilc&". Po drugie masowa turystyka, któż'i\
miała udostępnić !udzkiemu poznaniu różnoi'odne oblicza ludzjŁiej kui
tury i l(rajobrazu -- przekształciła je. Japończycy czy Amerykanie zwie
dbają obiekty nie istniejące już autonomicznie, lecz jakby spi'eparowa-
ne dla ich konsumpcb'jnycll potrzeb. Obieg(t turystyczny standaryzujł:
się, ujeanc>!ica. A to, co miało być źró( łcnx poznnxvcz)-ch sst).sraltcji nil
ci swój niepowtarzalny charakter. Oczywiście trudno powiedzieć, że np
buddyjska świątynia na w-skutek( ruchu turyst) cznego traci jako przed-
miot sam w sobie. Dzieje się coś innego; jcj abiektSnvnie istniejąca war
teść estetyczna, czy duchon'a nie jest t'ozpoznawana. Nlówiąc prościej:
nie o nią chodzi Po trzecie: zdaniem hrishana społeczeństwo liberalne
kupiło $ię na maksymalizacji matcriahlego gromadzenia -- młodzież już

nie. Ale w równie niepohan\oxbany' sposób gromadzi ,,style życia". Chce
odwiedzić każdy zakątej{ świata, podróżować jaja tylko możliwe \t' obojęt
nie jakim tou'arzystwie, relatywizując wszystko wokół. Jest ta bczkr.y-
tlczne ,,pochłanianie" różnorodności. w którą nie wpron'adza się żad
iej hierm'chin. Jest to amorficzna suma \ważeń, niezol'ganizowany na-
wet hedonizm

Przyjęła się łączyć w powszechnej świadomości społecznej fakt podró-
żowania z aktem uciec(ania od deprawującej presji otoczenia -- pisalem
już o tym xxcześniei. ..Ucieczka" ta jest s) nlboiicznym powrotem do bio-
logicznej przeszłości, odpomnieniem ,,raju utraconego". Rrzględl' takich!
ucieczelt" tiulnaczą: przeludnienie, bral( mieszkań. trudności ekonomicz-

ne, ekologiczne, technicyzacja itp- Czasami ,,ucieczka" ta przyjmuje loi'
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mę ostatecznej emigracji. Częściej jest to cotygodniowy owad na łono
natury, rekreacja naszej ,,ratunkowej istoty" -- mówiąc językiem
h'marksa.

Obszar tego ad czego ucickamy jest coraz will(szy. Enklawy natury,
do któż'ej chcielibyśmy uciec są coraz mniejsze. Rozwój zorganizowanej
technilti podróżoxxatia sprawia, iż coraz mniej jest terenów ,,wolnych
od rozwoju"! Każdy unikalny krajowi'az czy obiekt twS'etyczny przyc4-
ga podróżujących, a lx'raz z nimi intrasU'ukturę hoteli, parkingów, kios-
ków z pamiątkami i irytjcami, które, co paradoksalne, w różnym, o ile
nie większym stopniu ściągają uxxagę tura'stó\:.,

Ucieczl(a staje się pozorna, ,,ucielcamy" z milionami takich, jak my,
siedząc:ymi w samochodiich. ma!'zącylni o wolnej ,,tylko dla nu" przc-
stx'ceni, która okazuje się być już zajęta i zagospodaroxpana". Pomimo
to wciąż tkwimy w XIX-wiecznym micie doznania spokoju, ciszy i uko
henia w miejscu niedostępnym, doznania indy widualistycznego odosob-
nienia. Konserwatyzm ku uciesze jednych i zaniepol(ojeniu drugich Ira
ci swoją rację bytu. Jest rzecznikiem czegoś, co na naszych oczach prze-
staje istnieć. A jednak przekonanie o bezgranicznej pojemności przyrody.
uparcie w nas t](wi. hill podróży jdw ucieczki żywi slę literackimi wy
obrażeniami X[X/XX-wiecznej literatury podróżniczej J. Londona czy
J. Verne'B, l(tóre są na miarę postępu cywilizacyjnego tamtej epoki. Wy
abi'ażenia te przelŁonują nas o bezgranicznycli możliwościach padl'óżowa
niu, są iinaginacjanii czegqŃ, co whcielibyśnil' przeżywać. Faktycznie linie
ucieknicmy" przed masowym obliczem turystyki, ta]( jak magii ucza'nić
to ludzie sto lat temu

Zdaniem etno]oga struktura]isty Claude LevlTStraussa [7] głównym
spostrzeżeniem i nieusuwahym w'rażeniem każdego poclróżującego po
dowolnym zakątku świata jest wszechobccność c)nvilizucji zachodniej
(monol(Hilary). Z}'cic ludzi. nawet to najprymitj'wrliejsze, odbywa si.2
wśród jej odpadów . ,,To co nam na wstępie ukazują podróże to nasze
nieczystości rzucone w twarz światu" [7, s. 34]. Dziewicza ludność, która
bywa przedmiotem badali etnologa poszukującego izolou'anl'ch enklaw
prymitywnej kultury, gotuje strawę w zardzewiałych puszkach, czy k&-
nistrach. Głębojtie jest zażenowanie podróżnika, kiedy w swoich poszu-
]liwaniach egzotyzmu l.raba na tubylcóxp -- szczęśliwych posiadaczy śmie-
ci. Dziewiczość tych odosobnionych enklaw to kolejny mit. ,,Podróże

magiczne szkatuł](i obiecujące spełnienie marzeń, nie oddanie już sw)-ch
s[tarbów w' postaci nienarŁ]szcnejE" [7, s. 38]

Treść tego, co opisują podróżrlicy w sxx;oich ])oxvieściach. czy repoi'ta-
tach jest fałszywa(ideologicznie zniejcształcona)l bardziej dotyczy tego
świata, który jeszcze istnieć powie\ien, aniżeli tego, ](tory jest. levi
Strauss mówi o próbie przerw'ciążenia niewygodnej świadomości. iż
dwadzieścia tysięcy lat historii już się rozegrano". Z jednej strony roz-

grywający się na naszych oczach schyłek różnorodności świata znoszonej
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przez ekspansję nlonolculturl', z drugiej -- obrol\a czS'swych źródeł egzo-
tyz[nu wciąż będących treścią podróż!\iczy'cj\ opisów, to sprzeczność ]]\a-
jąca gorzką xlryn\owę.

\V ZBlcoilczeniu chciałb) m powiedzieć, iż txriększość przytaczanych
pl'zeze mnie autora\Ę' nia kryte'cz!!y stasunel{ do współczesnego zjawisk: l
turystyld, Widzą jego czarlne strony: utratę żyWCJtnej cscncji. jawią jesz-
cze dziesiątki lat temu stanowiła etnologicztln i geograficzna no\s'oś'l
(C, Levi-Strauss), bral; wittilncj szlachetności ruchu(hl- Schelel'), towar
dla kollsunlentótP(E. J. RTistlan), wyzwalacz cgzystencjalllego lęku miesz-
czucha(A. Camus). Oczywiste jest, że aby mówić o podróży, nie nlusiml-
micć tego całego filozoficzt\ego liontejtstu na \b'zględzie. Podróże są oczu'-
\ę'iwtym ]u] Lem; można jc badać doslow;nic w sposób opisowe, empir.y
ezliy, pomijając ich całą Biel'ę wm'rości. Ten ]n'utki szlag jest próbą eklek
tycznego pod względcnl mehdy wglądu w ]unicj oczywiste filozoficzne
i spałccznc podstawy- podróżowania.

samo Philósoplńcal nnd social J\spccts ot Tourist

Tllis n.ork tries lo reilect upon thę phenon,enon of tlavelling. The Kult or
consideres rRmbling from the point of vie-A, of same })hilosophicul canvlctianó o
a.. Camus. ht. Scheler Hnd C. [.evi Strauss -- ethnu]cgist. lula Yi F'u TućlTI --
gcogrupher and humanisb. 'i'he pHpęr itlso incjudes the author's av,'n considcrati'nl\s
mainlv those concerning genesis of tramping and its readiness ta fulfil sol
oleg. The \xfark touch€s the problem af existentiitl sources of tria-elling lmd

;\xialQl:ic CQntext (\lt=li$m -- utilit3riRnism}. A \'erlr impaTtiuit is$ue af this

i5 a neRative trailslormation of tra\cilillg info commoditl' alla in Golu't:qttc
lislui'tiinces of cogniti\e i nd axiologic aricntatian of m;ln. (iilLerprtttation fl'on-
tlle pobił ol view ol conservatisin ot -.'alucs.) Tele woi'k considercs western but
mostlr American social peculjariŁs-.

PiśhliUNtqiCTXStO
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FOI.ll\ TUnlSTICJ\

LINIA\VE METODY
\VARTOSCIOWANIA STANU BAZY MAl:ERIALNEJ

MIEJSCOWOSCI TURYSTYCZNYCll

KAROL. KUKUŁJ\

\4rstęP

Stan bazy materialnej miejscowości turystycznych jest z reguły-
patrywany i oceniali z i'óżnych pmtktów widzenia. Oznacza ta. iż i'óżnc
u,skażniki spełniają rolę kryterióxs oceny. Doświadczenia praktyki do
wodzą, lż w pali obiektywna ocena bazy tura'etycznej poszczególni'ch
miejscowości, na którą wpływają wielopłaszczyznowe dzialania różni-ch
ugrupowań i organizacji spoleczna,ch, jest problemem trudnym i nie po
zbaxlpionym elementów subiektyxvi\ych, Niemniej, oceny te są potrzeb
ne z punktu widzenia ogóle ej sprawności zarządzania gospodarką tulr)-
etyczną. Stxvierdzenlc to stan wi argument pi'zamawiając)- za rozwija-
niem i doskonaleniem inctodologii ocen bazy ]r aterialnej okrcśloriej miej
$cowości turystycznej na tle innych miejscowości danego regionu, makra-
regionu bądż ]=raju.

Celem scharakteryzowania poszczególnych ]niejscow ości turystycz
nych proponuje się wykorzS'stać odpowiednie wskaźniki opisujące stali
bazy materialnej turysty'ki w czterech podstaw o }'ch ogniwacll:
-- baza noclegowa,

baza żywienioxwa,
baza komunikacyjna

-- baza toxxmzysząca [l, s. 52]
U podstaw przyjęcia xxiększej liczby nliernilŁów oceny bazy poszczegól-
nych miejscowości leży pogląd, iż nie istnieje jeden uniwersalny miej'nlk
charakteryzujący tę sferę działalności gospodarczej, Zatem prawidłowa
ocena winna bazow:ać na pewnym syndroinie n skażników, uwzględniają
cym ważniejsze elementy działalności gospodai'czai na rzecz podniesie-

[nstytut Stal) styki, Ekonomłtrii i iniormatł'ki. AE. ltrajŁów ul. Rakov.'Jaka 27
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nia atrakcyjności turystycznej danej miejscoxx'ości. W efekcie zastosowa
nia propanawanych procedur' każda miejscowość (obiekt) uzyskuje punkt
trwa bene określającą jei nliejscc w porównał\iu z innymi mtelscowos
miami w regionie lub w kraju.

glosow)ana symbolika OI'a; :ałożeltia vletodolo#c e

Zasadniczym celem analizy jest ocena walorów bazy materialnej okre-
ślonego zbioru iniej8coxpoścl turystycznych tworzących pewien układ
przestrzenny. Zakłada się. iż dany układ pmestrzenny tworzy m mieJ-
scoxKaścl (obiektów) '-- i= 1,...m. 'Każdy z tych obiektów jest chuakte-
r] zan'any tą samą 'liczbą -- H wslcażników' odnoszących sii: do bazy no-
clegowej. żywieniaxvej. komunikacyjnej i taxNarzynącej (j = 1,..,.n)' War
to dodać. iż każda' rodzaj materialnej bazy tura'etycznej opisywać moze
jeden lub więkwa, chociaż ograniczona liczba, wsłmżników. Zatem ba
zę informacyjną badań tworzą dane ujęte w nlacicrz

rll =:1:... .J:lll

==: ;FIB... Tn

W !macierzy (1) poszczególne wiersze tworzą ZQgtaW WBkaźnik6w charak
teryzujących każdy z m obiektów (Ńiejscowohi). Wskaźniki te są stS'-
mulantarŃ lub destymulantatlli. Przez xvsjcażnik stymulantę rozumiec na-
leży taki wskaźnik, ktoz'ego wzrost wartości łączy się ze wzrostem oceny.
zaś wskaźnik dcst#-mulalita to tajni wslaŻiłik, którego wzrost wartości
wywołuje określony spadej{ oceny

Przyjmuje się, iż symbol F oznacza globalną liczbę punktów, które
są dzielone między n wskaźników. Podział ten małe być dal(organy dwo-
ma sposobami
a) fównomierne rozłożenie punktów między poszczególne wskaźniki

PI = P2 = ...= Pn = =' . \u/
P

b) nierównomierne rozłożenie punktów. związane z przyjęciem określo-
nych preterenc)i.
.lak wiadomo. w xvielu opracowaniach empi)'cznych przy'jmujc się

sposób(b). U żródeł takiego postępowania leży przekonanie. iz powcze'
górne wskaźniki, stanowiące cząst.kawe kry'teda oceny, po$iaaają różny
stopień ważności dla ukształtowania ostatecznej oceny w8luów bazy ma-
hrialnej miejscowości turystyczt\ych, Zgodnie z tym poglądem przyjęto.
iż każdy ze wskaźników charakteru'zujących W'cinek bazy matcr1lnej
twS'styki atmymuje maksymalną liczbę punktów ip w-sokości PJ. Oznu
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cza to, że ocenę pl uzyc!=uje ien obiekt w uJriaclzie przestrzennym, król'S-
wykaże najwyższą wartość j-tego wskaźnika stymulanty lub najniższą
wartość tegoż wskaźnika traktoxN,ajego jal<o destymulanta. Globalna licz
ba punktów P(matt: to by'ć liczba łOn lub 1000 })ildż każda dowolrŁa
liczba dodatnia) rozkłada się następująco

Zxwiązek(3) stanowi zarazem o systemie w ag przypisywanych w-skażni-
kom, a tym samym poszczególnym kryteriom elementarn)nn oceny XŁ,Q-

lorów bazy materialnej miejscoxx'ości turystyczjlej w układzie przestrzelt-
nym wszystkich miejscowości twor'zących ten ujciad

Wspomnieć należy.. że najczęściej stosowaną metodą ustalania syste-
mu punlctacji wskaźnijców jest metoda ekspertów-. Kierując się względa-
mi natury praktycznej, !noża:! pi'zająć, iż P = 100 pui1lttów. Stosunek

Pf
"' 'F (j =1,...jn) (4)

określa wagę j-tego wskaźnilla w ogólnynt systemie xpsjcażników wartoś-
ciowania. Zachodzi także ró\Ę nade:

{5)

l.iRżowe metody u'artościo klania obiektów (miejscowością

Wiele związków obserwow onych na gt'uncie zjawisk społeczno-gospo
darczych ma charakter liniowy. Niektóre zaś związki nieliniowc dla pa
trzeb praktyki linearyzuje się. akceptując icl) uproszczoną formę(zob
[2]). Wydaje się, iż na drodze poszukixx'a2i klucza przydziałowego punk-
tów w obrębie każdego z n wsl(:iźnikótv. właściwe jest rozxn:iązanie po-
legające na liniowym sposobie punktawania za konkretną wartość da-
nego wskaźnika

Niecjl yit oznacza liczbę punktów, ]ttóra zostanie przypisana i-tej
miejscowości(obiektowi) z tytułu osiągnięcia wartości j-tego wskaźnika
na poziomie rlf. Z uwagi na fakt. że xxD'nilci danego obiektu należy roz-
patrywać na tle wyników osiągana ch przez inne obiekty tworzące układ.
wprowadzono zmienną di stanowiącą rozstęp j wskaźnika w ukła-
dzie m obiektów:

di = max #ł{ - lil!)! rl (i = 1,...,m}
j = ] ....,n)
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Celem uzvskama układu odniesienia dokonano przeskalawania wartości
wskaźników r l w nowe zmienne zu w sposób następujący

ZIJ = Tij - Tmn rl#

Formuła przekształcająca wartość zmiennej z'i w zmienną yo(liczba
punktów) dla wskaźnika stymula11ty przybiera postać

r8)

zaś dla wskaźnika destymulanty

(9)

Warto zauważyć. iż yił=0 ę=9 =u = min

=ll = max arII. Innymi słowy, mie$cowość otrzymuje zero punktów za

j-ty WEkażnik wtedy, gdy jego wad.ość jest najniżsa w s%synku. do
wutaści tego wskaźnika we wmystkich obiektach układu (pHy wskaźni-
kach deatymulantach odwrotnie). Wzrostowi wartości wskaźnika styku
kanty 'towarzyszy wzrost baby punktów przydzielonych z tego tytułu
danej miejscowości.

Odmianą ]iniowej metody wartościowania jest metoda prndział nii
liniowego (dwusegmentowego) wutościowania, Z uwagi na fakt. że w po-
przedniej metodzie podstawowy parametr odniesienia stanowi wielkość
routępu (6), należy pamiętać, iż w pewnych sytuujach jego wartość
może bvć stosunkowo wysoka. Zwykle jest to spowodowane pojawieniem
nę aliejBmwości(obiektu) o bardzo wysokiej. znuznie adbiegaHcej ad
pazastałych wartości określonego wskaźnika. Gdy renta obiektów pa-
zastaje znacznie w tyle, to w takim przypadku obiekty te otnymują
znikome ilości punktów przy metodzie liniowego wartościawanh. Celem
uzyskania parównywalńe wyższej punktacja wprowadza się dadatkowT
parameU: średnią grupową lub wzorcowe wartość danego wskażnilta #l
Wartości =-1 odpowiada połowa maksymalnej liczby punktów, jaką może

osiągnąć j wskaźnik. czyli -;Ł ,: Ten arbitralnie wprowadzony para-
metr powoduje, iż przy założeniu

2

nl oraz yli =Pi <==>

min =q + max r+l

mamy do czynienia z dwuwBmentową, liniowy funkcją wartościowania

(10)

cdy =1 ==111=u 'r makau , wÓWczas otnylnanp wyniki są identyczne z wy

nik3mi uzyskanyxni przy zastasawaniu metody liniowego wartościowania
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Pierwszy segment tej funkcji. określonej w przedznle (Q.
myje postać

1)}. przyp

y., =-!!!!.

gdzie Zri zdefiniawano wzorem (7). zaś zi dane jest wzorem

(]1)

?ł = =1 -- mii) xil

Drugi segment funkcji wartościującej
di). dmy jest formułą:

określony w prndziale (&

...::... fzó -- Ż/J + .==
2 (di -- gl} 2

Istnieją dwa charakterystyczne przebiega segmcntowej funkcji war-
Łościującej, Piaru szy przypadek ma miejKe. gdy

, min zil -t !ilax =u

2

Oznacza to, że średnia 8rupowa lub wartość wzorcowa j-tego wskaźnika
przybiera wartości niższe od średniej z najwyższej i najniżwej wa'rości
lego wskaźnika w badanej grupie miejscowości

Funkcja wartościuiąca osiąga wyższe przyrosty w pierwszym segmen
cle oraz niższe przyrosty w segmencie drugim. Interpretując tę własność
należy rozumieć, iż miejscowość stosunkowo łatwo osiąga 50ą/o możliwych
do zdobycia punktów. Po przekł'oczeniu zaś wartości 2} Zf -- min ril.
przyrosty funkcji warto5ciującej są relatywnie nizsze. Warto zauważyć,
żp opisany pnypadek wartościowania stosunkowo słabo motywacyjnie
oddziałuje na osiąganie wysokich(ponadprzeciętnych) wartości wskaźni-
ków opisujących stan bazy turystycznej

Drugi przypadek występuje przy założeniu, że zachodzi związek:

3,>młn 11:! !; T !!g (15)

Funkcja wartościująca rośnie tu stosunkowo wolno w segmencie pierw
swym, by w drugim osiągnąć wyższe przyrosty. Odpowiada to sytuacji.
w której stosunkowo trudno jest osiągnąć granicę 50% możliwych do
uzyskania punktów. Każdy prz)Test wartości wskaźnika powyżej jego
średniej grupowej jut relatywllie wyżej oceniany. Jnt to zgodne z pos-
tulatem W-radnego premiowania wyników ponadprzeciętnych

Reasumując przypadki pierwszy i drugi należy zauważyć. że w puk

Szersze omówienie własności =e8mentow-ej funkcji wartaściującej możni
!eżc w pracy [3]

Zna



tyle nie mamy żadnego wpływu na usytuowane puwuetru 31 w pne-
dziale {G,: di}. 'Plzypade!( pierwszy należy cenić negatywnie, ze względu
na pnyjęte Cele wartohżcwania. W'pada zatem mehęcić da korWstania
z lihiawej ftlnkcji wertościującej, bądź kż przedziałami Rnioure} {uiŃcjt
wartościuRcej, lecz tylko w przypadku, gdy stwierdzimy. że zachodzi
związek (15).

Łączną winę publ(tobą danej miejsmwości uzyskuje się poprzez au
Hawanie punktów osiągniętych m konkretną wartość każdego z n wska-
źników:

E. = .E !fo ({ - 1,.... m), (16)

gdzie E+ oznacm ocenę punktową i-tej miejscowości turystycznej.

[Jwagż koticowe

Przedstawiona metoda pozwala w stosunkowo prosty spwób oceni
stan bwy materiahej miejscowości twystycznych w poszczególnych wo-
jewództwach Jedyny wawnek, Jaki należy spełnić przed wykonaniem
tego zdania sprawadm się do zebrania kompletnych materiałów staty-
stycznych. pozwalających zbudować wskaźniki eharaltteryzujące.stan ba
zy materialnej turystyki miejwowości tworząca'cb olueślony ullład prw-
stnenny

O&qlviane eeeay umożliwiają upolządkowa\ie pwnzególnych miej-
scowości w kolejności od najlepszlfch do najgomzyeh. Tak sporządzona
lista miejKowości stanowi zatem cenną informację dia celów przestrwn-
nego atuawBnia bazą materialną turystyki {w regionie lub kraju). .

Stosowanie opisanej procedur przez kilka z rzędu okresów stwama
okazję do obserwowania zmian zachodzących w badanym uldadzie prze-
strzennym. Można również podjąć próbę wykomystania nieliniowej me
lody viartaściowania, pmedstawiaiiej w pracy [3].

Przyjęcie proponowanej metody w empirycznych.analizach porówna-
wczych duży nie tylko bardziej precyzyJnemu prndstawieniu obwrwo-
wetWch obiektów przestrzennych, lecz może stać się bodźcem do prze-
budowy procesu badawczego w kierunku jego abiektywizacji.

Tbe !ńne8r &ldbods or Evala8tln8 QuBllties of Tourist IPlaon

#HBW€M'$gW$H
paints lar the actual value of each o! the coefficients accepted as rudimcntury
criteria of evaluation.
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S\VIADCZENIA Z ZAKŁADOWYCH FUNDUSZY SOCJAL,NYCH
JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI

POLITYKI SPOŁECZNEJ PAIS'l'WA
W ZAKRESIE TURYSTYKI l WYPOCZYNKU W POLSCE

\V LATACH 1985-1987
(NA PRZlrKŁADZIE WYBRANYCH REsoR'TÓur}

STEFAN N[ARCZYK

W ranaach wielorajmści celów polit)-ld społecznej coraz xwyższą rangę
uzyskiw'ać powinno zm!)ukojenie poh'zel) wypoczynkoxW'ch społeczeń-
stwa. Rosnąca rangii tego celu wynika inic tl'lko z nacisku potrzeb spa
łączny-ch. ale także z nowego odmiennego spojrzenia na kalego!'ię czasli
.wolnego. Zaczyna on być traktowany jaro narzędzie realizacji potrzeb
kulturowo-wypoczyn]cow).ch ludności. ja](o swoisty rodzaj substytutu clou
brobytu materialnego

W szeroko rozumianym interesie państwa powimto więc leżeć nic tyl-
ko podnoszenie poziomu lconsunlpcji dóbr' i usług materialnych, ale tak
że tworzenie takich warunków życia. w- ran)ach których możliwe była-
by eliminowanie apatii społecznej. ])aŁogennych form spędzania czasu
wolnego, biernego wypoczynl:u i zmtępowanie ich formami sprzyjając.r-
ing xpnostowi ku]turl- życia codzienncga, usuxvającymi ]ub zmniejsza.ią-
cymi fizyczne i psychiczne następstw a pracy, przyczyniającyini się da
poprawy sprawności psychofizycznej i zclrowotności calego społeczeństwa.
poprzez upo\Ę'szcchnienie wy])oczyriku i rekreacji. Problem ten ma także
wymiar czysto ekonomiczny, Wiąże się bow ielu z rc])rodukcją siły robo-
czej. Zdolność człon-lęka do pracy oraz jego wydajność produkcyjna bez-
pośrednio wiążą się zc sposobem spędzania czas:i wolnego. zawartością
elementów i'egeneracyjnych w całe.i strukturze czasu w alnega

Polityka tura,stl'cena państw kapitalista-czn):cjl jest przede wszystki)}l
polityką gospodai'czą polegającą na pobudzaniu koniunjctury w:edług za

Katedra Ekonomiki i Organizacji Turystyki. AW'F. Kraków. A]. Planu 6+1et
niego 02a
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sad stosowa\ych jednakowo w całej gospodarce. Państwo interweniuje
tylko wtedy, gdy wolna gra Tymi:owa nie zapexNnia wzrmtu wykorzy
stania czynników pl'odukcji l ty'Illg w takim\ zakresie, by r\ie nmuszaC
mechanizmów wolnorynkaxx'ej konkurencji. Prj'watny przemysł turysty-
czny podlega ingerencji paiistxx'a tylko wtedy, gdy występują w nim
w3'ranne trudności i zalŁłóceniil. Stymulowanie rozwoju tui'l-st},hi odry'-
wa się przede wsze'stkim przez terenu\s'e organy samorządowe. Poprzez
kierunkowy rozwój info'as]ru](tury terenu. obniżanie podatków I'egional-
nycj\ opracowanie p]anów zagospodaroxvania tei'arów, inloi'macie i ])ro-
mwje starają się onc pi'zl'ciągnąć inwestorów. Także zróżnicon'anie ter-
minu fel'ii szkolna'ch w poszczególne'clt regionac!) wpływa korzysci\ie na
lepsze wykorzystanie zasobów turystyczna'ch. O ile w kl'ajach o gospo
dance rlmkoxĘ'e.i turystyka roze'ija slę pi'bede \vszl'stkiln jaka dziedzina
gospodarki, wypełniając zarazem zapotrzebowanie spoleczenstwa na test
rc,dwaj konsumpcji. to w Polsce i inni'cll byli-ch krajach socjalistycznych
cj i'ozwój rozpatrl-winy był częściej w kategoriach społeczna-ku!turo-

w),ch niż w kategoriach ekonomicznych jako rodzaj dobrego businessu
Jak dotychczas jedni'm z założol\ych troi'etycznie celów szeroko rozu

mianem polityki społecznej jest zaspokajanie potrzeby wypoczynku i rege-
neracji sU produkcyjnych społeczeństwa. Ten kierunek( polityki spolecz-
itei i działania panstwu jest zwykle nazynvany polityką tur)etyczną. W'y
tępują w niej dwa elementy

a) podmioty realizujące, czyli panstwo, organizacje społeczne, instytu-
cje i przedsiębiorstwa,

b} cele działania, do których należy rozbudzanie, a nutępnie zaspo'
llajanie potrzeb turystyczrlo poczymjcowych poprzez rozbudowę bazy
turyst):cznej i usuxx,a)ie nierówności spolecznych xv' konsumpcji tura's.-
tycznej

Palili'ka turysta'czar powinna być kształtowane świadomie i plano-
wo przez wymienione \v pkt a. podmioty. W jej i'gmach powinno się us-
talać poziom realizacji potrzeb turystycznych, określając sposoby i wa-
runjŁi spożycia. Jej realizacją praktyczną zajmują się instytucje. organa
zacjc i zakłady pracy :

W realizacji polityki turystycznej XQ'stąpuje wyraźny podzial na dv, a
sektory

-- sektor tui'ystyki organizowanej przez zaklady prad' z udziałem
zakładowych funduszy socjalnych, które pmydzielane są uczestnikom
imprez turystyczno-wypoczynkowy'ch, nazywany sektoretn socjalnym,

-- sektor turystyki rl'nkowej, w sl(ład l(tórego wchodzą przedsiębior-
stw,a turystyczne oferujące swoje usługi na zasadach komercyjnych

Szerzej a irm zab. xi Ko link. AI. Rlontygierd-Łoyba, rkollami;ca tzcry$tyici
PWi{. \\fin'czuwa 1985. s. !T'l--lT7
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Turystyka organizowana i dofinaluowywanu przez zakłady pracy- sta-
nowi większość całości oferty turystycznej w Polsce. Popu'zez nią --
xv założeń\iu -- powinn)- być t'calizowanc zasadnicze cele polityki społe-
cznej xx dziedzinie urypoczyiiku i tura'styki -- roz-szcrzani(: konsumpcji
turysta'cznci, promowanie w.}'poczlrtl€u wśród nowych mniej t'ozbudzo-
nl'ch turystycznie śrocloxx'isk spoleczn)-ch, egalitaryzacja liolisunlpcji Łti-
]'l-etycznej. O ilc w sektorze tur) styki rynkowej konsumpcja tur)-etycz-
na jest funkcją poziomu dochodów i wyartyjtułoxpai\ych port'zei) wS'po«
czynkowro-tura'stycznl'ch poszczególnych gral) spoleczrlo-zan odowych
w ramach swoboda\ego wyboru konsumpcji na rynku. to w sektorze sa-
cjalnytt\ występuje czl'unik pronlocyji1l' związani z obniżką kosztów im-
prez tura-etyczno-xx Fpoczl'nltowych

Occnitijąc chmakter tul');stylŁi socjalnej h'zaba podkreślić jej funkcję
prokonsumpcy'jną- Dafir! insnwimc zc g'adkńxv- wlasnych przedsiębiorstw'
lub dotacji buclżetowl'cb turystyka i wl'poco)"welt mają bowiem za zada-
nie upo vszechniallie wypoczy'nkti pracowniczego poł)rzez u1liczależnicnic
go od poziomu docjtodów. Podstawowa'm narzędziem realizacji funkcji
sclcjalnej jedn\oshlt gospod'ai'czech w; dziedzinie '.wypoczynku jest z&kł&

doby fundusz socjalny.' Procedura jego tworzenia, wielkość oraz zasady
z'ozdziału pomiędzy poszczególnych pracowmil=ów i ich rodziny deternii
nudą realizację zasady równości w dziedzinie tura'styki i wypoczynku
Poza tym na'zędziem niejctóre zakłady pracy dysponują włmną bazą
wczasowe-W'paczynkon:ą. Jej wielkość i staltdard istotnie wpływają na
poziom konsumpcji turysta-czncj prac:awnilców. W uprzywiiejo\b'ajej sy-
tuacji znajdują się pracownicy dużo'ch przeclsiębiarstw(gł. kopali\ie. hu-
ty), ](mórz mają laty' dastcp do wnaczrlll<u w alliekŁncil Q XT'soi€itn
standardzie. Jednocześnie ich wydatki są znacznie niższe od nakładów rzc
czyj iście ponoszorŁ}'ch przez macicrzl:stc przcclsiębiorstn'o

O obliczu polityki tura etycznej realizowanej przez podmioty gospo-
dmcze decyduje wielltość środków finansowych. lłrzeznaczonych na dzia-
łalność socjalno-wypoczynkoxx'ą. Przeciętnie xv skali kraju 70o/o fund-l-
uzu socjalnego przeznacza się na xvypoczynek i tura;sty'kę załóg i ich ]'o-
dzin. a główne kierunki jego wl'matko'.\'ania to dofinansowanie wczasy-.v'
pracownicza'ch, kolorlii i xvyl)ocz)-nlcu dzieci i młodzież) oraz wypoczyn-
ku organizon'ancgo indywidua!:tie(n'czasy ,,pod gruszą")

Poziom wypoczynjcu i turystyici socjalnej zależy bezpaśr('dnia od wiel-
kości funduszu socjalnego pi'zypadająmj na l pl:acownika. Według da-
nych GUS v.' 1986 roku xx'ielkość zakładany'ego fund:Jezu socjalnego
w: przeliczeniu na l zatrudnionego w skali kraju wynosiła np. w' przed-
siębiorstxx ach resortu Hutnictwa i Przemyslu hlaszynowego przeciętnie
44 t)-$- zł. w !'esol'cie PI'zetnb'słu Chemicznego i Lekkiego 34,5 tys- zł

Obecnie zakłada\Fe lu)Łduszc soc)nino t\-.'orzonc są iia podstawie usta-\ry z dn
D.]O. ]986 r.. zoll. Dz.U. ilr 39
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T & b e ł a 1. DoEi11ansov.,anie wi'poczynku pracowników i icll rodzin ze śradkóxv za
kładą .vega funduszu socjalnego na l uczestnika

U:czasy pracom'nlczc
Kolanie l obozu'

dlu dzieci
mładzle r

Dopłata nn l uczestnika w tl-s. zł

198v l 198611}86 198T

ogółem 4 u.7 l i3,2 l ;n:a l n,l
i12.8 l 1.1 1+.9 l a1,3Przedsiębiorstwa paE\stlx:o\ e

tym
bTin. Górnictw u i Bncrgct-
N[in. ]tutnictwa i Przemyk.
Rbn. llandlu Wewn. i Uslug

Przedsiębiorstwa spółdzielcze
.v tym:
CZS ,,Samopomoc Chlapska'
centrala sp rodu. i P$zcze
larskich
l<rajonw Związek Rainikó-v. Ku-
lek i Or& Rolniczrcli
Jednostki i zaklady budżetu\ve
N tym;
Min. Nauki. Szkolnictura Wyższe-
go i Techniki
Min. Zdrowi:] i opieki Spolecznej

B,l

8.9
8.3

.3

6,$

13,0
14.4
11.8

9:9

9;3

13.6

13,4

10,!

7.5

16.8

L2,3

Ł2,9
21.1

16.7

15,0+

5.6

brak

.5

7.1

B.6

9.2

9,4

l0.2
9.5

8,7

l0,9

lo.+ l 13.0

brak

g:o l 14,1

13,4 17,D
i4,s l l0.4$.3

!0.8
l0,2

ż r6 d ł o; opracowanie \vłas podślawie da") ch GUS

a w resorcie llolnictwa, Leśnictwa Ł Gospodarki żywnołlciowej tylko
13,5 tys- zł.

Poziom dopłat do w;);poczt-nku socjalnego ze środków zalcł:tdonD'ch
funduszu socjalnego oraz ,,udział własny" pracowników xb' wybranych
branżach obrazują tabele 1--4

Na podstawie zaprezentowranl'ch danych można storiuułou ać następu-
jące wnioski

wysokość śn'iadczeń przeznaczon) ch z funduszu sacjulnego nu da.
finansow'anie vr) poczynku załóg i ich i'odzin jest najwyższa w tych bran-
żacll, w których poziom wS'nagrodzcń jest najwyższy. Gałęzie gospodax'k
przodujące w pozioinle płac przodują tajcże w xb'y'sokości dopłat so
cjalnych

-- zarówno poziom dopłat ze strony zakładów pracyl jak i wysokość
odpłatności uczestnik(ów wskazują na istnienie hierarchii w MT'sokośc
świadczeń -- nujxN'msze świadczenia są w])rzemyśle, niższe w sferze
budżetowej. najniższe w sclitorzc obsługi rolnictwa



T a b c]a 2. Dofinanson'anie za](]adóx!' praGI' do nypoczl'nku oiganizo\ ariego ind
.vidttalnie w' wybranych bi'anżach w liłłuch 1986-198T

\b'ypoezlnek orBaniza
any indy'n idualnie

l l)opłata na l korzysta
XO \w tys. zł

igB6 l i98
o g ri ł e m

Przedsiębiorstw'a patistu,o\ve
w tym
Ruin. Górnictwa i EllergBtyki
Nilu. Hutriictwćt i trzem. hlaszynoweKa
Ruin. Handlu \\rew nętrznego i Usług

l)rzedsiębiorstwa spółdzielcze
w trm
CZS ..Samopomoc Chłopska:
Centla[a Sp-ni OBrodnicz. i ] szczejursk
Kn[jowy zwiąwk Ro]nik6 .v, ]CÓŁek

Jednostki i zukłŁŁd} budżcLoxvc
Nlin. Nauki. SzkQlllictn'= \\')ższe8o i T€
Nlin. Zdrowia i Opieki Spolecznej

5.B

{.8
6,2

6.3

5.8

5.B

3,R

{.9

$.!

.1

3.9
4,2
4.9

1.+

.9

:0

ch
Org. Romczech

hnik 6.Q

6,5

żró d iu: opracow -łtlsne ila i)odstawić danych GUS

Jnlcn menel'niny, w-Plywający z cial\rch M'niosej{ mażnfl pt'zytoczl'ć
twierdzenie, że kształt polit):ki tu!'stycz!\ej realizowanej za pomocą fun-
duszy socjalnych zakładóxu' pracy jest odwrotny do zajożan)rch jej celów.
środki zakładowego funduszu socjalnego docierają n' więjiszym stopniu
bowiem do grup branżowa-zawodowymi\ o najwyższ) ch dochodach, sta
nowiąc dodatkowo' czlmnik podnoszące poziom konsumpcji. Natomiast
grupy zawodowo-branżowe o najniŻuz},ch dochodach są zasilane z tych
środków w znacznie mniejsza'm stopniu. Wbrew nazwie fundusz socjal-
ny nie niweluje różnic w poziomie zaspokajaniu potrzeb, w tym głównie
rekreacyjno-\u'ypaczynlcowych w poszczególne'ch grupach społeczno-za\Ę'o-
dowych, ale przeciwnie -- dadatkawo je powiększa. Xtożna zatem sfornxu-
łować wniosek, że fundusze socjalne przedsiębiorstw nie stanowiił spraw-
nego instrumentu polityki turystycznej państwa. ich utrzymywanie w da
tychczasawej formie pogłębia jedynie rozpiqtości w poziomie konsumpcji
pomiędzy' poszczególne?mi grupami społeczno-zawodowymi, Rozpiętości k
bowiem $ą w tym przypadku nie tyUw funjccją pozioillu docllodów, ale
dodatkowo jeszcze pozie)nu świadczeń socjalnych. które t8lc naprawdę
nie są oparte o krl'teda socjalne. ale raczej o ,.siłę naci$! " poszczegól-
ne-ch grup branżowo-zawodowych.. Utrzymywanie tego nai'sędzia możrla
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T a b c ! a 3. Odpiatno,;ć licz.estnikóv.' XFcziŁs6'A- prncownlczych (w proc.} w opla.:l
1984-198T

OclpłatnoŚĆ ucze$LnllŁ6ur ińr o
wcziisr pi'nconmicze

l08ó Ł 1080 19ev

Ogółem 25.3

PrwdsiębiorsLwa l)at\stwowe
v tym:
Xiii. Górnictwa i Energetyki
hlin. }lutnictwra l Przemysłu Mas/ynourego
NILU. llandlu \u'ewnętrznego i t;dlug

Przedsiębiorstw'a spółdzielcze
w tym
czs ,.Samopomoc chłop$kK'
Centrala Sp-ni Ogrodu. i Psr.czelarskich

Jednostki i zakłady budżetowe

Nlin. Nauki. Szkolnictwa W'rż.szcgo i Tech
utki
hIEn. Zdrowia i Opieki spojeczilei

Ż6.6

27,8

26.0
22,4
23,4

23,0

24,7

2,1

28.Ą
H.7

2B,7

3Q,6

2G,5
31,3

26.9

3t,?

23,8

28,4
39,5

29,3

32,6
-11,8

30,0

H.l
30,1

21.v l 29.1
26.9 l 3a,e

Żr d ł o: oblicnnia n'Łasne nR podstawie danych GUS

krytykować także z punktu widzenia racjonalności całej ko!\sumpcji spo-
łecznej. Część społecznego funduszu konsumpc:ji jest bon icm przeznaczo-
na najconkretny ce], ]ttór} m w tym pr'zypadku jest wypoczynek, bez da-
nia szansy komumentom innego, zgodnego z ich intereseml a często tak
że interesem ogólnospołecznym, wyboru. Oferuje się społeczeństwu świad-
czenia, z których jego część lcorzy=tać nie może lub nie chec, różnicując
ogólny poziom konsumpcji obywateli poprzez to, że niektóre ich grupy
chętnie i zgodnie z własnym interesem ,,przeciw'tubą" część dochodu
narodowego od innych zbyt nie uświadomionych. słabych politycznie, aby
site temu przeciw stawić.

Trudno jednoznacznie ace'nić, jak duże zróżnicowanie konsumpcji po-
szczególnych grup społecznych wynika ze stosu ,ania systemu toPI'stS'ki
socjalnej. IJdział konsumpcji wypoczynkowe-turystycznej w je} całości
wynosi ok. 2'ńo, zaś udział xpydatków gospodarstw domowych ok. 2,4qfo.
Zatem różnicująca siła świadczeń socjalnych na twystykę i wypoczynek
tylko w ekstremalnych prz)Walkach dochodzić może do kilkunastu pro-
cent ogólnego poziomu konsumpcji Samo jednak istnienie ajax?pislra anty
socjalnego funkcjonowania tzw. funduszy socjalnych jest niepokojące
i wskazuje na niezbędność gruntownej rewizji zarówno założeń, ]ak l kon-
kretnych rozwiązań w t\trystS'ce socjahej



Tabela 4. Doplaty praca\ęników' do kolonii i obozów dln dziel
K' lx-yi)rallych branżach \$- latach 1984-198T(w proc.

młodzież:.-

Kolonie i obca' dld dzieci
młodzieży

Odpłatność ludnosci \F o.fP

i98ą 1 1985 i 198G 1 1987

o g ó l e in i4:0 l is,i l i6:0

Przetlsiąbiorstwa państwo-.ve
H tym
Rbn. GÓrnictvla i Energetl'ki
hlin. Hutnictn a i Przemyslu )[itsz)
main. Handlu IFeu ] etrznega i Usłl
Przedsiębiorstw'a spółdzielcze
v t] m:
czs ,:samopomoc chłopska'
Centrala sp-ni Ogrodn. i Pszczelł\r
Jednostki i zukłudv budżetou e
w tym
Rbn. Nauki. Szkoli ictw a Wyższego

Min. ZdroxŁ'ia i Opieki Spolecznej

14,3 .14,B

Doli.rcgn
g

IS.3
!ł.7
13,0

14,5

!{.6
1{,1

16,1

15,v l -a..
IS,z l 16.0
i?,5 l iv.4
ta,q' l ]9.7

kick
13.1
21.0

18,3

20.0
22,3

18.11

23,3 l 23,4
żż.s l 23,4

ly.o l zi,4
i Tecl}

IB.8
l0,4 l IT3
iB,s l żi,v Ł2,4

ż r ó d lo: obliczania ,łasne 1la llodstaw e danych GUS

Tura'stylu jako pożądany składnik czasu wolnego, a zarazem atrak-
cyjna i zdrowa forma konsumpcji społecznej. oraz jako dziedzina gospo-
darki, ze wszech miar zasługują na promocję. Jednakże dotycllczas sto-
sowane instrumenty tcj promocji czynią n'ięcej szkody niż pożytku. Wy-
daje się. że środki przeznaczane dotychczas ]ia finansoxvanie turystyki
socjalnej przez zakłady pracy z o wiele większym pożytkiem mogłyby
być wykorzystane przez ])oszczególnycll obym'aten. nic tylko na zasadzie
konieczności na uypoczync]( zakladow'y, ale też alŁernaŁywnie np. na re-
ki'eację indywidualną, kulturę, książki, na inwestycje lx domu lub go
spodarstwie itp. Niestety,, jak dotąd, żadna z tych dziedzin nie doczeka-
ła się takiego ja]( w)Toczynel( i tura'styka socjalna finansowego priot'
ielu. Sam w sobie nl'poczynek organizowany przez zakłady pracy'
a głównie podstawowa jego forma -- wczasy pracownicze -- spotyka się
z powszechną krytyką nie tylko ze względu na jego niską jakość, brak
pierwiastków reltreacyjn) ch i regeneracyjnych, ale także z uwagi na
olbrzymie i'óżnice wśród poszczególnych zakładów pracy w poziomie ole
roxpmiych pracownikom warunków XPypoczl'nku, od światowego standar-
du niektórych aśl'odków wielkich przedsiębiorstw', do prS'mitywmych wa-
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rynków domków l(empingowych lub kwater prS'watnych. Ten czynnik
dodatł(ow o różnic ije poziomu zaspokojenia Dotrze\) tw')-stycznl'ch społe-
czcńsłn,a bez oparcia na jakichkolwiek krS'teriach, wyłącznie poprzez
szczęśliwe trafienie pracownika dQ lepszego pod iym względem zajcładu
Wydaje się, że ukształtowany w ten sposób model polityki społecznej nic
stwarza t'walnych szans na ajŁtywizacjQ konsumi)cji turystyczno zl'n-
kowei uboższych środowisk(, nie spi'zyja także upowszechnianiu zdro-
W'ch -- rekreacyjne'ch form WWoczynku. Jego funjKje egalitarnc
w skali całego społeczellstwa nic są realizowane w prajctyce.+ Wymaga
on zatem gruntownej rewizji tak w sferze założeń, jak i realizacji. Wnie
sek ten {ormułowany jest przez niemal wszystkich autorów zajmująca'cti
się obiektywnie od strony naukoxx'ej problematyką turystyki socjalnej
Istnieją oczywiście i zwolemlicy obecnych i'ozwiązań. Rekrutują się on
jednak lub są rzecznikami tych grup brarlżowl-ch, które korzystają z \Ę -
sokiego zasilania socjal1lego. Broniąc parti'kulamcgo interesu ty-ch grup
formułują oni opinie nic opierające się nu diagnozie sytuacji w skał
ogólnospołecznej i nie uwzględniające interesu ogólnospołec:znego

I'lle Establishment Social Funds Scrsiees as a nle4ns or IŁcalizing SŁ&Łe's Soc:BI
Policy in the Spbere of Tourisin nnd Recrcation Itl Poland in thc Year 1983-.87

(on tho basls of 5elccl€d dcpartmcnts)

The c tablinhinent u guŁłlzaa and finnnuctd Łouii ni ai d red'n8tian car!:itłtu
a nujor port ol all touris otrels in Poland. They nre mAIn instrmnents ot reNT
lizing the state's social policy iiŁ the sphere Qf Lnui'isdn nnd recreatian, Bild t1lQy
ann at eiDnrging wid pro\ iding tourist consumption .x'ith egHlilarian principles :t$
Neil a$ promoting an active form Q{ recreation among touristically pas$ive group
af workcr$ and sociŁll circlcs

The elabornted. on tj\c basia Qf the Ct)ie{ Celltrnl Statisiical Oflicc data,
atulrsiJ: af the amount af iinances pala to recreation from the resources of
establishment saclal funds nnd the lcx-cl ot workers' pa) ments, in selected depaTt-
mcnts, point ouŁ ta alltisocia] resu]ts a! the social policy $Lcm presented b]
variouls estnbli+hmc1lts

Workcrs al high level paymcnt departments profil by thcse funds ta t:lę
hlghcst degree. (hlining Industry and RnergcŁics, hlctallurgl' and bTachine IndusLry
w'hi]e the ]ow ]evel payment depHrtments profit by there fund5 Lo a coiisiderablB'
mauer degree.) CQntrnry to lts name social fund in 8 gEiŁei'al social wcale docs

not level differenccs as far ias SHti$t} Ing leci'national neecls of 5eparate soclo
fewion31 groups but, on the carttrary, it increases thęm.

Stach a "pictuue" of social tourisnn and 8t Łhe same time ib fnilure in the
KQcial policy aids lead to a conclusion that its working model b defe€:tira nnd
should be abandoned in spite of pressures of dcpartamenLal labbię$ n'hIGh, protiting
by high social tund8 at the cosi or the rent ol the society, aefel:d their pKrtieular
hteNsts.

BrĆ może w::skiill pojeaJ'nczycti przedsiebior$tu' funkcja ta jest zadowalają
co. wypelniana. Jednak pot'-Ęlerdzci\ie tei tezy 9'rrnaoa badał n' konkietnrch ieó
nostkach gospodarczych



PROCESY IFqFORMACYJNE W PLANOWANIU
ZAGOSPODARO\WANIA TURYSTYCZNEGO REGIONU

\h'lESLA\\rA miAR CZYi-

tVstęP

Celem artyjculu jest przedstawienie procesów informacyjnych plano-
u\,ania zagospodarowania turystycznego i'cgionu w ioi'inie modelki cyber
netycznego, który ujawniając ł)odstawowe sprzężenia informacyjne mógł-
by być podstawą do stw o)'henia inodelotxych rozwiązali sl-swemu infor
inacyjnego w tyn\ planowaniu. Ponieuraż planowanie zagcspodai'awaria
tura'etycznego zawiera siĘ w palitycc przestrzennej, to w pierwszej cze-
ści artykułu scharakter)-zowana ją w niezbędnym skrócie. Zasadnicza
zęść artykułu poświęcona jest charakteru-style -- w odniesieniu do wy-

różnionych podsystemóxu' polit)'ki przesErzen11e3 -- części tunKcjoualnycll
systtlmu informacyjnego w planowaniu zagospodaron ania turystycznego
wraz z opisen} najw ażniejszych powqzall infornlacy'nnych

System lioiit#ki ]irzesłFze'ane.

Polityka przesh'zenna jest ,,sferą działania ]llającego za zadanie usta-
[anie ce]óxv i środków' ](szta]towajlia i użytkowania przestrzeni" [[, s. ]]]

Z uwagi na związanie układów: zagospodarowania z przest!'zennyln
rozmieszczeniern walorów turystyczna'ch. głów;ną rolę w uklerunkowaniu
rozwoju struktura' materialnej gospodarki turysta'cznej pos\:inna odgry-
w ać polityka przestrzenna. Jest to tym bardziej uzasadnione, że zagosprJ-
darowanie przestrzeni staje się jednym z coraz bwdziej znacząca-eh czy-n-
ni](ów jakościoxNych, warunkując5'ch efektywność rozwoju gospodarki na-
rodowej. Cele określone w ramach palityl(i gospodarczej i społecznej,

Katedra Ekanom:
niego G2u

olganizacjl Tura'styki, .alN'r, i=raków, AI. plan 6-iet



82

a konkretyzowane w ran\ach planowania społeczno-gospodarczego, po-
winny być u spółzależnc z celBnli polityki])i'zestrzennej. Jest to zgodne
z obaw iązującynli aktami pl'awnyini oi'az ksztaltującą się w adnicsieniu
clo niej praktyką planistyczną- W taktu\ kierunku powinna I'ównież zmie-
rzyć polityka zagospodarowania turystycznego,

System polityki przestrzennej sldada się z poda) stemów
-- nQrinowania

-- planowania,
-- desy-zyjnego,
-- egzekwowania.
Polityka zagospodarowania turystycznego, jako dziedzina wyodrębnio-

na funkcjanalnic, mieści się w każda'm z wyróżniony'ch podsystemów
Jednakże zapewnienie jej spójności wy'!naga opracaxv'ania i wdrożenia od-
pan'iednich do jej spec):figi metod planowania oraz instrumentów steru-
jące ch i właściwie zorganizowanego układu podnliotowego.

Specyfika zagospodarowania turystycznego(a zatem i jego planow &
nia) przejawia się w plCI'wszylt} I'Będzie w ,,nieprzt:nośności" olbrzymiej
więltszości walorów tura'st)'cznFch. W zwiilzku z tym krlńeria optymal
nej lokalizacji inwestycji turystycznych mLlszą być oparte na kvyteriurn

jakości" tych xxa]orów ]ż, s. 87]. Dlatego też szczegółowe naetody pla-
now'ania zagospodarowania turystycznego obejmują m. in. określenie
chłonności terenów rcl(ri?acyjnych. czS, -- w: miarę zolJielttywizowanei --
oceny ich atrakcS'jnaści. Drugą cechą charakterystyczną jest korlieczność
zharmonizowania ogromnej ilości elementów- sltładając)-ch się na zago-
spodarowanie turystyczne, a nuleżąc} ch do xx'iększości działów i gałęz
gospodarki narodowej, Niemożlixpa jest wicie całkowita optymalizucja
stru[ctury zagospodarou:ania bez uwzg]ędniet\ia zasady ]compleksowości
w planom,aniu. :EYin bm'dziel. że występują podstawowe sprzeczności
i konflij€ty pomiędzy rozmieszczcniem najatrakcyjniejszych wartości re-
ltl'eacyjnych w stosunku do rozmieszczenia najwyższych wartości lokali-
zacji przemysłu i urbunizacji. Niejednojtrotnie tych konfliktów: nle du
uniknąć, a jedynie można je zininima]izować [3. s. 75]. Ochrona terenów
atrakcyjnych dla ruchu turystycznego powb)na się więc rozstrzygać
w konfrontacji z inn) mi dziedzinami gospodal'ki nai'odowej, stanoxviący-
mi dlań konjcurericję w: użytlwwaniu przestrzeni. Jest to możliwe w ra-
macl\ polilyki])rzestrzennej. której celem jest optymaltzacja zagospoda-
rowania z purlktu widzenia racjonalności ogólnospołecznej

W'arunkiem podstawowa'm prawidłowego umiejscowienia polityki za-
gospodarowania turystycznego w całokształcie polityki przesti'zennei jest
u,}aściwe określenie jej celóxp i nadanie im odpowiedniej rangi -- takiej.
jaka UO'mika z zapoti'zeboxvania społecznego oraz kierunków roz\t'oju spo-
łeczno-gospodarczego kraju i danego regionu. Z l(alei hŁermchizacja cc .
lów polityl(i zagospodarowania turystycznego i kalkulacje planistyczne
w tym względzie wymagają znajomości efcktlnx'Rości ekonomicznej i spo-
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łęcznej rozwoju oraz fund:cjonow:ania gospodai'ki turystycznej. Tcn n ażjd
problem jest niezmiernie trudni' do rozwiązania. poniexx:aż bezpośrednie,
viymierne efekty gospodarki tura'etycznej są niewiellde w porównaniu
z jcj efektand pośrednillli, w dużej części nielnierzalnb'mi* bądź dotycl\-
czas nie mierzonyini z \W'starczającą dokładnością i obiektywnością. Część
efelitów przejaxxia się w inni'ch dziedzinach gospodarki. a pozostałe ma-
ją charakter typoxvo społeczlly. jako czynnil{ decydujący o tzw. ,,jakości
ź:::cia". Niemierzah\ośĆ elekt)wllości gospodarki tura'stl'cznej wl'mika czę-
ściowo z subiekt)wności stosoxx'an} ch krytelióxu' oceny racjonalności go-
spodarowania. J. Kalipiliski pisze, że ocena }'acjonalności zagospoclaro\Ę'a-
nia, aby była możliwa do przeprowadzenia, powinna opierać się na wy-
!dei':gości efelttów i nalcladów oraz możliwości spraw:rdzenia ich do
w spójnego nńanownika". Jego zdaniem jest to możliwe poprzez wyko-

rzystanie dorol)ku teorii decyzji oraz na'uk społecznych, próbujących kadr
truoxx ać ogólne k-ryteria racjonalności ludziach działańl4. s. 221. \V spo-

rej jednak lniei'ze przyczyną h'ufności w prawidłou)'m oszacoxx'aniu cfck-
tyw110ści jest brali bazar informacyjnej do jej przeprowadzenia oraz ba-
dali natikow)-ch. (]ostai'czujących d]&ń obiej€tywr\ychjiryteriów

ProblCrn wyceny elelctywności elelnentó\q' gospodarki turystycznej nie
może bl-ć pominięty' prób' txx'orzcniu ball' informacyjnej planowania za
gospodarowania tulrystl'cznego. Dobór zjawisk obserwowanych, mierne
ków i wnkażnilc6w oraz reguł przetxx'arzania infor'macki powinien w- ma-
ksyn!alnym stopniu zapewnić ocene efektywności ekonomiczt\ej i spole-
cznej układów zagospodaroxx'ania tut'ystycznego

Polityka zagospodai'owada tur) etycznego. z uwagi na wskazaną po-
wyżej spec)Hikę rozwiązrwanXch zu8adnŻeó oraz zakres potrzeb tura--
etycznych. których zaspokojenie wymiiga koordynacji w ramach podzia-
łu gały:znowego gospodarki narodowej, powiela być więc w},dzielona z ca-
ości polityki zagos!)odarawania przestrzennego. W) odrębnienie to w:'-
mega olcrcślenia zajcrcsu zmiiln \Ę' dotychczas stasewan)-ch metodach i in-
sti'umentach w i'gmach poszczególnych podsystemów tej polityki

Pocisyste17B no)'l)lowanża

W ramach poda)swemu nonnawania działalność w zakresie zagospo
baron'ania, xv tym tura'etycznego. jest regulowana aktami najwyższej ran
gi, tj. głównie ustawami: o planow'aniu przestrzenna'm, o ochronie i kształ-
towaniu środoxĘńska, o gwpodarce gruntami, o ocha'anie przyrod):, o och'o
nię gruntów. ja]( róxx'wież ustawami normując)-mi sprawy rolnictwa, leś-
nictwa, gospodarki wodnej, budownictwa, transportu i komunikacji. in
frastrukt\uy socjalnej i kulturalnej, ocha'ony zab) tk6w l pomników kul-
tur')- itd. Szczegółowe zagadniellia zagospodarow:ania turysta'cznego są roz
strzygane poprzez zarządzenia odpowiednicji ministrów i urzędów, np
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KRTiKF, 31inistra Ruda\vnictwa i Gospodarki Pt'zesŁrzenr ej. RliilistŁ'a Ro!
nictwa, Leśnictwa i Gos[)odarki Z) wnościowej, hlinisti'a Kult.tn'y i Szt=
ki, h'ministra Zdrowia i OI)ieku Spolecznej i in.])otyczą one; oct)rody ob-
szarów, z walorami tur):etycznymi. wyznaczania i zagaspodai'ow-ania ob-
szarów lcśilycll przeznaczollych dla potrzeb ruchu turystycznego, szla-
ków turysty<:zlych, zagospodarowania terenów p!'zaległych do jezior'

ródlądoxrych zbiorników' wodnych o szczcgólill'm znaczeniu dla tury
styki. budowy domów letnisltowych itd. Wszystkie te akty prawne za-
wierają ust.alenia dotyczące wyjmrzystania terenów ]n. in, na cele tur.}'
st!'czele, bloc wiążąca planów zagospoda'awaria turystycznego i ich prz)'-
dat!\ość realizacyjna zależą w dużej mierze od uwzględniania w trakcie
opracowywania planu wymogów ustaw. uchwał i zai'ządzeń.

Jeżeli załóż)-ć, że akty prawne są niesprzeczne ze sobą oraz tlieprze-
starzale. to można wnosić, iż ich pl'zestl'zeganie powinno stwarzać nie-
zbędne wai'unki do prowadzenia polityki przesti'zemlej. Jej zadalliem jest

stymulowanie zachowania podnliatów gospodarczych w określonym kie-
runku, jeśli działając zgodnie z prawem mogą onc postąpić taj{ lub ina-
czej.(..,) Całkowitym niepoi'ozumieniem jest trend do odcllodzenia od
władczych. policyjni'ch środków ochrony przestrzeni.(...) Ustawowe $tun-
dardy', ograniczenia i zakazy nie mogą być przedmiotem : jajciegokolwiek
przetargu pomicidzy władzą a jednostką gospodm'ującą"l51

Poclsy8tem ptaxotpania

Podsystem planowania t'ozumiany jest szerolŁO i obejmuje w:edlug
J. Goryńskiego czynności i opracowania zaliczone do dziedzin

-- prognozowania
-- programoxx'ama
-- p]anowania [l, s: 68]
Ostatnio często można spotkać w literaturze fachowej postulaty, abj'

plany zagospodarowania przestrzerlnego były planatni działania, a nie
ty[lco p[anami struktur't6, s. 140]. P]an powinien zawierać informacje
o tyn), co należy zi'obyć. aby przedmiot planu, tj. istniejące zagospodaro-
wanie, zmienić. Na ta. że plan powinien określać zamierzona strategię
wytyczyć drogi do założona:ch celów. zwraca także uwagę K. Sccomslci
17, s. 276]

Zgodnie z ustala,ą o planowaniu przestrzennym na szczeblu regionu
spot'żądza się plany regionalne obejmujące obszar województwa (ale
z u\uzględnieniem pl'oblemów tzw. obszarów styiŁowych) oraz plany ob.
czarów funkcjonalnych(dla obszarów xvyodi'qbniającl'ch się swoimi funic-
cjami)

Plan regionalny określa cele i zasada' regionalnej polityki przestl'cen-
nej i ustala kierunki
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-- ocllrony i lŁształtowania środowiska z ut#zględnienieln obszarów
posiadających atrakcyjność tura,stoczni!

-- ocha'ony ijcształtoxt:ania kriijobrazu oraz wS'magania i u,arunki
w dziedzinie dóbr kultu rv.

-- \tżytkllwania i runicc:ji terenów
-- rozmieszczenia ina'astt...iktury społecznej i techllicznej. w tym nla.

jących użyteczność turyst)'czną,
rozmieszczenia podstaw:owych funkcji t;połcczno-gospadarcz ch

i spasobl' kształtów:aria struktur pi-zestrzci:n} ch. \v tym układów zago-
podarowania turystycznego

-- i'ozwoju sieci osadniczej. IŁ, tym związane z funkcjami tur)-st)-cz-
nymi [8]

W planow;aniu regionali} m dokcinujc się podziału obóz:\ru na sti'ely
o odmiei\nym użytku\-;aniu tura'etycznym. Strefy te wyznacza $ię ila pod-
stawie charakteru funkcji i'ekrcacyjnych ałlszur\t oraz x-.'a'unlqów i prze
sławek ekonotńcznycjl oraz śl<Jclowiskowych(zabczpleczeŃe przed zni
szczeniem)

Realizacja planów zagospodm'owada przesti zermego dojconuje się
głównie przez deal:zje lokalizacyjne. budoxvlaile i dotyczące zmian użyt-
kowania terenu. Ifuszą być one zgodne z ustaleniami planów zagospo-
darow;ania przestrzennego. właścixvych dla obszaru, da którego się od
noszą l81

Podsyste7n decyzyjny

Podsysteln decyzyjny })olityki przestrzennej obejmuje w-szystlcie pod-
niiot#' uprawnione do podejmcłw'ania decyzji w sprawach kształtów ania
zagospodar'ow:ania i użytkov.:ania przestrzeni [[. s. 51], Głód'nami daei'-
clentami na szczeblu województwa są organy władzy państwowej twin)
oi'az wojewodów:ie(a \b' zakresie tut ystyjti -- dyreiŁtorzy W} działów blło-
dzieży i Kultury' Fizycznej)- Oprócz tego jest wiele jednostek posladają-
cycjt ograniczone prawa decydow:unia w spi'kwach przestrzennych na
lucy szczególnych przcilisós\'. Ponadto dużo jednostek i organizacji.

a także wszyscy obl'watele mają możliu-ość wpływ:unia na deal'zje pia-
nistyczne poprzez system konsultacji spolecznych, opiniowania i uzgod-
nień. \wreszcie istnieje ogromna liczba deal,dentów w hierarchii adn)inż-
stracyjne.i i gospoda'czek, }(tórzy podejmują decyzje wywołujące nie za-
w-szł! uświadornionc skutki pt'zestrzenne.

\V I'gmach podst'swemu decyzyjnego polit):ki zagospoduowaniu tur.r-
stycznego można wyróżnić kilka grup jednostel{ gospodarczych podejmu-
jących pr'zcdsięwzięcia inwestycyjne z zakresu podstawowej bazy tury-
stycznej. Należą one do i'óżnych układów ol'gailizacyjnych oraz stosują
odmienne stl'ategie decyzyjne w t'gmach i'eguł gry ekonomicznej. 'toni\a
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je pogrupować według sektorów gospodarki na; państwowe przedsiębior-
stwa turysta'cene o zasięgu krajoxvym oraz terenouO'm, spółdzielnie tl-
rystj'cene, organizacje społeczne prowadzące działalność gos1lodarczą w za-
kreŃe turystyki. prywatne jednostlli gospodarcze pracujące na i'zacz tu-
rystóxv arab zal<łady pracy budujące bazę wJ'poczynkową dla swoich pra-
cowników. Ikażdy z tych rodzajów podnaiotów kieruje się odn\tennł'mi
zasadajni polityki inw estl'cyjnej. wynikająclrmi z usl'tuow&illa w ra
mach określonych ultładów organizacji i zarządzania. a nie za :sze
z ogólnej polityki przestrzennej i'egionu i państsx'a. Często więc party
kularne interesy przeważają nad interesem ogóklospołccznytn, prowadząc
prze' tym do nlekompleksowego i nicefektywnego zagospodarowania
Szczególnie wyrażnie jest to widoczne XN stej'on,aniu roz\v'alem i funkcjo-
nowaniu tzw. noclegowej bazy turystlcznei zamó(niętej. Ograniczenie v-'a-
luntaryzmu w zagospodarowaniu turysta'cznyim wb'mega więc przede
n'szystkim uporządkoxNania systemu deal:zyjnego, ale !nic tylko. SI(utecz.
noge polityki przestrzennej wytnaga tajiże zastosowania adpawiedniclt in.
strumentóx sta'ujących oraz wdrożenia adckn'atnycli mechanizmów clio
komicznych w ramach integralnie z nią związanej polityld gospodarcze;
ł także właściwych ureguloxx,ań prawnych. Słabość podmiotów polityl{
zagospodarowania turystycznego wl'mika również częściowo z wąskobran
nowego podejścia do jego planowania i zai'ządzania, a także braku o4
powieaniej bazy intoi'tnacrjnej. ulnltijaeej pl'Dblenny cnł Hn kolnplekst
tur) styczncgo w ich wzajemnych relacjach, będącej podstavią in. in. pi'a
xvidłowej argumentacji Przy padejmow-aniu decyzji planist:.'cznych i rca
lizacyjnych przez podmioty palityjci zagospodai'awaria tuu)-etycznego

Podsygtem egzekwoloanża

Podsystem egzejcwowania (administracji) politylli przestrzennej obój
mu)e wszystkie środki instytucjonalne i organizacyj:ie służące: realizacja,
upawszechnianiu wśród spałeczefistxwa, nadzorowi nad pi'zestrzeganiem
przez osoby fizyczne i prawne obowiązków wynikających z zasad i prze-
pisów prawnych dotycząca ch kształtowania, ochrony i użytkaxvaniB eo
dowiska przestrzennego oraz stosowaniu przymusu aclminisŁracyjnego
w w)Wadku ich naruszania. Należą dań przede wszystkin\

-- nadzór budowlany.
nadzór urbanistyczny,

-- slużbajconserwacji zabytków,
służba dozoru technicznego,
inspekcja sanitarne, sprawujilca nadzór nad stanem wód, po\wne'

trza. ścieków i odpadów,
-- służby rolne. leśne i weterynarz'jne,

służby konserwacji pl'zyrody i straż ochrony przyrody,
-- służby geodezyjne i geologiczl\c,



-- nadzór górnicza' i in,[l, s. 39]
W odniesieniu do zagos])odarowani'a tur) etycznego brak w zasadzie

odrębnych instytucji adlninistrac},)nych, spi'awu.iilcych nildzór nad ręR-
lizacją decyzji mająca'ch s:mtjŁi l))'zestr zenrie. oczywiście oprócz W},dzia-
łów hlłodzicży i Kultur' Fizycznej UrzQdóxb' \Wojewódzkich, zalcwaliii-
kowanycjt do padsysten)u decyzyjnego. Szczególną Fale spełniają tutaj
OI'g-lnizilcjc społeczne. któż'e uti'zymują własne służb)}' i komisje sprawu-
jące funłtcje ]wntroli(a w ograniczen).In zulcrt?sie -- egzckwawania] ładu
i porządku na tercnilch tura,stl'carl'cl) {np. słtlżba kultury szlnjtu, społe-
czni opiekunou ie zabytków . straż ochrony prze'rody w i'autach PTTK}

Podst'item cgzekv.-awaria poprzez swoją bezpośrednią łączność z rzc-
czywistaścią i jej obserwacją powinien w; szerokim zakresie spcłriiać rolę
sprzężcnia zv.:rotnego polit?dzy ski'ą ['enlizacji u pozŁ]stały-mi podsystc-
mami polityki przesh'zem)ej. instytucje i slużhl- nudzorujilco-inspekcyjne
mogłyby spełniać większą rolę \v' ramach spóji:ego systemu ol)serwacji
ziniali i'zaczywistości. \\r \x ielu krajach powoluje siĘ też organy tatr. mo-
nitoringu, czyli służb obscr\v-ującN'cjl zmiany dalionujące się w śrocto-p/i-
skra, gł(5u nie w: zalcrcsic zaniecz) szczenia i ctegradacji środowiska natu-
ralnego. Systematycznymi obserw:xcjumi nuleżałobl: także objąć skutl{
jakie w:ywicra ruch t lrS'st):cz:il' na stan i jakość środowiska. Pożądane
b} łeby taliże, by służby lladzorujące gospodarlię przestrzcnn:! wyodręb-
niały wśi'ód infni'nacji zbieranych przez siebie te, które dotyczą zagospo-
(!arowania turystycznego i użytkowania terenów\- pi'zez tura-słów, co zna-
cznie ułatxx'iłoby tworzenie koniplejtsowej bazy inroi'jnacJ'jnej dja pia-
no\Ę'ania rozwoju turystyki

Syste7rŁ i'n/arm?łac#jn]/ ui pŁanowanŹtz pr:est7':enR3/in

Praktyjca planowania wypracowała własne !metody(sposoby) uzysk
wania, przetwai'zada. przesyłania i gromadzenia informacji, ]Łtóre są
surowcem" do opracow:ania planu. Jednakże całość działalności mającej

na celu zasilanie informacyjne i\ie jest opu'ta w wy'stal'czającym stop-
niu na ajctualnym dorobjęu llaŁŁki. Celem poniżej prezentowanej analizy
jest sformułon anie na podstaw-ic ogólnej teorii systemów i specyfiki in-
formacyjnej planowania przestx'zenncgo ogó]i\l:c]t zasad pozyskiwania
i przehvarzania informacji. Chodzi o przedstawienie teoretl'cznego sche-
matu działań. \t'edług którego powinni- przebiegać procesy informacyjne
w ramach czynności planistycznl'cll

Informacja jest podstaw ą planowania. Ujac;nieme podstawowycjl i)o-
w iązań i procesów; informac) jnS-cll planowarlia zagospodarowania tura--
stl-cznega jest możliwe poprzez zastosowanie zasad ujęcia systelnowega
t'jęcie to bowiem pozwala na całościow;e przedstawienie jego pi'ocesóxP
nformacyjnycjl oraz zuto$owanję techniki ]ionlFuterowej przeto'arzania
informacji w procesach planistyczny-ch. S) stol:l ch'eśla się poprzez trój-



88

jedność zadania, obiektu i obserwatora, dzięki istnieniu wspólnego języ-
ka, w którym przejawiają się ich wzajemne powiązania. Nu tym samym
obiekcie można określać różne rodzaje synten)ów odxvzorowując w nich
lsażdorazowo jedną z jego obiektu'umie istniejących struktur. Także gra-
fice s) stepu zależą od sformułowania zadania [9. $. 48]. Dlatego systt:m
informacyjny w' planow'aniu !nrzcstrzennym mo e być róż.nic ojcreślany
i przyjmoxvać rozmaite strukturę XN- zalcżrlości od sposobu wydzielenia
z otoczenia. a także od celów, charakteru, tol(u i trybu procesu plana-

Z rozważań doLI'chczasowych wynika, iż zadanie, na podstawie ]$tóre-
go będzie oj<reślany system informacyjny, nie ogi'anicza slę do wąslto ro
zumia!)ega planowania, ale obejmuje całą polityltę zagmpodaro 'ania tu-
rystycznego- Podsystem plm\owada skupia najważniejsze narzędzia od-
działyxu'ania sfery polityki na sferę realizacji, a eksponowanie jego szczc=
górnej ważności przcjauria się czasem w utożsamianiu go z samą !)telit)--
ką. chat jest tylko jej nai'zędziemll. s. 63li Szczególnie w sytuacji, gd)
plan nle stanowi zbioru dl'rektywnlrch niclań adresowanycll konin'etnie
do poszczególnych XNykonawców, nic można zawt:żać granic systemu in-
formacyjnego tylko do pot.rzep pi'zygotowania planu. Zadaniem sysLemii
planow ania jest sporządzenie rnateridów do podejmowania dnl'zJi w spra-
wie zagospadarowimia regionu. Alaterialy te nie zaxvsze muszą przybie-
rać sformalizowi\ną i skór)czoną farmę planów- Mogą to być opinie. stu-
dia i różnego typu informacjeE10, s- 276]. W' parametrycznyln systentie
sterowania gospodarkćl największą wagę mają decyzje dotyczące ustale-
nia norm i parametrów sterujących. Baza inEormacyjlia powinna więc być
zorientowana w większym stopniu na uzyskiwanie dmiych o rea Kji pod
miotóxv gospodarczych użytlcujących przestrzeń?ina zastosowane sygnale
sterujące typu parameU}'cznego

Według najnoxs'szach ujęć planowanie jest traktor:ane jako instruinenl
służący do rozwiązlv.'ania problemów. a xvięc jako sprzężone ze sterowa:-
niemlll]. Uprawnione jest zatem traktowanie polityld przestrzennej ja-
l<o systemu sterującego. IYaktowanie politylri zagospodat'owada jaka sy-
stemu stefan:ania komplckscin tur) styk:znam ujawnia główne kanały irl-
formacyjne w procesie planowania i stanowić może W'godny publ(t \t'yia
ścia dalszej analizy -- rys, l

Na schemacie uwidoczniono podzial na podsystemy funkcjonalne, zgon
dnie z przyjętym opisem systemu polityki przestrzennej. Rolf: generaLo-
ra norm sterujących spełniają podmioty poda)-stcmu formowania OI'az
jednostki decyzyjne ustalajilce parametry ekonomiczne. Dysponent to jed-

RYE- !. Schemat działań sl'5temu stern\ńFania zagospoclRrowaniem łuryst} cznym
mach polityki prastrzen-.ei. 2 r ó d ł o: opr'acosx:anie wlasne ]la ilodstawnc: 1. Rc

BulSkI, C'yberiŁC Vita s]/ fenlÓtu planowania, \fP, \ń'arsza\i'a 19"4, s. 108.
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rlostki podsyntcmu decyzyjnego, wykonawca -- podmiotu gospodarki
przestrzennej(realizujące zagospodarowanie tur)-st],cene), t'egulator --
to podmioty podsystemu egzekwowania i konta'oli. Pianista oznacza głów-
nie jednostki planującc zagospodarowanie przestrzenne. a także or8nnl:
pla110wania społeczno-gospodai'czego, tŁtóre z jednej strona, wyznaczajił
kierunkon'e cele w ramach planowania perspe](tyxhńcznego, a z dz:a .
kiej -- konkretu-zują ustalenia planów pi'zestrzcnnych. W i'anŁach pod
systemu obserxvacyjnego wyróżniono

-- obserxvatoi'a, !którego i'olę spełniają jednostki statystyki państw:o:
wej. jak też specjalnie powołane służby infarlnacyjnc(np. organy moni-
toringu), wiele różnot'Danych Jednostek organizacl'nnych przekł'łającb'cl]
informacje na potrzeby planowania (m. in. .jednostki naukowe i badaw-
cze), a wreszcie jednostjii podsystemu kontroli i egzellwovrania(m. irt
organy administracji palin--twowcj), czl' same organy planoxx;ania

-- transfoJ'nlatora informacji. któż'ego funjŁcje spełniają wymienione
w poprzcdnint punkcie jednostl=ii o ile nlc przesyłają tyljw informacji
pierwotnych, a tajŁźe instyttŁcje, ]ctóre opracowują informacje rla zlecenie
(np. ośrodki eta).

Obseru:atom i Łransforlnatoi' informacji są więc ściśle zc sobą powlą
zanc, a łącznie z regulatorem stanom,ią poclsystem obserw;acyjna
lucyjny

Przebieg informacji i zasileń pomiędzy uczestnikami procesu stoi'ov:u-
nla oraz syutemen} sterov/anl'm jest n'sole sltomplikowany, xvięc na
schemacie uxvidoczniona głód'ne kanały infor m:icyjne. Zasilenie BUZI\a-
czono jedynie pomijając mniej istotne {z puki(tu u rdzenia przeprawaclza-
nej analiza') kanały zapewniam:łce dopływ :tasllcń l(opiecznych da pro-
w:Rdzenia działali w ramach poszczególnych podsystemów

Informacja stoi'ująca przetJłlm'a od generatora norm i pianisty(pla-
ny, normy), poprzez dyspoilcnta i regulatora clo wykonawcy, która' od
działuje poprzez transfoi'mację zasileń na system stej'ow any, Dyspon
ncnt i pianista przekazują róxpnież polecenia do podsystenlu obserwacyjó
nego, precyzując swoje potrzeby co do zakresu. rodzaju i sposobu pre-
zentacji informacji potrzebr!) ch do w$'tyczenia celów oraz sporządzenia
planu

Informacje potrzebne do wytyczt:nia alarm sterujących !)owiliien w za-
sadzie udostępniać dysponent, ponieważ clo !nego w piecu'szl-m rzędzie
napływa informacja zwrotne o reakcjach wy-ltonawców poprzez pdas)
stein obserwacyjne-regulacyjny

Pianista zbiera informacje od sS'stemu abscrwacy'jnego, z otoczenia
i nadsystemu oraz podsystemóvv, a następnie -- kierując się poleceniami
dysponenta i parametrami stcrującyini dzialal\ia wykonawców. s);ntely-.
Boje je w fol'mie planów oraz materiałów inforn\acyjllycli. Plan przekł
zynvany jest do zatwierdzenia dysponentowi (w tym w;upadku radzie na-
rodowej)



9L

Sporządzony plan przekazywany jest jednostkom spełniającyJn funk-
cje regulatora.'które mają za zadanie egzekwować jego ustalenia ad wy
konawców(podmiotów gospodurlti przestrzennej)

WylŁonawcy oddziałując na stan zagospodarovarlia turysŁ}'czncgo if!e-
i'ują się nic tylko informacjami wynikająca'mi z planu, a także - po-
nieważ posiadają samodzielność xx' ran\ach przyzllanych im uprawnień --
\formacjami z otoczenia. iniorniacjan\i i v-'yty'cznymi ze swoich jed110

stek 1ladmędnych oraz własnymi n'arunkami i regułami (działania. l)lute-
go też jednostki !'egulacyjne muszą mieć informacje bezpośi'ednlo od
konawców. by móc uwzględniać sposób ich zachowania WS'nikający z icłi
autonomii i odpowiednio do tego korygować swą działalność nadzorczą

lcontrolną. a swoje obsllrwacje zachoxvania wS'konawcdw przejazd'wać
planistom

Rliędzy d) sponentem a poclsy$ten\em wyl(obaw:czym istnieje beze(}-
średnia łączność polegająca na ajiusuonneli wl'mlaDiĆ informacji -- np
wykonawcy winni zgłwzać zamiary inwestycyjne. czy clotyczilce sposobu
użytkolvania terenów. jednostld decyzyjjle zaś ttdostępnińć. iniormłłcje
o sytuacji rynkowej, gosc)odarczej, postępu'vat\iu innych podnliotóv-' ga-
spodarkl przcst.rb:innej itp

Informacje przetworzone i pierwotne, zbierane p!'zez pod$ystem OO-
serw'acyjny, są porównywane z zadanymi planami, wzorcami i norjnanl
stcrujiłcymi \l' ramach padsystenlu rcgulacyjncgo. który aoltonu)c oce-

$tanu wyjść systemu steroxx'ancgo oraz wysyła sygnały ster\i łące do
padsystemu 'wykanaw:czego. Infor'macha zxh'radna w:ędruje taki.e do pod-
systemu planom'ania. Ponieważ u planowaniu potrzebne są informacje
zarówno przetworzone, jak i pierwotne, na r)-s\toku zaznaczono ich prze-
pływ od każdego z elelnentó\v podsystemu obserwacyjne-regulacS'jnego

lstotn}, jest także dopływ informacji z otoczenia systemu stern\v'ania
Na szczeblu regionalnym Występuje pi'ze!)ływ infor'inacJi do iz nadsy-
stemu(szczebla krajowego polityld przestrzennej) oraz do i z s} stcmów
niższego rzędu(miejscoxu'c planowanie zagospodarowania przestrzen1lego

Podstawowe norma' stoi'ujące powstają na szczeblu krajowym, pomó
mo zwiltlcszonej ostatnio autonomii władz terenowych, a: więc gellerator
Dona steruje!cych spełnia w cl\lżej miej'ze rolę przekaźnika informacji

Jak wynika ze schennatu, nie wszystkie zasilenie i informacje z sy-
temu sterowanego są obserwowane, ja]( też ko1ltrolowatle przez podsy-

stem obsern'acyjno-regulacy-jny, część wejść i wyjść bowie:n jest nlc-
steroxx:dna i nieobserwowalna. Ponadto nie wszystlde informacje są po-
trzebne oraz opłaca się je zdobyxvae, gdyż ich użyteczność (mierzona ko
salami podjęcia daei'z)i błędnej bez posiadania danej informacji w sto'
s\znliu do kosztóxx' jej poza'skania} jest niewielka. Już na etapie wybor'u
wyjść obserwowanycl\ musi więc następować selclKja informacji. które
będą przetwarzane i przesyłane. Sełejaja ta pownnrla być jednak celowa
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z punktu widzenia rozwiązywanych problemów, aby ibe doprowadzić do
kraty informacji użyteczi3ych

Zbiory Informacji źródłaxvy-ch ulegają xvnclokrotnemu przetworzenia
przed oraz w trakcie czynności planistycznycli. Przed właściwym prace
sem płat\owada zajmu.}ą się tym jednostki stan'styki pańsCwov'ej oraz
instytucje zbierające informacje dla włtisnl'cli potrzeb(przedsiębiorstwa,
zrzeszenia, organy administracji pai\stwowe], jednostki naukowo-badaw
cze i in.)-. Nie wszystkie jednak użyteczne informacje, !(tóre są przez nie
zbierane i przcłtwarzatle, są udostępniane następnie organom planow:a-
nia. Straty infor'maryjne mogą powntaxtać tal(żc na di'oaza pomiędzy
jednostkami obserwacyjnymi a organami planowania, z powodu bral(u
odpowiednich kanalÓxv łącza\ości. Prowadzić to może do urucllaminnin
przez organy planowania działań dublującl'ch zbieranie informacji, któ
rc już są zebrane i opnico\v'ane przez inne instytucje. Działania te mag
!)ulegać także na tworzeniu niefonnulnych k&n&łóxv łączności(np. ŁŁzy-
skiwanie infor[nacji nic z oficja]nS'c]l h'óde] statystycznych, ale z bezpo-
średnich obserwacji terenowych oraz z rozmów; czy korespandcncji orl
bezpośrednich użytkowników lub organów nadzorująca-lĘontralnych]. \Vy-
ciajc się że tego rodzaju pralŁtyki mogą być boży-Łęczna i efekt)-wnc,
o ile nic są dublotu-dniem pracy hlnb'ch organów zbigi'ających inforlna
cjc, a tylko n'rywlqowym sprawdzcniem I'zetelności informacji. uzupeł-
nieniem informacji nietypowych, czy podstawą do sporządzenia niezbęd-
nych szacuilk(5w w sytuacji ograniczonej dostępności informacji itp

W trakcie pJ'acesu planowania informacje stł przetwarzane \b'
mach czynności pŁanistycznych, l€tórc można podzielić na:

-- studia do plant
-- konstrukcję planu,

-- czynnosci zwriązanc z zatwierdzeniem planu
-- czynności z\Ę'iązane z przekazaniem planu adi'esatoln[2, s. 113j
Studia da planu polegają:'w znacznej mierze na zbierallu i scalania

informacji dotycziŁcycjl pi'zedmiatu planu. bloga one być prowadzona
przez podmiot plallujący oraz szereg instl'tucji lub osób nie należących
do aparatu planow;ania. Etap tu) można więc częściowo traktować jako
prz) got03vawczy w sensie obróbjri infor'rnacji przed właściwym trzonein
czynności planistycznych. Przeto zanik infor'niacji w- ra)nach studiów
do planu jest jakościowo różne od wcześnicjszycji procesów- obróbki
foi'macki, gd) ż muszą być one zcstawiane w sposób problemowi. adop
towary do potrzeb planu, dający w wl'liku różni: opracow;ania odcinko-
we. Proces przet\s'arzania informacji przechodzi więc tutaj w fazę lch
wykorzystania da podjęcia decyzji planist) cznych

Proces podejmowania decyzji planistyczllych jest wieloetat)odry i zło-
żony. Zostal or! podzielał\y na dwie fazy

1) sporządzenie projel(tu założeń do planu i ucln\:alinie założeń
2) sporządzenie projektu plitnu i uchu aleilie planu
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Założenia do planu określają cele oraz ux.:antnkowania i sposoby jego
alizacji, & także inne problemy. jakie powi11ny być w tym planie roz
iązane. hTuszą Dzie być spot'ząclzone -variantowo {z uwzględnicnieln

związllóxv- funkcjonalna ch obszaru. dla król'ego sporządza się plan. z ob-
szitrami sąsiednimi). a decyzja a wybor'ze jednego z wariantóxv należy do
I'ady narodoxx'ej

Po opracowaniu projektu planu, w trakcie jego konsultacji oraz czl'n-
ności związanych z zatwierclzaniem planu zachodzi potrzeba ppor"adze
nia dodatkowo'ch badań ujac:dających konsclavencje postulowtlnych
zmian projektu planul2. s. 1161. Na każdym etapie procesu planow:ania
potrzebny jest więc inny haki'es informacji

Nowa ustawa o planowaniu ernest!'zennl'm xę'prowadza ciągłość pro'
casu planowania. Wynika z tego xx'anny w!\gosek dłil organizacji systetnu
obserwacyjncgo. Powinien on być W'posażony w ,.sj'item 'dat'mow-l'
} gnalizujący powstawanie Dach) leń od zamierzeń oraz mon\cntów kry

zysowych, xp) magającycll podejmoxx'ania działali strategicznych. W' tyill
celu m. in. u-duża się tkwi: systemy sygnal€1w wczesnego osti'zegania w i'n-

ach statystyki pailsLwowej [12]
Stosu\s'anie zasady ciągłości planoxĘ'ania ma }wnsekwencje metodycz-

ne, związane zjcształtowaniem system\u informacyjnego. Sprawna werl'-
rikacja l aktualizacja ustaleń planów wymaga wrylcorzystania stale aktu-
nlizowat\ega zbioru danych i wiclol(rolnego ich przetwarzania przy zmie-
nionych kryteriach oceni', najlepiej za pomocą środków techniki obli-
czeniowej. Konieczlla jest tutaj przejrzystość (czytelność) zapisu zbioru'i-'
dimv-ch i toku ich przerw:m'zada. Również sposób zapisu informacji w ela-
1)01'atacl\ planu powinien ulec zmianie. ,,Jeżeli l: Inna"-anietli'zcstrzenlle
ma stanowić llt'ocen cyldieznie następujący-ch po sobie okresów sporną'
dbania (unian} planów i ciągle prowadzollej realia:lcji tych planów --
lŁotlieczne jest ujawnienie sposobu docllodzcnia do ustaleń planu(stana
wiącc zresztą naj]epszc jego uzasac]nienieJ"]13. s. 129]. Oznacza to roz-
budoxL'anie e]aboratów planu w części dotyczącej matki'wałów stuclialnycjt

wnioskowi'ch. Chodzi !n. in. o wyodrĘbnicnie części dotyczących po-
szczególnych problem)ów-, a w !iich -- ujawi\lenie szczeg€1łowyeh metod
i wsmików rozwiązań, łącznie ze sposobami przetwarzania informacji wej-
ściawych. Szczególnie ważny jest tutaj czytelny zapis danych o stanie
istniejącym. który musi być ciągle aktualizowany oraz tak zorganizoxxa-
ny, by zapexvnić odpowiednią szybkość ich wyszukixx'ania, panien'aż bQ
dzie on wielokrotnie wyliorzystywany nie tylko w trakcie sporządzania
planu, ale i ocen rzecza'wisi -ch zmian zachodzących w zagospodaron'a
niu oraz podczas dyskusji i negocjacji w ramach konsultacji planu

Infarnlacje docierające do plBnistów oraz sl'sternu kontroli muszą od
zw ierciedlać różnorodność sl'stepu sterotx'aneta, zgodnie z cybernety'cz
nym prawem odpowiedniej różnot'odności. Skuteczne i efekt)-wnc kon-
trolon'anie sS-stemu złożonego może być zapewnione jedynie poprzez róż-
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Rorodny systetn kontroli, król' dl'sponŁlje adeku atnie zróżilicowanym za
rcscni iiaonilacji. \V- R. Ashby lakonicznie ująć działanie tego prawa

jedynie różnorodność może zwalczyć inną ró norodność" j14, s. 290]
Im bardziej złożony jest przedmiot planowania, tpn bardziej złożona mu-
si być strukturtl systemu informacji, Na !tonicczność złożoności $trukt lr
nformac)-jnej w- nowoczesnym systemie gospodarczym zwraca także uwa-

gę J. Kornai [13. s. lll]
Złożor ość ta wynika nie tylko z prawa niezbtłdnej różnorodności, ale

także z prawa i'cdundacji(nadmiaru). Im bardziej złożony system, tym
mrlicjsza jego niezawodność. Wzrost niezawodności zapewnić można pt'zez
vptowadzenie dodatlTotx)'ch elementów i zwiększonej liczb) polilczeń
które mogł! się zastępować w wypadku, kiedy jeden z nich jest niespraw-
ny. S}'item działająca' z maksymalną oszczędnością inforn\azji, opierający
się na jednym typie przepływu inroi'lnacji, jest bardzo zawodna, ]bTno e-
RiC inforlllacji jest zarówno niezbędne, jak i użyteczne(oczy-xK'iście nic
ponad miarę wyznaczoną efcktywnością działania) tlSl- Określenie dol-
nej i górnej granicy złożoności systemu informacyjnego wyn\aga dogłęb-
n):ch badań.

System infonnacyjny w planowaniu przestrzennym nie może być z gó-
ry jednoznacznie określony. Jak przedstawiono powyżej, zakres Infarnla-
cji, sposób i stopień ich pz'zetworzenia, złożoność jego strakt\iry. zalcż:}
od wiltlu różnoi'odnych czl'nników nie w pełni identyfikowalnych bez
vyczerpującycl! radni\. I'onaclto ulegać on musi ewolucji wraz z xx'draża-

nicm nowych metod planowania, sv tym wylcorz) stania nowoczesnych
środków techniki do pozyskiwania, obi'óblti i przesyłania infor'macki

Konfrorltując model teoret},ceny systemu informacyjnego planowania
mgospodarowania turystycznego z praktyką nlożrla sformułować kilka
wniosków:

-- bardzo złożony jtlst podsystem obserwacyjne -- wiele różnorod-
nych\ jednostek zł)tera i pi'zetwarza dane na potrzeba planoxvania pl'ze-
strzenncgo(w tym zagospodarowania turystycznego), pomimo to organy
planowania ]nuszą uzupełniać wiele luk informacyjny-ch(często drogą
nieoficjalną),

-- brak jest spójności metodologicznej pomiędzy informacjami zbie-
ranymi przez różnych obserwatorów(różne klasyfikacja. nazexx'nictwo

-- słabo wykształcone są kanały inforjnacyjne mające za zadanie prze-
syłanie informacji o reakcji podmiotów realizujących zagospodarowanie
na zastosoxu'ane sygnal sterujące:

-- złożoność sl'swemu informacyjnego nie jest podylŁtow-ana lfoniecz-
nością wzrostu niezawodności -- dublujące się kanały informacyjne gen
ruin całkiem różne dane o tych samych zjawiskach\(npt różne są dane
dotyczące ruchu turystycznego w regionie, gdyż są obliczane różnymi
metodami),

itp.)



infcj'racjach dostarczatll'ch przez obserwatorów'r (głó: nie GUST
dominują datlc zagregotx'ane w nieodpowiednich pl'zekrajach(np- bran-
żowych, a nic tetytoi'walnych), ii b!'ajquje często informacji jednostkowa'clt.
nie przetxvorzonych.

Pono'ż=ze problemy winny bj'ć rozwiązane \:,' ramach txx wrzenia !\o
w-oczesnega, sł(omputeryzowanego systemu informacyjnego planowania
zagospodarowania turystycznego i'eglo!\u

Information Proce$$e5 Łhc lilanning or Dti ilitllmcnt or & Tou Ł Region

The policy of total\ and country pla=lling con.stitlitcs a sph:r9 0f activity
})o$e ann is to definc thc oUjectives Rnd lnea1ls af the siŁapi113 and \lsing of
Haven ai'ea. This policy as a system consisls a{ thc subsl'stems oJ $tandarizatiou

planning. dęcision i:iakjng. Rnd enCorccmint. Tourism devciopm?nt policy, as a da
main funcionnll} stallding apa:'], is co]itained in eacłi subsysten]. F;nsEring its
colnpositeness, ho\Never, requires {lle cl:,borntion nd hnplcinentution at adcąuaie
far its specificitJr mcthods and carl I'ol Enechanism ns w'el! as the protnr arranSe-
ment or the subjcctive system. 'rhc illustration or Lllc dc\ cloplnent policy :ex'eiŁ!.l

Qi'niaLion cl\alinels jn thc plalulitlg prt)ccis5.
The !ollowillK functional subsystems tiavc bach singlem aul
-- control norm gcJ:craŁor:
-- disposer
-- regulator.
-- plnnnei

observer.
-- iillormation triłnslorrnel'
J'jlc alialysis af thp iiirui'niatioli channels c mbl;iilŁg tl e ba\ c iunuUqn Ł 3u 8ystci"
e\-ince$ their hlghly CQniplicated procesu w'bile this cldboratl9n ł$ meant not aliny
tQ illustraLc tkie pbenomenon but albo to bi'illg $oi:ie hlfarmatioii order to th
policy, making :ind plannin8 af toi;ri5t dcvclopilient
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ZABYTKI ARCHITEKTURY - WALOREM KRAJOZNAWCZYM
ANALIZA WYBRANYCH OBIEKTÓW ZIMA(l SĄDECKIEJ

LESZEK hlAZ.\Nl:K

Podejście do zabytków- architektury jako \walorów krajoz!!axx'czl-ch
i wychowawczych ni€ jest ujęciem rlowym. SJloritlułowań odpowiadają
c['ch współczesnym o] rcś]enioin w-a]orów daszuj€iwać się możemy' już
w dobie romant} zmu, w hasłacjl filaretów wzyv ających do zachowania
i pielę©lacji pomnikóxx' przeszłości jako czynnika kształtującego świa-
domość społeczną, rozbudzającego patriotyzm i poczucie narodowa.
W drugiej połowie ubiegłego stulecia zagadllienie to by-ło podejmowane
z całą świadomością w opracowaniach maul:owych, próbach inxx,entaryza-
cii, poszukiwaniach archiwalnych Ł]]. Początej{ XX wieku l lata między-
wojenne przynias[y (]a]szy rozwój xv'szechsbonnych badań nad zabytki
nb a-chite](tury, sposobami ich restauracji, czl' adaljtacji, a w ślad za
t:'in rozwój nxpśii i:rnjoznn-*'czek

W latach sześćdziesiątych i siedcnldziesiątych. w związl(u z dynami-
cznym rozwojem tui'ystF'ki n' !\uszu'n} społeczelĘstwie, pojawiają się w pra-
cacl) naukowych próby ściślcjszego określenia pojęcia IKajoznawstwo --
walor krajoznaxx-czy,]Łtórega istota!,m e]emcntcm są zabytki architek-
Luq- [2]

Próby lx yjaśnienia, czy zdefiniowania pojęcia waloru krajoznawczego
są tematem wielu opracowań, ia prus'kłam zdaniem B. Mijtułowskiego
każdy zabytków' obiekt, ]ltóry pon'oduje zainteresowanie turystów, sta-

nowi walor krajoznawezy"]3]. B. Bar i A. Doliński uważają, ,.że walo-
rem krajoznaxPczl'm jest l(ażcly rejon, !miejscowość lub szlak turysty-cz-
nl-, które posiadają charakter') stywne o.sobliwości krajobrazowoLturysty-
czue" 141

R. Przybyszewska ]is, ]r. A. Grabiszewski i S. lwicjCiL5, s. :ł0]
dokonali zestawienia ol(reślell waloru lęrajoznan'czego. proponując xv miej
sce dotychczasowych określeń cząstjtawych ujęcie lŁomplelrsowe. W swo-

Katcdra Ekonomiki i orgattizacji 'rurirstl'ki. XU'F. Krakó\-.,. AI. Planu c-lc
niego 62a
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jej definicji dokonali niejaka syntezy- szeregu padl:\dów twierdząc
walory krajoznawcze to zespół dóbr ltaluralnS'ch i antropogenicznj'ch.

które dzięki $wejllu znaczeniu poznawczemu, estetycznej\u, patriotycz-
netnu i dydaktyczrlemu stanowią lub mogą stonon'ić w prze'szlości przed-
miot zainteresowania turystycznego"]5, s. 32]. Jak z powyższego zesta-
wienia wvtlika. określenie waloru krajoznawczego jest sprawą dyskusyj-
na. Różnice poglądów wl'stępują tal(że proj' próbach wprowadzenia sy-
stematyki(padzżahi) vraloróxv. Większość wsznjcże podziałów opiera się
na opracowaniu O. Roga]ew'skiego [6], 1ctóry proponuje cztery główne
grupy walorów, a to

-- waloru, krajoznawcze dóbr kultury,
-- pamiątki historyczne,
-- walory la'ajoznawcze osiągnięć współczesnych.
-- xpalolT przyrodnicze i krajobrazowe środoxviska człowielm
Jednym ze składnik(ów xv&lol'óxt krajozllaxx'cz):ch dóbr kultury są za-

bytki m'chltektury, budownictwa i urbanistyjci. Pojęcie zabytku (dobra
kult\lry) również ewoluowała. po raz pierwszy w naszym l(raju zdefinio
tPu\e zostało w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 1928 r. o opiece nad zabytjcainil7l; Alodyfikację tego pojęcia propo-
nuje F. Kanclerz, który opierając się na Ustawie o ocluonie dóbr kultu
ry[8] uważa, że: ,,może to być każdy obiekt lub przedlniet dawny ma
iącr znaczenie dln dziedzictwa i rozwoju lcuILury materialnej i cluchowP.i ze
względu na jego wartości historyczne, maul(owe, artystyczne a nawet techno
czne" [9, s. 154]). Zdaniem tego autora, grupę takich obiektów stanowią I'ów
niek zabytki archite](tury -- niejednokrotnie o randze dzieła sztuki. ,,któ
re tworzą obraz przedstawiający następstwa określonych akaliczności
i wpływów, oddziałyxx'ających na ]tsztaltowanie foi'm, nadawana'ch onet
tym budoxP[om"]9, s. 155]. Bardzo istotne rozszerzenie pojęcia -- zaby-
tek arcllitektury wpl'owadza H. Pieńkowski. Jest to pojęcie ,,zabytko-
wej struktury pl'zestrzcnnej jako e]emcntu krajobrazowego"110]. Wyda-
je się ono niezn'l:le tl'eine. bo przecież otoczenie zabytku tzagospocla-
rowanie przestrzeni) stanowi nich'ozerwalną całość z budowlą i jest jed-
nlnn z elementów wartościowania zabytku architektury. Nic można bo-
wiem wyizolować ga z rlajbliższego otoczenia określając jednocześnie nlin-
nem zabytku architektura , który współcześnie traktujemy ,,jako jeden
z przejawów świadomej dziala[ności człoxpieka n' dziedzinie ]csztaltowa-
nia i organizacji pi'zestrzeni" []], s. 5]. Takie !'ozszerzenie pojęcia przy-
jąłem w swojej analizie

Rozpatrując raby-tej{ architektury jako }edet\ z elementów walarón'
krajoznawt:zych. istotne jest określenie funkcji, jakie musi spełniać.
Przyjmując za F. Kanc]erzem t9, s. 13$]. że obiekt zabytkowy jest nośna
kient treści krajoznawczl'ch, niezbędnym wo'daje się umiejętne ,,wyeks-
ponowanie wartości historycznych i artystycznych(zabytków)l wo'dahl'
cie treści szczególnie istotnych dla upowszechniania, l€tóre pogłębiają
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wiiedzę społeczną o przeszłości"]12]. .,Zabytek( ai.chite] tury nie tylko po-
zwala poznać rozu'ój kultury artystycznej w minione'ch wid(ach, może
tcż bl'ć scenerii dla krótjciego, lecz treścixx'ego n:) jaśrlienia zjawisk spo-
łecznych, elŁono111icznych i polityczna'ch, których przypomnienie pozwól:
ni] określenie stosunku do współczesności i da otaczającego nas świata
[g. s. 16{)]. \# tylu zawiera się znaczenie dydaktyczne, ja]cie niesie kon
takt czlowieka z obieg(tama zabytkowa'nii. Dokonujący się w świadomości
turysty proces koja'zemin posiadanych informacji histori-cznych i nauko-
tx'ch zmniejsza stopien zmęczenia i zr)udzcnia, oddziałując na psychikę
i XPyobraźnię turysty.

Dilżąc do ua&ajicyinienia tura'styjli przez nasycenie jej heściami kul-
turalnyrni, za bardzo istotną trzeba uznać funkcję użytkową zabytków.
Wiadomo, że tyllio właściwe wykorzystanie zabytków gwarantuje ich
utrzymanie i zachowanie. co zresztą określa art. 38 Ustawy o ochronie
dóbr kultury io iuttzeach; ,:zabytel{ nieruchome n)oże bvć użytj€owanY-
xxO'łącznie w sposób zgoŃiy z zasadmni opieki nad zabytkami iw spo-
ób adpowiadajclch' jego wartości zabytkowej"]8]. Jak w idac, sama usta-
x'a pozostawia pewną swobodę co do form i sposobów wykorzl'scania za
bytków. Oczywiste jest, że formy te Uzależnione są od rodzaju obiektu\l
(sakralne, rezb'dencjonalne, obronne).

Powiązanie funkcji turystycznej obiektów zabytkowych z ich ochroną
i adaptacja -- co sugeruje S. Lorentz -- wydaje się być koncepcją słu-

ną. Wyżej wymieniony autor' wl'rilził to x$' następujący sposób; ,,bl' tu-
r):styka, która w tak szef'oniej mierze rozwija .n-/oją działalność w opar-
ciu o muzea i zabytki przyezS'i\iła się do ich utrzymania"]18]. ł.ączellie

itcji muzealnej z funkcją tura'styczilą uznać t.rzcba za wyższą lomlę
zagospodarowania zabytków, !)rzN- czl'm funkcje tura'etyczne oznaczają
w tym przypadku nie tylko zwiedzanie, ale i świadczenie usług bytowpych
(zabyńkl budoxpnictwa rezyderŁcjanalnego}. Korzystne może być talĘżc
pl'zejazunie obiektu(do użytkowania) instytucjom, osobom prywatnym
na inne niż turystyczne uży-tico\Tanie (co obecnie jest stosowane), z obo-
wiązkiem jednak ,,udostępniania tura'stan zwiedzającym tych części wnę
trza użytkowatnego obiektu, które xx-zbogacają nie tylko jego walory este-
tyczne bezpośrednie, lecz także przyczyniają się do pogłębiania wiedz)
twysty o tb-m, że zabytek może być współcześnie dobrze użytków:any na-
.\;et dla celów bardzo prozaicznych. a nie tyll€o społeczna-kulturalnych

Odpowiednie przystosowanie obielctó\Ę' zabFtjśow} ch do zwiedzaniłi
nabiera szczególnej u'artości dla kompleksaxxego poznania danego środo-
wiska. Zwiedzany obiekt nie przeniesiony do sjcansenu pozwala zbudo
spać obraz zxxiązków i zależności, jakie istnieją pomiędzy' rozwajen} spo-
łecznym, gospodarczym, kulturaxry-m i geograficznym. Jest przecież zro
zuiniałe, że na zwiedzającego -- turysta zabytej{ architektury ocldziałi.lje
swoją formą wizualną: ,,wSvazem zewnętrznej plastyki zawartej w ka;Ł-

10, s n81



100

dwn dziele architcktur)-, są kształty ogólne o!'az elementy, kolarystyka
i kompozycja w otaczającym krajobrazie"l9, s. ISSI

Aby sUa oddziaływania zab)-tku architel(tura by-ła jak najwięjlsza.
powinien stanowić on istotny element kompozycji przestrzennej w krajo-
brazie kulturowym. Dzięki wyelcsponowaniu jego wartości histot'yczn) cl}
i artystycznych pownnicn być również nośnikiem treści poznawczych,
Źródłem doznań enlocjona]nych i estetycznych. ]lożjiwe jest to do osiąg-
nięcia, jeżeli wspóŁgrają zc sobą co najmniej cztery czynn&i. takie jak

-- wartości jakie prezentuje obiekt(styl architektoniczny, historia}.
-- umiejscowienie lx' krajobi'Dzie(otoczenie obiektu),
-- użytllow anie, xuO'korzystanie,
-- infor'macha i dostępność:
Zestawienie tych czynników pozwoliło xx'sunąć tezę, że zabytlti

chitektury(w kontekście zabytkoxx'cj struktury przestrzcnnej} stanowią-
ce walor krajoznawczy w W'brana m rejonie t' tryst$nznym, to jest Zie-
mi Sądeckiej, w większości nie spełniają pożądanych funkcji, jakie iln w}
przynależne. \Nlnaża się to w

a) zdewastowaniu obiclltów,
b) braku należytej ekspozl'cji i oprawy archite](tonicznei,
c) bral(u odpoxx'iedniei informacji i dostępności,
d) niexwyn'iązyn'aniu się z obowiązków xvłaściciela. użytkou'nilca
Dn zilusbawania mojej tezy posŁużvłem się \vybvanS'n)i obiektami za-

bytkowymi regionujlistorl'czno-geogi'aficznego -- Ziemi Sądeckiej +. Z+:
w'zględu na szeroki zalcrcs tematu ogranicza'łcm $ię jedn'nie do ]nścio
łów, cerkwi, pałaców i dworów, jak również zamków i foi'tl-libacji. jajko
najbardziej charakteru etycznych. opuściłem natomiast pozostałe kalego
rie obiektów wchodzących w zakres pojęcia -- zabyUti architektury, bu-
doumictwa i urbanistyki. ]>rzy rozpatrlwanitt omawianego zagadnienia
uwzględniłem kilo(a niQ ujętych w Atlasie obiektów, które -- n)oim zda
niem -- prezentują zbliżone wartości, są atrakcyjne dla przeciętżiego tu-
q sty i przysługuje Im miano waloru turysta-cznego- Według przyjętego
]clucza, na który złożyły $ię ww. czynniki, rozpatrywałem 37 obiektóxv sa
kralnvch i 14 świeckicll

Zabytki architektury shnowią istotny element kompozycji przestrzen-
nej w ]najobrazie kulturoxvym.

Dokonując \wzoru zabytków nrchitekiuiry skorze'sta:em Ł l)tacy J. Z. ŁQziń
skiego, A. ]ailobędzkiego. Atlas zabytków arcll tekflłrp w Polsce, Polonia, War
szawd ioo?. $- v. Jak sami autorzy zaznacaaią, ixtuas ,,służyć mn pmcde \yHz} stkim
turystom. txm zuflaszcza. dlR których pomniki architektury staitowią nieodłączną
część pejzażu i są godni'm poznania materlalnyln przekazem historycznym". 'ra;e
Bfarmulowane cele w zupełności odpowiadają moięmQ podejściu do zagadnienia
panien'a u\ niZIn, Że KrajoznKW t\ęo jest pozriRwczą treścią turystyki nicfozlączllie

ą związaną. a walarl' Xrajazna\. czc sLanowrią jeden z trtlóu IR:alorów kurs'sty.
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O ile wśród rozpatrywanych obiektów budów-le sakralne z całvn}
swoim otoczerłiem n' przeważającej liczbie stanowią nienaruszotly flag
mont kompozS'cyjny, to sytuacja w prze'parku rezydencji świeckich przcd-
staxx'ia się zgoła odmiennie

Najciekawszy pt'zypadck stanowi cerkiew w' Alaciejowej. IJsyLuow-alla
na wschodnim stoku wzgórza. otoczona stal'yJni clrzc;walut. z dala od Za-
budowy R $i. z pohtl'ini drogami dojazdowe-mi, sprawna w,i'arenie jak gdyz
by nie podlegała jakiejkolwiek współczesnej ingerencji. Trudno wpraw-
dzie wymagać, aby każda śxfiątł'nia i jej otoczenie pozostawały w ta.]{
menaruszonym stanie, jak w tym przypadliu. Nie można przecież wstrzF
mac rozwoju ursi, czy miejsca\gości ze względii na])osiadatly obiekt, cho-
dzi tylko o to, aby została nadana mu nalcżvta opi'Unii architektoniczna.
wu'sta'czy- nawet. żeby nie szpecić istniejących założeń\ !compozl'cyjnS'ch
Na przykład dobrze zachowana cerkiew w Andrzejów:cc została oszpeco-
na betonowym słupek wy olliego napięcia tuż przy bramie ogradzeniu
Podobnie wl'gląda sytuacja w Jastrzębiku, gdzie ad zachodniej strony
budowlę przysłania betonow y słup- Ponadto scltodl' v.'ioclqce do bramy
ogrodzenia xvykonane zostaly- z dużych betanowyc:h płyt absolutnie nie
panujących do otaczcnia. \\r Krużiow:ej Ważnej cil'exh-dany luostek, tu
przy murze okalając)-m budoxx'!ę, zastal)iona bctonowąjiladka z meLajo
wy'mi por(Żc:armi. l\r Szczawniku iatontiast czflść działki. na której wanie
Biora jest cerkiew, od drogi do kal\iiennego raurjai otaczającego świąty-
nię. ogl'odzona jest siatką ?. drutu lite stanowiElct! ani pełnego zabezpie
czynia, ani tym bardziej clcitlcntu dekoi'acy-jncgo. Ogrodzenie z siatki
druciailej posiadają także dwory w Rożnowie i Wielagłowach. nożna sie
zatanowić, czy przy ogóle) ill dobrym! stanie macho\s-ania tych obiejctów
takie detale mają jakiekolwiek znaczenie. Wydaje mi $ię, żc tak. Włada-
nia pi'zecież na ile trudności ilapotylta zawsze inwestor, przedsiębiorstwo
wyj<onujące prace renowacyjne czy adaptacyjne. Ciągllą się one latami.
pocltlaniają znaczne sumy pIenIĘdzy. apóżnicnia i bra:d w) lconania M
tłunuczone czynnikami obielltywnl'mi, brakiem funduszów. materiałów.
A.le czy tak jest zawsze? \V omawianycll uprzednio pi'zapadł:ach po pro-
stu brakuje świ&dojności, rozeznania. koncepcji pozwalającej l3rzy mi-
nimalnych nakładach osiągnąć te same olej;ty funkcjonalne, przy jed
iloczesnym podniesieniu walorów estetlczn\ ch

Nie każda jednak nawet znaczna ii\gerencju człowieka pow oduje
krajobrazie jedynie szltody. lle iliepowŁarzalnego uroku dodała zapora\b'e
Jezioro Rożnowskie budawlom w Zbysz) cech, I'radiu znajdującym siŁ
w jego najbliższa m sąsiedztwie. Fakt ten dov.-idzi, że naxb'et znaczne prze-
kształcenia krajobl'azot e mogą niekiedy spQwodow;ać llozytywne efekty.

Jeże[i jednaj{ budoxx']e sabri\]ne na ogół zajmują należyte ]uiejsce
w ltrajobrazie kultur'oW'm, to obiekty- ai'cltłtelttury świeckiej są w gor-
szym paloże1liu, Sw:iadcz)rć o tym może zniszczony para( i otoczenie dwo
ru w: Laskowej. zdewastowanl' wspaniały- pmk w NawojoweJ, zapuszczc-
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ne pai'ki w Zbl'szybach, Słopnicy- Łososia)ie Górnej i Kamienicy. Zadba
ne otoczenie posiadają jedynie dwory u Świdniku. Wielogłowach. Roż-
nowie. Pozostawienie ruin zamków jaka pomników przeszłości nie rów-
na się zapomnieniu o nich. Nie jest konieczna bynalniniej ich rejŁons&uk
cja, 8le zarośnięte traxvą. bez oznil]{ jakiejko]wie]( opie]d, ulegają jeszcze
więjnzej dcura$tacji

Aktualny stan zachowania budowli zeby'tkowych, sta110xviących przede
mioł mojego zainteresowania, nie jest zadam-dający: zaniedbał\y dwór
w Laskowej (w renowacji), niszczejący ponury dwór w Zbyszycach, od-
padając)- tynk w pałacach w Nawajowei i Tęgoborzu, zapuszczona twlet
dza w Rożnoqvie. czy wreszcie pozbawiony charakteru, zeszpecony dwór
(a raczej budynek. który nosi to miano) w Łososinie Górnej. Sądzę, że
jest to zbyt duża liczba żle utrz},manycll obiektów w stosun\tu do będą-
cych w dobrym stanie dworów w Świdniku. Slopnicach, Rożnowie, \Xric-
logłowach i Kamienicy. Na on)awlanl'm tei'onie t\ic napotyka się nato-
mhst zrujnow-onych zaba'tków architcjctury sakralnej, a kilka z nici\
pwiada nowe szalowania(Tylicz, Dąbrówka ?olsltu, Polak\y), często są
odświeżone, pomalowane, bez jajcichkolwiek ubytkóxx; Razie wpran'dzie
może zmiana pokryć dachów z gontowego na b]aszane(jedynie cerkiew-'
w Powroźnilw iwt u' całości pokryć goDŁem), stanowiących jednaltże do-
bre zabezpieczenie budoxKli.

Utrzynl&llie zabytlsó\v ściśle zwiąaanc jest z użytkuwMlieD]. Żadna
z omaxwianych budowli nie jest obiektem nltizcalnym ani też nie jest
zaadaptowana do celów turystycznych(w przypadku obiektów świeckich)
Przykładowo, wykorzystanie zabytków u' Rożnowie, Zbyszycach, Świń
nike, Tęgobcrzu czy częściowo w Nawojawe} na cele wypoczynkowa-
szkoleniowe, socjalne przez użytjcowników nie idzie w parze z udostęl)-

nianlem -- chociażby częściowo -- bazy naclegou-ej czy żywieniowei tu-
rystom. Oczywiście, że są potrzelme lot(ale na przedszkola(Słopnice),
ośrodki zdrowia. mieszkania prywatne(Łososina Górna), a]e -- ja]{ ]uż
wspomniałem, nie jest to najlepsza funkcja użytkowa. Przez pozorna bo-
xuiem oszczędność zaprzepaszcza się możliwość dalszego rozwoju gmirly
poprzez wykorzystanie tych obiektóxv do wzbogacenia źródeł dochodósN
z turystyki. Nawet przekazywanie zabytków na Gminlle Ośrodki Kultu-
ry może się z czasem ojcazać niesłuszne. Jeżeli obiekty te nie będą sta-
nowiłlr przedmiotu troski Wojen ódzkiego Konserxvatora Zabytków, xr
którego gestii leży opieka nad zabytl(ami. będą one w minimalnym stop
niu wykorzystane ol'az będą ulegały postępującej dewastacji (jak w proj"
padjtu dworu w Laskowei) Na uwagę zasługuje oddanie obszernego pa-
łacu w Na-bojowej do dyspozy'eji Oddziałów &LiJicji Obywatelskiej, Sądzę,
że rozwiązanie takie nie jest sług;zne, bo przecież palac zllajduje slę ojfil-
ka kilometrów od Noufe8o Sącza, który- nie dysponuje nadmiarem miejsc
xoclegowych, powiniei} zastać zaadaptaxPany na hotel, dom wycieczl(oxW
lub inny obiekt noclegowo-gastrollomicz11#'
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PowyBze zestawienic; pozwala wyciągnąć ogólny wniosek, że nie ma
znaczenia czl' obiekty zllajdują się w posiadaniu jednostek pa!\stwowycl}
prywatnych, czy są tv dyspozycji gminy -- gdyż, jaja dotąd, w zdecydo
wimcj większości nie spełniają arie padstawoufych włmagów obiektów-.'
zabytkowych i nie są udostępnione turystom- Kolejna nieprawidłowo.]ć
l)olega [la bi'aku jakiejkolwicl{ informacji o zaba-tku (in hitu). Tru(ino w
takim w):padl(u mówić o elcsponowaniu xu'artości historycznych, artysta
czn>ch czy treści poznawczy-ch, jakie zabytek arcjUtekturl' niesie w sobie
Niedobór ni] rl'Hitu wydala'niczym monografii, informatorów. foldery-.,.,
jeszcze bardziej pogłębia ten problem

Obiekty sakralne pozostają lx gestii instytucji kościele)fch, ip ten spn
sób spełniają swoje podstaxvox ,e zatlanifl i w więjŁszości są dali'ze wtrzy
maile, :llc także nic widać troslŁi o hlrl'stę, a ich udostępnienie pozostawia
wiece do życzenia. J'e(])inic w; ]\-kiczu i Tropiu imożna przeczytać infor-
mację umi('szczoną na zcxx'nąńz Luda\u'li. W więlŁszości przypadków- in
formacja o obiektach znajduje się w kr'icllcie nie zawsze jednak( udo-
stępnionej. llożna zauważyć wl'!.anne i'óżnice w zagospodarowaniu oto-
czenia. estetyce smnego obiekt'i, między kościolanli stanow-iącymi para-
fie, np. w htochnaczce, 'l'kiczu. Tropie. \$'ielagłovfach aj€ościolami filial-
nylni w Jastl'zębilcu, Piarutlcc, ]luszynce. które bardziej narażon ! są na
niszczenie. a niejedno!(rotrlie posiadali! więksi;l wat'kość artysta'cztlą tllż
kościoły pwafiallle

Zabytki ai'chitektury', jako istotny element piano'x'ania turysiyczne-
ga, pon'inny stanowić niejako wy-tyczce przy wykreślaniu szlaków. kie-
runków ruchu turysta'cznego. Wydaje się, że !5 miejscowości z 42 (po-
siadających obieltty zabytl[owe}. ]]rzezjqtórc])]:zel)iegają znakowane szla-
ki t\tr) stvczile to liczba zb)-t mala, aby nlożl\a było mó\s lć o stoson,aniu
tcj zasady. Ponadto brak drogow:okazów, inbox-magii o miejscu lojlaliza-
cji obiejcta potwierdza tyljco Ło przypuszczenie

Zestaxpienie roli, jaką obecnie spełniają w)-brane zabytki architekta
ry, z funkcjami potellcjalnl'nli jakie mogą i powinrly spelrliać, wypadło
-- jak można zauważyć -- nielŁorzystnie dla istniejącego stanu rzeczy

prowadzi do wniosku, iż zabytki arcllitektul'y będące istotnym walcl-
rem krajoznawczym nie staltoxvią pi'zedlniatu wystarczającej troski W'o-
jexx'ódzkiego Konserwatora Zabytków, organów xvładzy państwowej, ot'.
ganizacji społccznS:ch cay- turystycznych. Przekł zaaie obiejqttt użytkawni-
lcowi lub uznanie za zaba-tlcow:y obiektu będącego w }mnością prS'wat:lą
cz) kościelną nie równa się pl'zecież trosce o niego. Oczu,ujście bardzo
złożone jest zagadnienie przekazywania, adaptac:ji, użytkowania zaba'Ł-
kow'ch budowli architektonicznych- Trudno jednak( nie zada'ażyć, żc
jedynie zintegrowane {lzialalaia i wysilki mogą claprowadzić do pełnego
ich wykorzystania, a przez to cape'walenia odpowiedniego utrzlrmani3
i wycksponowania ich xx alorów ltrajoznawcz}.ch.

W' celu poprawy obecrlej sytuacji niezbędne wydaje się
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1. Należyte rozpo'opagowanie obiektów' zabytkowych
-- informacja o obiekcie winna byŁ umieszczona w miejscu dostęp

nym dla turystów(jeżeli obielŁt nie jest udostępniony) Graz zawie-
rać odp03viednio ujęte: opis stylu, llistorię, legendy itp

-- drogowskazy i I'eklama ila szlajiach tura-etycznych i komunikacyj

-- drukowrane materialy propagandowe i relilalnowe,
-- zainteresowanie ludności miejscowej obiejctem zabytkowym, uświa

domienie, jaja! rolę może i powinien pełnić w miejscowości czy
rcgtome,

-- wytyczenie i propagou'anie szlaków dN-duktyczmych
2. Kontrole i jednocześnie po111ac niesiony użytkownikom poprzez:
-- dokładne i częste sprawdzanie stanu utrzS-mania obiektu.
-- rygorystyczne przestrzeganie zwarty nie szllecenia budowla i jej

otoczenia
-- propozycje i projc](ty pQllnagające w pracach pielęgnacyinych.
3. Dążenie do jak najpowszecllniejszcgo przeltazywaŃa i ttdastępnia

nia obiektów zabytkowych turystyce
-- organizowanie XN obie]ctach sakralnych np,]toncertów, wieczorów

poetyckich w sezonie twystyczn)in,
-- adaptacja obiektów rezydencjonalny-ch na cele kulturalne, nocle-

gowe i żywieniowe, a więc w zuadzie zgodne z ich przeznacze
niem pierwotna'm

Osiągnięcie takiego sanu będzie realne, jeżeli zabytki budowlnictxx &
i architektury potraktujemy zgodnie z, ich statusenn, a w'ówczas określa
ne mianem \va]oru ]trajoznawczego będą staxnowiły faktyczną wizytów-
ką regionu łurł-etycznego.

nych

hlonumenjs pt ArclŁiteeture a$ SiKjtl ewing Attractlon. Au Au lysi$ 41f Son\c Se
lecterl lłuildings in tlŁC Sącz Region.

The sublect o( this article is an analyBis af Same cj\opel! monumentu or archil
tecture in the Sącz region from the ongle of tjleir functiQn as a eight-sccing
nttraction. The aut])or make$ an attempt al cxplaining tele teren or slght-seeing
nttractian. classUies tourist &ttractions trcating tlle monumentu Qr alchiLectwc as
onc ol tkie components oE sigtlLsechig attraction of cultural trcasures. The ferm
Eig:it-seeinB attraction is u$cd hci'c in n broiid &ense of ,#patial monument;\l
strukture." Thc author discusses the tourist lunction ol monuinents of arehllccŁurc
as a carriet Qf cognitiv'e content. arti3tic and aestheŁic valucs. lle confrout3 the
Qlc same monumentu af &rchitecLurc in the Sącz region currcnŁly play alon8

qath t2leir potential [uuctlon$, \b'kich t])ey may nnd shau]d ru]fi! as a si8ht+eeinF
attraction.

FHking lata Hccount stach factors a$ historical and 2rtistic value of buildings,
thelr ]ocation il\ the landscape. their user, Information and availability, the author
examincs Lhe monumentu of sacral(Cathalic and Orthodox churches) ann scculur
KrchiŁecture
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Salt' an analb'bi$ helped to canclude Ulal thc moiiuincnl.s of arcbitecŁure &=e

takcn too a negligent cave of by t1lc })rovlncial conservator of manuments. officcs
cf the State's authority and administration. social or tourist organizations far the
malluments to fuljil, nrjthout aru' obiectiQns, desirable ImlcŁions HS eight-seebng
ttracLion$. 1'o improv'c thc cxistinq $ituation. tllc auLilor suggcsbg 11roper adv-erti-

$in8 ot thc monumentu of archilccbure, $up?rx:isiilg and assuring their users ol
help. $tri\'ing alter the most u!:i\rcrsal, ti-answer cncl r€nclcl ing ot lite monumentu
of architecturc a\ ailable fQr tourisln
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PSYCHOLOGIA TIIRYSTYKI W POLSCE.
STAN OBECNY l PERSPEKTY\NY ROZ\krOJU

J.ANIJSZ ZDEBSKI. RYSZARD \\reNT.ARSł<l

1.: W'prouacEzet ie

Burzłiwy rozwój tura'styki, jaki dokonał się w okresie po ll wojnie
światowej, spowodował zajntercsouranjc się tą tortlW alctyxvności ludzkiej
przez przedstawicieli różnych nauk, zwłaszcza cł(onomii, {:kolonii, geo-
grafii i socjologii. W badaniach tych traktowana turystykę jaro zja\vi
sko ekonomiczne, przestrzenne, społeczne i kultur'otx'e, nie dostrzegając
często faktu, iż jest ona przede w'szystkim ]<ategol'ią zachowan ludzkich
Winę za ten stan rzeczy ponosi częścią\Ł;o psl'chologia, która sŁosunlqo-

'o póhlo, ba clopiei'c> i\a począthLI Int $ześćdzieHiątycli, u'łączyła tur)-e-
tykę w nurt sxx'ych zainteresowali badan:.'czych. Aktualnie psychologia
tur) styki znajduje się xvięc nadal w staditlm tn'ol'zdnia, a jako wyodręb
Diana dziedzina wiedza' nie znalazla, jaja dotąd, instytucjonalnej akcepta-
cji w świecie akademickim. Prawie 30-letni Claes jej rozu.-oju zaowoco-
wał już jednak szeregiem prac -- teorełyczn) ch i empire-cznych -- któ-
re świadczą o atrakcyjności, odrębności Lematyczr ej oraz znaczeniu prak-
tl'cznym problematyl(i turysta'cznej w badaniach psychologiczna ch

Różnorodność sformułowana'ch dan'c!)czas definicji tura-sty:ii utru-
dnia jej badanie i naukou:ą analizę- Dla potrzeb dalszych rozważa:l
przyjmiem)- więc. że tura-styka -- jako zjawisko psychologiczne -- jest
aktywntjścią: król'a charakteru:zyje się czasową i dobrowolna zmianą
miejsca stałego pobytu, podejmawaną przede 'u,szystkim w celach: po=-
nawczS'm, rek!'eacyjnym blłdź zdiowotrlyin. Jest akta'wnością służącą za-
pokajaniu okreś]on):ch potrzeb i aspiracji człowie]fa. alaina Łeż założyć,

że turystyka -- w ścisła'm tego slowa znaczeniu -- jest podróżą realizo-

Katedra Pedagogiki i Psychologii oraz Katedra Teoretycznych ?east:txb Re
kreacji :\WF, Kraków, AI. Pjilnu 6-letniego 62a
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urną w czasie wolnym, to znaczy poza obowiązkami zawodowa'nli
dzinnymi i społeczn)-mi +.

2. Psychologicztte problem hiryatykł to liferattlr:e pol kiej

Początkowo problematyka psS'chologiczna przcxwijaiu $ię w literatu-
l ze turystycznej prze' okazji i niejako na ltnargillesie inni'c'h b:zdań (np.
socjologii turystyki) -- było to charakterystyczne dla w:stĘpnego i przed-
naukowego okresu rozwoju tej dyscypliny. Pierwsze prace psychologicz-
ne na temat tui'styki, jakie ukazały $ię w piśnniemtictwie polskim. mia-
ły też najczęściej charakter teoretyczny i przyczynkoxx y. Analizowana
w nich, a także w pracach późniejsz)ch, zagadnienia, które umownie
można podzielić na cztery grupy

a) przyczyny uprawiania tura'styki oi'az psychologiczne W'znacznil€i
uczestnictwa w różnych jej formach

b) procesy psychiczne towarzyszące aktyw ności tury-etycznej,
c) skutlii psychiczne up)'an'tania turystyki.
d) psychologiczne aspekty obsługi ruchu tut'ystycznego.

2.1.Przyczyny uprawiania kurs'st>'lti oraz psycho-
logiczne wyznacznikl uczestnictwa w różna-ch
je j format h

Do pierxu'swego z wymieniona'ch wyżej kręgów problemowych zaliczy
my prace dotyczące motywów uprawiania turystylti oraz potrzeb zupa

czas wolny
Ryc. 1. Turystyki ko podróż w czasie wolnym

\N' ten sposób definiuje tura'stł-kę np. E. l:a Scbeuch [ro rf$1nu$- 1v: Anx/ n
dungen im Beruisleben. Die PsycholoEie des 20 Jahrhullderts. Pod red. F. Stella
Klndler Verlag. zarici} loci. s- 1000}. w litelatui'ze przedmiotu runKcjonu.ie iećn=ik
również szerokie pajęeic tul'styki. da kLórcj zalicza się wó\ŁczRS tRltże podróż-;

ce[Rch służbawrch. naukowych i re]]gijilych(za]). ]C Przec]awsk], Sacloiaaic. ltfł
probŁeoly tt(ry$tylCi. l\r CRZZ, Wwuszawa 1979, $. 34--45). 1irytl'cziiy przegląd dc
finicji tuw:tymi znaleŻĆ też można xv artykule J. iiqczki. JJefinicje t okręgi njR
loysceptllące w poz$ic ej li:etatu za fnchouej dotpczqce rekreacji, nlrbs&yki } kr4
o=malo$1wa. ,J3iuiet) n iiKarmi c} inx Instytutu Turystyki" i974, nr 3l'12, $. a--la.
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kajanS*ch pl'zez aktywllość tul'$ty-Gani!. Przeclawskitl, s. aeT, analizu-
jąc subiektywne czl'ilniki detertnilui łące wyjazd tui')-etyczny. wymienia
motywy związane z pragnieniem

bycia obecnym w' dai\ym ki'aju, regionie lub miejscowości.
opuszczenia na jakiś czas miejsca stałego pobytu,
przebywania z kimś poza tcrenenl stałego miejsca publ'tu

Pierwsza z wymienioliycl) kategorii obejmuje, zdaniettl autor'a. notę,
wy poznawcze, estetyczne i zdroxv-otne; druga - motywy wryniltające
z potrzeby zmiany. chęci oderwania się od codziennych obowiązków;
trzecia -- motywy o charakterze społeczni'm, Wyrażające się w chęci
spędzania czasu w czyimś towrarzystwie w sposób inny niż to ma zwykł(!
miejsce. Powyższa, klasa'likację Przccławski !'ozszerza w; jednej z kolej-
nych swl'ch prac, dodając jeszcze motysvy zwiazane z

pragnieniem z&w armia Bowl'ct\ znajomości, pozysjlania nowych
przyjaciół

-- pragnieniem pozostania \Ę zgodzic ze stereotypami, z norninmi oba-
xunązującymi xv środoxpisku, do którego siq należy:

-- zaspokojeriiem potrzeb emocjonalnych i estetyczna,ch,
-- zaspokojeniem potrzeb txx'órcncl)

zaspokojejlielll potrzeb biologicznych,
uprawianiem tury-styki w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc
turystyki d[& ce]ów zat'obkoxĘych, rodzinnych,]cu]tu, sportu, udzia-
łu w konferencjach naukowych i imlych [2, $. 56--60].

Podobnie rozbudowane klasyfijŁacje motywów upi'awiania tur\ sivlti
przedstawiają Bowl\eńska, Bujak [3] i Gaworcckź [41. Zestawienia tego

pu po iaanją jęanaK Błahe strony, ]ttóE'lni są m.in.: bi'ak apel'cia w
materiale emph'cznym, nich\ożność uwzględnienia wsze'stkicjt kategorii
notyw6w oraz ich niepelna rozłilczność

Wśród nielicznych, przeprowadzonych dot)-cliczas w Polsce badali
psychologicznych, których zasadniczym przedmiotem była tui'styka, na
uwagę zwługuje praca Lubańsldego [5]. Charakteryzując motywy upi'a-
wiania turystyki przez zadaną młodzież, ustala on następującą ich hie-
rarchię

-- motyw W'poczt'nku
-- motyw zmiany otoczenia
-- motyw emocjonalny.
-- motyw współuczestnictwa,
-- motyw poznawczy
Warto dodać, że motywacja uprawiania tul }-styki może mieć chora

tcr autoteliczny, gdy aktpvność turyst)-uzna jest celem samym w so-
bie lub instrumentalny, gdy służy do realizacji innych celów, np. zdobi
ciu prestiżowej odznald lub uxŁ:olnieniu się sl)ocl kontroli rodziców. Je i
charakter może się zmieniać \Ę' trakcie uprawiania turysta'ki. w- zależnoś-
ci od subiektywnie odczuxx'onych pi'zez jednostlcq potrzeb [6]
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Interesujące wynil(i uzysjcano w- bQd&rli8ch Daei geneza i sh'ułcturą
mot) xs,azji turysta:cznej. Winimski [7] zauważa'ł i\p.l iż w procesie l(szedł
towania się moto'nacji tui'etycznej jednostki decydującą rolę odgrywa
wpł) w osób znaczących z jej rlajbliższcgo otoczenia, przy czym osooaml
tymi są częściej koledzy. i Jcoleżanki niż nauczyciele i rodzice. Stosując
jako narzędzie badawcze $] onstruowany przez siebie Kwestionariusz Mo-
tywacji ['ury'stycznejE8] stwierdził on, że w strukturze motywacji ba
lu)ych osób, obok motyxN6w poznawczych -- typoxwych dla aktywności
turystycznej -- wysoką pozycję zajmują nntywy emocjonalne. lch źród-
łem $ą niczaspokojone M' codziennym życiu paUzeby: spontaniczności,
wi Bień oraz ekspresji -- tlumionych często. -- wewnętrzna-eh stanóxP
emocjonalnych.

Z problematyką motywacji ściśle związane jest zagadnienie potrzeb
ludzłdch leżących u poclstaxx aktywności turSntyczncj, w systemowej
koncepcji potrzeb, opracowanej przez Tomasza Koców skiega, podróże
i tui'ystyka wchodzą w sl(lad ogólniejszej kategorii pou'zeb aktywnej
rekreacji. Zdaniem Kocowslciego jest to ...,, bardzo obszerna llategorŁa
potrzeb, obejmujących niemal wszystkie rodzaje aktywności człowieka,
jalde imożna sobie wyobrazić, upi'awiane jednal{ raczej dla własnej przy-
jemności i dla ogólnego rozu'oju niż dla celów bczpośl'ednio utyhLal'nych,
cz> li uprawiane bez nacisku konieczności, nie z obowiązku i tym $ię róż-
rlią one od a](żywności profesjona]nl'ch" [9, s. 197]

I'urystyka może bb'ć ważnym środkiem w pi'ocenie zaspokajania po-
trzeb ludzkich, może spi'zyiać wytxvarzaniu się silnych więzi emocjonal-
nych między ludżmi, zaspokajać potrzebę nowych przeżyć i potrzeby po'
znawcze, umożliwiać wy})oczu'nek i pełny konta](t z natura! [10]

Duże znaczenie teoretyczne i praktyczne mają również badania pcś
więcone psychologicznym u yznacznikom uprawiania różnych form tury
styki. Olszewski 'Elli, po przeprowadzeniu zakrojonych na dużą skalę
badań. stwierdziła in.in. istnienie zależności pumięclzy niektórymi cecha-
mi osobowości, postawami i samoocenę a preferencje turystycznych foi'nŁ
rekreacji. Jej zdaniem, na wybór' określonej turystycznej formy rekrea-
cji najezęstszy wpływ mają u kobiet takie cechy, jak: dojrzałość emoi
cjonalna, trzeźwość i pon'aga myślenia, skromność, łagodność, wrażliwość
wyobrażni, spał(ój, zadowolenie. U meżczlnn natomiast takie cechy, jak
przeciętna inteligencja, odporność na niepowodzenia, cierpliwość, dojrza-
łość emocjonalna. przyjacielskość i pewność siebie. Uzyskane xx'yniki da
ją, w opinii autorki, podstaw ę do sformulowania szeregu zaleceń prai{
tycznych. Postuluje ona in.in. aby w procesie organizacji czasu wolnego
uwzględniać cechy osobowości uczestników zajęć turystyczno-rekreacyj-
nych
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2.2.Procesu' psl'cjllczne towar'zysztlce akt)u-mości
turysta'cznej

Drugi spośród XNymienionl'ch pl'zez [ias ki'ęgów problemowych stano-
wią prace na temat psychicznych procesóxp,](tóre tow:arzl:szą uprawia-
niu turystyki. Są to przede xh'szJstkiin procesy poznawcze i emocjonalne
Poznanie dokonujące się w trakcie wycieczki turystycznej ma zwl'kle
harakter bezpośredni, a towarzyszące mu emocje dodatnie czynią go

trwałym, przyjemna'm i atrakcyjnym. Badania przepi'owadzone przez
Luballsjiiego[12] dowiodły też, że turystyka n\oże dostarczać człowia-
lcou,i silnych xvzruszeń estety-cznych. l\ż 92q/D badanych przez niego osób
stu iei'dziko w ystępowanie u siebie tego typu przeżyć w czasie aktywnoś-
ci tur!'stS'cznej

Wrażenia cstet)-cene nie są jedyny'mi uczuciami toxx-arzyszącyn\i \Ł'i!-
d!'ówlcom turystycznym. Pokonywanie trudności, przezwyciężanie wła-
snych słabości, walia ze zmęczcnienl i strachem, to także zjawiska zwi:!
zone z uprawianiem tur)-stylu, mogące wywolywaC różnorakie emocje

być dla wielu źi'ódłcnl satysfakcji]13]. Tura'styka. a zwłaszcza jei for-
ttly kwalifikon'ane, to również okazja do spraxvdzenia się, dow-arŁościo-
wania -- mnżliwońci zaimponowania współtawalzyszom kondycją, sara\-,'-
kością fiz)-ceną, odwagą, znajojllością terenu

ICmocjogennym walorem turystyki poświęcone są m.in, prace Tyblew-
skiego[14]. On)ówiono w nich nie tylko poza'tyxxme, a]e i'óu-nieś nega-
tywne uczucia w) woływane aktyw'nością turystyczną. lch najczęsŁszS'in
Źródłem są -- zdaniem Tyblewskiego -- sprzeczności pomiędzy oczekiwa

nmj tura sŁÓw n OBIE!daną rzcczl-s- i8tc>Ścią- PQnudLQ niclctÓre wycieczlti
ttuystyczne, ]lp, adbyw-ane w górach XP)-sokich, mogą u turystów, król'zy
nie ])osiadają odpowiedniego przygotowania. powodow ać \ę'zrost pobu-
dzenia emocjonalnego, co objawia $ię często drażli'x'ością i zniecierpliwie-
niem lub apatia i zniechęceniein]15]

2.3. Skutki psl'chiczne uprawiania tui'ystyki
Skutki psychiczne a](żywności turysta,cziiej to ]colejna grupa zagad-

nień analizowanych n' literatwze przedmiotu. Zalicza'ć do nich można
przemiany w osobom ości turysty, obejmujące m.in. sferę zainteresowali
postaw i system wartości. Zmiany te mogą wywołać zarówno pozytywne,
jnk i negatywne skutki xx ychowawcze [t6J

Do pazytyumych funkcji tuq'styki zalicza PI'zecławski]l]
-- poznanie rzecza'wistości i kształtowanie wobec niej postaw,
-- kształtowanie uczuć.
-- stwarzanie inożliw;ości twórczego działania.

pomnażanie zdrowia
-- resocjalizacja osób nie przystosowanych społecznie
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Zdaniejn Przecławs](iegoE]], turystyka może też spełniać funj€cje ne-
gatywne(dj'sfunkcje) kształtując postawyjconsulnpcyjne, sprzyjnjąc !ek-
ceważeniu north współż):cia spntecznego, nadmiernej swobodzie seksual
nej, aljŁoholizmoxM, przemytowi i nielegalnemu handlowi.

Tura'styka może być wreszcie skutecznym środkiem w procesacll so
cjallzacji i resocjalizacjijoztaltując postawy prospołecznc, rozwijając po-
zytywne nwtawienia do ludzi i do świata, sprzyjając nawiąz)mania przy-
jaźni oraz ucząc; odpuwiedzia]ności i so]]ciarności grupowejE17]

Kończąc omaxx'lanie psychicznych sjcutlców ajctywności turystycznej
zu,rócimy jeszcze uwagę na jei znaczenie psychoprofilakll'cene i psy'cho-
terapcutyczne. Upi'awianie turystyki może T zdaniem Swidzińslciego
[18] -- spełniać doskonale funkcje psychotcrapcutyczne, pi'bede w szysb'
nim ze względu l\a spec)lille stosunków występujtlcych w gi'ipie tura'e-
tycznej. Jest to boxwiem grupa o charakterze ItcclonisQ'cznym, sprzyja-
jąca powstawaniu silna'ch więzi emocjonalnych opartych na wspólnocie
celów i zainteresowań, w'zajcmnej alrceptacji i tunel'uncji. Członjtostu'o
w grupie jest całkowicie dobrowolne, zwykle ogl'aniczone w czasie i nie
trwałe

Psychoterapeuta-cene wartości tui')-styki związane są także z tym. iż:
-- umożliwia człowiekoxvi ruch na świeżym powietrzu, Często sv kon-

takcie z naturą,
-- pQzwaki nB bycie z innynxi luda)]i o podobnych zainteresowaniach.
-- pozwala na zmialtę środowisJla zarówno xp aspekcie przestrzen-

ny'm, jak i spolecznym,
-- XW'zwala noxs'c ziiintet'eso\s'ania, pasje; prze'czynia się do wytx/o-

rzenia noxPego sj-ster)u wai'tości.
-- sprzyja hitegracji żS'cia rodzinnego, np. poprze'z stwarzanie wsp61-

nycli celów i zainteresowań,
-- pozwala niekiedy turyście na bl-cic z samym sobą i swoimi prob-

lemami [19].

2.4. Psych ologic z n e
etycznego

aspekty obsługi ruchu t u r y-

Ostatni z wyróżnionych przez nw kręgów tematycznych obejmuje
prace poświęcone psychologicznym aspektom obslugi ruchu turys6'czne-
go. Zagadnienia te imają przede wszystkim znaczenie praktyczne. Zart
czumy tu opracowania poświęcone osobowości przewodników turystycz-
nych, motywem podejmowania przez nich tego rodzaju działalności, psy-
chologicznym podstaw'om kierowania. grupą turystyczną, rozwiązywaniu
godzących się sytuacji kon]]iktowych, przekazywaniu informacji itp. [20]

Do tej kategori należą również rozważania na temat psycjiologiczno
społecznych uwarunkon'ań działalności pilota turysty-cznego oraz pełaio-

nycjt przez niego ró] społeczna zau-odowych]21]
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3. Przedmiot { .metody bada?i psychologii tzuystyki

Rozproszoność oraz inkoherentność wyniliów badań i analiz psyche
logicznych, których pr'zedmiotem była turysta'ka. nie sprzyjają tworze-
niu ps#'chologii turystyjii jako odrębnej dyscypliny, czy też subdyscypJI
ny naukowej. Jej ew-cntuahiy udział w nauce zależy więc, naszym zda-
niem. od

-- precyzyjnego określeń:ia przedmiotu jej badań,
-- konsUukcji nowych lub adaptacji już istniejących mctad i narze-

dzi, umożliwiających badanie zjawisk psychologicznych związanych z u-
prawianiem tury'styki

-- uzasadnienia teki'et},cznego i pralŁtycznego znaczenia jej dorobku
badawczego

Analizując problematykę dot) chczasowych badań psychologii turysty-
i można og(51nie stwierdzić, iż jest to nauka o procesach i zjaxvisitach

psycliicznycli poprzedzających ! towarzysząc)-ch aktyw mości turystycznej
człowieka, a także będących jej efektem. W szczególności przednliotenl
jej badań są

a) geneza i czynnik determinujące aktyw/mość turystycznie
b) procesy ps):chiczne ton erze.szącc uprawianiu turystyki,
c) wpływ aktyvmości turysta'cznej na rozwój i funkcjonowanie czło-

wieka jako jednostki oraz iajco elementu środowiska przyrodniczego
i społeczno ulturowego ]żż]

Określona tN ten sposób psl'chologia turystyki stanowi ogniwo łączące
psychologię z teorią i prukty-ką turystyki. Z jednej strony bow.iem bada-
nie psychiczna-ch mechanizmów alctyn'ności turystycznej człotvieka po-
$acrzu wiedzę ogólnolJsycłlologiczną. z drugiej -- pl'wyczynia się do roz
maju teorii tura,styki i stwarza podstawę działań praktycznych

Można wyróżnić cztery i'odzaje prac psychologicznych o tematyce
turystycznej. Są to, nasz)7m zdaniem

-- opracowania powstałe w celach aplikacyjnych. a więc służące bez-
pośrednio potrzebom praktycznym;

-- badania czlnto empiryczne, zwykle ftagmenłaryczne i przyczynko-

PsychoŁogia
?SYCHaŁOGłA
rURYSTYKf turvsivk

Ryc. 2. Psl'chalogia turystyki jako ogniwo łączące ps)'cbologią z teari.ł
turystyki

praktyką
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wc, wei'likujące jednostkowe hipotezy, w małym stopniu przyczyniają-
ce się do tworzenia teorii naukowych;

-- studia teoretyczna-koncepcyjne, tworzące nclwe teorie o dużej wara
rości heurystycznej, często jednak nie opa'te na dany-ch empirycznl'ch,

-- studia teoretyczna-en)piryczne, posiadające dużą wu'kość el(solana
cyjną i predyktywną, służące werldikacji sformułowanych teorii i kon-

W psychologii tura'styki przexNażały, jak dotychczas, prace pierwsze-
go i drugiego rodzaju. Wydaje się jednak, iż dalszy jej rozwój związani'
być powinien ze stopniowym przechodzeniem do prac teki'etyczno
cepcyjnych i teoretyczna mplrycznych. Celem i ulcoronawaniem tego
rozwoju winna być synteza naukowa scalająca i uogólniająca nagroma-
dzone wiedzę, stwlowiąca zarazem podsumowanie i zamknięcie piet'wsze-
ga etapu rozwoju tej dl'scl-pilny- W piślniennictwie gagi'anicznym pier-
wsze próby takiej syntezy zostały już poczt'nione ]ż3]

Uzyskanie przez psychologię turystyki pełnego obywatelstwa w nau-
ce zależy także od metodologicznei dojrzałości jej poszukiwań badaw
czech. Dominujące obecnie badania pi'zekrojawe l ilościowo powinn):
więc być stopniowo uzupełniane badaniami longitudmalnyini, jakościo
Wami, o większej wutości eksplanacyjnej. Umożliwi to wykrywanie pra
widłowości nie tylko strukturalnych, tzn. o współistnienia lub współ-
zmienności badanych zmiennych, lecz także praw i zależności przeczy
nowych, mających wiqlTszą wartość tcoriotwórczq

Pewne kłopoty metodologiczne w badaniach psychologii turystyki wią-
żą się także ze specyfikę i swoistą ,,niedookreślonością" samego przed-
miotu jej badań. wynikającą z braku powszechnie przyjętej definicji tu-
rystyki, z jej dobrowolnego charakteru oraz różnorodności form, w ja-
kich się przejawia. Stwarza to określone trudności w doborze metod
i narzędzi badawczy'ch. Stosowane dotychczas najczęściej standardowe
narzędzia badawcze, takie jak np. test psychologiczny, zapozyczone były
zwykle(i często niestety bezkrytycznie) z psychologii ogólnej, bez uwz-
ględnienia specyfiki badań w turystyce

Konjlludując, badania psychologii turystyki Wnagają konstrultcji
specjalni-ch narzędzi i stosowania swoistych metod badawczych -- odpo-
wiadających specyfice badanych zjawisk -- jeżeli ich wynild mają wnieść
coś nowego i istotnego do obrazu świata stworzonego przez inne nauki

cepcJi

4. Pet'spe typy rozwoju psychologii tur etyki

Dalszy, eksplozywny rozwój turystyki na świecie, powodowany sto-
pniową poprawą poziomu życia ludności. n'zrostem ilości czasu wolnego
urbanizacją i rozwojem mataryzacji, stawia coraz to nowe wl'maganin
naukom padającym to zjawisko. Także psychologia winna szerzej zainte-
resować się turystykę, co najmniej z dwóch powodów. Po piero :szc dla,
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tego, iż turystyka stanowi atrakcyjną i stosunl€owo mało jeszcze zbada-
ją dziedzinę ludzkiej alttl'włości, pa wtóre zaś dlatego, że znaczenie jej
stale wzrasta, co wiąże się z przeobrażenianli. jaide dokonują się w sy
stcmach xvartości społeczeilstw krajów wysoko rozwinięta'ch.' PI'zeobra-
żcnia te, mówiąc najogólniej, polegają na zmianie doUcbcznsowego etosu
pracy(typowego dla tzw. ,,społeczcńshp sukcesu" lat sześćdziesiątych}
w etw zabawy i rekreacji, charakteru'etyczny dla społcczezistw krajów
postindtutrialnych[241. Praca przestaje więc bye jedynym miernikiem
wartości człaxx'reka, ustępując stopniowro wartościom czasie wolnego

Na zakończenie wa'ło jeszcze zwrócić uwagę na możliwości aplikaA
cl'jne wyników badań psychologii turystyki. lloŻliwości te dosti'legalny
przede wszystkim w:

-- procesie wychoxvailia, \!, którym turystyka ]uoże być wykorzyst:ina
jako wartościowy środek XU'chowawczy

-- resocjalizacji osób nie przy=toso-.gary'cii sport:cenie,
-- psychoprofilaktycp i psychaterapti, gdzie alctl-wność turystyczna

tnaże stanowić czy-nnik zapobiegawcze i leczniczy
-- optymalizacji działań praktycznych tlodejmowanych w sferze tu-

Przedstaw'ione propozs'cje znają oczywiście chuakter ot ,any. sądzi-
my bowiem, iż dalszy rozwój psychologii turystyki wprowadzi do nich

konieczne korekty i uzupełnienia, a możliwości zastosowania jej \U'ni-
ków precyzować się będil stopniowo wr prac(tych turystycznej

[ vstx' ki

rSFCholPgy Of T'0tiljSHll hlland. rls Currcnt stałe nnd Frospcets nf ani\ 'th

In this artlele, an attcmpt hus been made at reviewing the acjlicvelnents e!
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AI.

WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO POLSKI
Dl:A POTRZEB RUCllU REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO

STEFAN żRIUDA

wyprowadzenie

Dążenie mieszkańców n)last do spędzania wolnego czasu poza stałyn]
miejscem samic,szkania, a szczególnie w terenach o atrakcyjnym krajo-
brazie górskim czy nadmol'sjtim, względnie cechujących się uczególuy'
mi walat'ami zdrowatnylni, istniało już dawno w nasza'm społeczeństwie
wyprzedzając nax-.'et czasy- organizacyjnego formom ania się ruchu tuW-
stl'cznego, datowanego w t'olsce na rolę 1973(Pow stanie 'Towarze-stwo
ratrzatlskiego). Dążenie to nic miało oczywiście charakteru powszechne-
go i XĘ'ynikało rac7cj z pl'wyczyn poznac:czech. częstokroć nawet snQhis-
ty-cznych. h(odnc były zwłaszcza wyjazdy ,.do wód". co odnosiło się do
renomowanych kurortów, maxx'dzięczającl'ch $wą sławę walorem środo-
wiska pl'zbrodniczego rejonu ich -i) stępow'ania, a szczególnie zaś wodoln
minei'alnlnn. Wyjazdy- takie były jednak bardzo kosztow,ne, stąd też
uczestniczyły w nich w zasadzie ty-lko zamożne n'arstwy spale zne (głóxx-
nie ziemiańshx,o). Z czasem *,moda" na wl'jazda' rozszerzyła się na za
mozmeJsze mieszczaństwa. Rozszerzył się również zakres przestrzenna'
tl'ch wyjazdów, jak też i zmieniła się ich motyxvacja. Do sławnych ,,ku-
rortów" dołączyła moda nn wyjazdy \$' góry z pierwszeńshn'em Tatr i Za-
ltopanego- Wśród tych grup społenznl'clt, zainteresowanych xnryjazdami
turystycznymi", rozwinęła się z czasem fascynacja folklor'em, zwłaszcza

górali tatrzańskicjl, względnie huculszczyzną. Pierwszymi interesowali sie
głównie lnieszkalicy Krakoxva. drugimi micszkańcj- Lw,owa. Obok tych
fascynacji folklorem rozwijało $ię róxĘmież zainteresowanie pięltne!!t
przyroda' ojczystej" kraju będącego w nielvoli trzech zaborców. Pozne-

XĘ'anie tej przyrody' była swego rodzaju przejawem patriota'zmu

Katedra Ekologii Cz[ov:ieku, AWF ](ra]tów Planu 6-1etnlegQ C2a
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Rozszerzający się stopniowo zakres zaintci'esowań turystyki orilz krąg
oddających się tej ,.namiętności" głównie mieszkailców miast powoduje,
że pojawiają się nowe. przypisywane temu zjawisku wiilory- oddziały-
w'anita nn osobovpość uczestników

Kazimierz Sosnowski -- jede]] z xx:ielu propagaLol'ów- tego rucllu .--
w p!'zedmowic do pierwszego wydania ,,Pi'zewadnika po Beskidach Za-
chodnich" tak oto prezentuje n,flory- łurystyl(i przypisywane jej w dru
gim dziesięcioleciu naszego xpieku ...,,Tura styka jest jedną = najszlacheŁ-
niejszych namiętności duszy ludzkiej, a grunt .jej jest trwały, gdyż opie-
ra $ię nie na chwilowych i przełotnych upodobaniach, ale na niespoży'tej
podstawie, na umiłowaniu piękna przyrody, a umiłowanie to silniejsze jesc
nad inne serc ludzkich upodobania". ... ,,Turysta:ka ]na duże intelektualne

kulturalne znaczenie; ona ćwiczy zml'sł pięjlna, uczy krajoznawstwa,
prze'rodoznawstxPa i gcogi'filii, lepiej niż książę(i; ona też ćwiczy charak-
ter. arabia zmysł śmiałości. samodzielności, pewności siebie, ol'lentacji
w zawiłych sytuacjach, ćtwiczy wolę, rozwiewa lęk przed pokonywaniem
trudów, uczy rozxx'agi i odxv&gi".-. [16]

tVsptbŁczesne motytcacje 21p7'a'Eciania tu7'głt11ki

\\r miarę upływu lat poglądy na rolę i znaczenie ruchu turystyczne-
go ewo]uują w](ierunku jego chl'ba najważniejszego waloru -- walii'tt
biopsychoterapeuts'cznego. Zdecydowało o tym dynamizowailie slę nie-
korzl-stnc,ch zjawisk w środowisku człowieka, związanych z rozwojem
cyn;ilizacji technicznej, znamionującej współczmny śunat, a zwłmzcza
kl'aje przodującc w tym względzie.

Nlotywy poznawcze-emocjorialile, podbudowane pobudkami patrioŁy-
cznFlni, cechujące ruch tura,sty-czul' na ziemiach polskich końca XIX wle-
ltu i początku XX. choć w dalsza:m ciągu oboxviązujące, zeszły jednak
na plan dals7.y, zaś pierwszoplanowymi stały się lwotyW' zdrowotne. Dziś
zdecydowana więlŁszość llopulacji, ztx'leszcza inieszkaliców wieljŁich aglo-
mel'acji miejsl(o-przcmysławycll iw ogóle miwt, pi'annie w każdym nii
darzającym się wolnynt czasie przebywać w możliwie nie skażonym śaQ
dowisku, sv lesie. nad wodą, byle z dala od uciążllxvości środowiska byto-
wania. Jest to trend uwag'unkowany w: znacznej mierze podśxviadoiną
reakcją organizmu ludzkiego na niekorzystne zjaxxisla doznawane z nie
odpowiedniego -- wobec potrzeb biologicznego rozwoju organizmu środo-
xpiska człoxmeka -- miejsca stałego zamieszkania. grześ\vindczenie o ta-
kim cha'akterze moll-wazji współczesnego ruchu rekreacyjne-tura'stycz
nego potwierdzają badania ankietowe przepl'owadzone dwul(rosnie przez
studentów Kola naukon'ego ekologów Akademii W):chowanie Fizycznego
w Krakowie w latach 197B i 19:il, wśród mieszkańców Krakowa wyjdż
dżających za miasto na niedzielny weekend. Na pytania o motyxvacjc}
wyjazdu prawie 100uńd odpowiedzi, w i'óżnS'n} oczym,iście ujęciu, potxviet-
dzało tę właśnie motyxx:aclę.
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Jeżeli zatem podstaxb'owym, czy' picrwszoplanowym motywem wl-jaz-
dy za miasta jest potrzeba p] zawracania dobrostńnu zdrowia zarówno
w sferze fizycznej, jaja i psl'cjiicznej, to tym samym podstawową gowin
nością wszystkich ogniw ż) cia społeczno-gospodarczego, odpowiedzialnych
za organizacyjna! sńonę tego zjaw:iska. jest umożliwienie jak ]iajefekt
mniejszego zrealizowania tego, jakże w ażnego społecznie i ekonamiczmc
masywu. Spełnienie go wl'mega dokonania reorienLacji poglądów na is-
totę ruchu rekreacyjno-tura.st} cznego, jego cele. zadania i funkcje w spo-
łemetbstwie, a lu- konsekwencji -- zit\lany w organizacyjno-infrwtruktu-
ralnej sferze działalności

W#ód wielu wpejitów tego zagadnienia dwa -- z punktu x\'rdzenia
tematu -- nabierają szczególnego zniiczenia, a mianowicie: potrzeby spo-
łeczne ruchu rejcreacyjno-turysta'cznego wzgllidem lodowiska prze'rod-
mczego w8z waloryzacja środowiska przyrodniczego PolslŁł dla palrzeb
ruchu rekreacyjno-turystycznego

Potrzeby społeczne ruchu ]-el(rcacyjno-turystycznego v/zględem śi'o-
doxvisicQ przyrodniczego wynijtają przede xt'szystkim z uciążliwości życia
w warunkach środowiska celow ieka, wysoce nieodpo\Hcdnich względem
wymogów organizmu, a xu jakich wzl'astająca ustaw cenie cześć spale
czeilstu a zmuszona jest egzystować. Potrzeby tc mają wielbi aki charal
Eer. jak też różnorodny !'ezonans spoleczny. Ta różnorodność jest rezul-
tatem mnogości objawów t agaty wnycjl konsekwencji w zdrowiu miesz-
kaiiców rejatlów o zdegradowanyclt wai.unkacjl śradawiska przyrodnicze-
go oraz struktury demogl aficzllej populacji tl'ch rejonów

Badania naukowe prom'adzoite prECz )medycynę. a zwłaszcza medvcv'-
nę społeczną. pi'zcmysłową i tohsykologię u yjaśniły cały szereg nieznau
nych objawów chorobowych i związek ich z czynnikami skażonego śro-
dowiska przyrodniczego. i w'ciąż odkrywają nowe zw iązki krzyczy'nowe
niedomagań organizmu ludzkicga, tkwiące w zdegradowans'm śrado\u'iskra
człowieka. Powiększa się zatem ustawicznie Ihta chorób określać.ych
mianem Cywilizacyjnych oraz czynnijców ich wywohijących, łkwiącl'ch
w zdegradowanl'm środowisku człon ieku

Choroby c) wilizacyjne w Obserw:owen)'ch rozinia'ach. budzące po
wszcchny niepokój, to konselcxs encje nie jedynie zdegradowanych warun-
ków środowiska pi'z)uadniczego, ale l.ównież postaw czlowieka w-obec
całokształtu zjawisk cywilizacyjnych zachodzące-ch w jego otoczeniu. Po-
staw nacechowanych obojętnością i podporządkowaniem sie naciskami
różnych zjawisk obcych osobowości ludzkiej. Wynijla to z jednej stronSr
z pnytŁaczająco oddział)nvająeej cywilizacji ted\licznej. a z dwgiej -
z nieświadomości roli i znaczenia zachodzących zjawisk i procesów vr
lcsztaltowaniu środowiska człon'iejca.i Sytuacja ta spraxyńa, że szło\viel=
współczesny, mimo x\ ysoltiego stopnia zorganizowania życia społeczno
gospodarczego, jakżeż często u tłnczony u zaxĘ'l'otne tempo życia przepeł-
iioncgo zjawislfami bądż zdarzeniami, w których uczestniczy na zasadzie
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biernego obserwratora, a czasem współuczestnika -- bez możliwości prze'
ciwstawicnia się ich nie akceptowanym przejawom, popada ip stany fru-
stracji i permanentnego lęku przed coraz bardziej agresywnymi bad c
mi płynącymi ze środow-isjca jego bytom'ania, zwławcza jego sfery ted
licznej i społecznej. W rezult,acie ogranicza coraz bardziej obszar aktyw
Raki życiowej, staje $ię samotnikiem nęl(abym rozterkami odnośnie do

miejsca i roli we współczesnej cyn'ilizacji, co prowadzi do a łdbicnia
układu nerwów-ego, stwarzającego podatny grunt dla rozni jada się roz-
nych zmian patologiczna'ch organizmu, będących efektem nieprzl'stoso-
wania się do tych warunków. Zachwianie raz postawy człowieka XNobec

uciążliwości doznawanych zc środowisl(a bytoxxania powocltŁje wzrost pa-
dątności na no\Ł'e czynniki d)mamicznic rozwijającej się cywilizacji. Ten
wzrost podatności na negatywne oddziaływanie czynników zdegradawa
nego środowiska człaxwieka oraz ograniczamy c:oraz bardziej olwzar akt!-
mości życiowej prowadzą z jednej strony do zubożenia środkóvr kon-
taktu człowieka z przyrodą, a z dnlgiej -- do określonych niedomagań
poszczególnych organów, czy calych układóxv funl€cjonalnych organizmu.t
Sytuacja ta oczywiście wyznacza stan zdrowia społeczeństwa, l(tory -
w ocenie kompetentnych czynników świata medycznego -- )e$t Wnocy
niepokojący i lnfymaga wzmożona'ch starań dla zatrzymania niekorzyst-
nych tendencji w jego kształtowaniu +. Starań zarówno czynnijqów pae
wotanych do pełnienia tej Fali, jak i przede &vszystkim samego spałeczeń-
stn.a. Starań. w zakresie uświadamiania o niebezpieczeństwie i możliwoś-
ciach przecixvdzialań temu zjawisltu, w zakresie organizowania odpowied-
nich -ń wobec szerokiego kręgu odbiorców, form przywracania dobrosta
nu zdrowia oraz w zakresie zbadania, dokonania oceny, a w konsejfwen-
cji zabezpieczenia i odpowiedniego zagospodaroxx'ania terenów o najkoe
mystniejszych walorach środowiska przyrodniczego z punktu XNidzenia
regeneracji zdrowia
"'Waloru'zacja lodowiska przlcrodniczego obejm:lje z jednej strony wS--
typawanie obszarów charajcteryzujących się najkorzystniejgzylni. wzglę-
dem potrzeb ruchu relcreacyjnoptuirystycznega, czynnikami dla aktyw
nego wypoczynku długoterminoxx'ego. a z drugiej stt'ony nWnaczenie pa'
łożonych w sąsiedztwie aglomeracji miejsko-przemyslowych i dużych
miast, terenów mogąca'ch pełnić funkcje względem wywoczynk\l świąte-
cznego. W pierxx'szum przypadku chodzi o tereny charakteryzujące $ię
walorami mogącymi skutecznie wpływać na pi'zawracanie dobrostanu
zdlawia, w dwgim zaś -- o tereny mogące xw ogóle wpb'wać na pod-

SprKwa ta stanowiła przedlniat dl-skusli w Ty 15-10.19B5 .roku w gronie spc
cjalistów nt. ..Stan zdrow;ia $paleczeóstwH polskiego". W dyskw$ tej padło Btwier
dzenie. że Szwajcar 3/ł walnego człlsu pośn'iqc na rekreacię, na podniesienie kon
dycjl !izycznej, na przy\ róccnie dobrostanu zdrowia psychoflzycznego
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tl'zylnanie dobrostanu zdro\Ł'ia - icl! główną zaletą, obok nici(oiliecznie
najwyższych wartości środowiska przyrodniczego, jest dogodne dostęll-

Pi'oblemab'ka walor) nacji śi'odouriSlqa przyrodniczego dla potrzeb rtl-
chu rekreacyjno-tura:st) cznego zi\ajduje się w orbicie zaintcrcsaxx ail sze
rego dyscyplin naukoxv},ch. król'#'cjl przedmiotem badan jest zaróu'nu śro-
dowisko przyrodnicze jako całość, jak i jego poszczególne komponenty-.
a nawet gospodarcze wyllorzysŁanie tego środowiska, Należą do nich
głównie

-- geografia fizyczna kompleksow-a,
-- geografia turyznlu,
-- fizjogralia urbanist},cena
-- arcllitcktura krajobi'azu.
\V ostatnim oi(lesie dołącz) ły do nich disc)'piiny zuj)n\ijące się m. Łn

walorami biorizycznymi śi'odowiska przyp'oclniczega, mającymi istotne
naczynie w przywracaniu zdrowia populacji iudzjiiej, jal{ ekologia czło-

wieka, czy med)-cena społeczna
Zainteresou'ania tc znal\'ocoś:ały szef'cgicm ciekawych opl'acowall

w załtresie waloryzacji środow. isjia l)rzym'odniczego dla pali'zeb l uchu re-
lueacyjno-turlutyczncgo. ujnlującycll tc zagadnienia z wielu punktów
widzenia, xb'łaściwy-ch da1lej dyśt:yplinic: Szczególne nuilenie prac z tego
zakresu notuje $ię od pała\vS' iat sześćdzitlsiątych, choć tematyka ta pi'zc
geografię tul'lidu podejmowana była już w okresie międzywojem)ylu.+
Kilka z tych prac, ze względu na icji szczególną w:artość bądż metodo-
logiczną, bądż mcrytor],cztlą dla otliawianego zagadnienia. u arto clloćbv-
bardzo skrótowo zalJrezentoxb'aĆ.

W 1963 ukazuje $ię praca h[. J. 31i]ewskiej pt. ,,RcgionS' turystyczne
Polski", w ](tórej autorka z:isLosaxh'ała inetadę bonitacji punktowej ]v oce-
nie atrakc) jności tura'sty-cznej śi'odow islta przyrodniczego. Jako podsta-
wowe kryteria dla określenia atrab:cy'jności prze-jqła ukształtowanie i:
genu oraz l)ov.'ierzchnię w'oceną i leśną w oclnicsieniu do regionów fiz.y
caro-geograficznych. Za doclatkawe krlneria atrakcyjności tura'etycznej
terenu uznda tzv. wyjątkowe walory przyro€1nicze w postaci chualtte-
rystl-cznych form terenu, jak: tunlic, !nalawnicze 'a'ąwozy, plaże itp.
orm specjalne walory k]iinatyczne. Rezultatem ta]( przeprowadzonej XL'a-
lorl'zacji bl'ło wydziełenic sześciu typów krajobrazów, z który-ch jako
atrajtcy-jnc dla turystyki obejmowały łącznie oi(olo 33ońa terenu Polslti [8j
Inne podejście do wydzielcnia terenów- na patrzebl- rekrcacji zaprezeŁl-
tował J. Bogdanawski. \\r szeregtl opracoxx'aii piet'xę'szych iat sledemdzie-
siątl:cll dolional podzialu ol)szara Polski na nlożHxx:ie jedn\olite pod wzglt:-
dem ukształtow:ania i po].:rysia terenu jednostjli architektoniczno-krajo-

u l itych trzydzicstycl) szereg p:
hala i Karpat. opublikow'itŁ S. Leszcza cki

tego zakj'esu. don'cząc} ch gló\Tnie Pod
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brązowe. Kryte!'ium wb'dzielenia tych jednostek stanowił krajobraz ro
zamiany jako ,,fizjonomia naszego matcria]nego środowiska" it]. Wy-
dzielone jednostki rozpatrywał następnie pod XPzględem przeobrażenta
klasylikując je do trzech grup

krajobr'azy zbliżone do naturalnych -- 15'ńa obszaru Polulcl
krajobrazy llarmonijne -- 3{)e/n obszaru Polski
krajobrazy w róża)-m stopniu ulegające de:N'a
stacji -- 50'/a ol3szaru Polski.

Z kolei dokonał oceny tych krajobrazów pod a'zględem przydatności dla
rekreacji. Wg tej ot:eny :,...tylko 22Q/a zespołów jednostek krajobrazo-
wych posiada dogodne warunki do odnowy sił człowieka. Niemal tł'lc
samo nie nadaje $ię do celów rekreacji. Dwa t'azy tyle wymagałoby' do-
piero adaptacji, aby stworzyć właściwe xxarunki do wypoczynku.."tl!

Interesujące podejście do waloru-racji obszar'u Polski prezentuje plan
przestrzennego zagospodarowania turystycznego Panski do 1990 ra]:u [11]
Walory rekreacyjne oceilianc s! głównie z pozycji prezentowanych pi'zez
poszczególne jednostld odniesienia wartości estetycznych. Przyjęto. że na
ogólne walory turystyczne składają $ię

-- walory wypoczynkowe -- rzeźba terenu, woda, szata roślinne, dłu-
gość zalegania pokrywy śnieżnej, a ponadto xvystępowanie źródeł mine-
ralnych, cisza, czyste powietrze,

-- walory krajoznawcze -- w;flory- ń'odow iska prz)modniczego plus
obiekty i zjawiska kulturowe

Ogólna poxxierzchnia wyaóżnianycjl terenów o walorach wypoczynko-
W'ch wynosi około 22%, zaś o n,aloracli krajoznawczych ol:oło 25Vo ob-
szaru Polski. Łącznie zaś paw iel'zchnla terenów o \Ę-alorach turystycz-
nych, pmy uxx'zględnieniu nakładania się częścioxxego terenów dla obu
form turystyki, wynosi oko]o 32qro obszaru Po]s]:i]:ł]

Oprócz zaprezentowanych przyldaci€1w- istnieje jeszcze szereg innycii
opracowań zajmująca'ch się waloryzacja terenu Polsjci, względnie określa
nych regionów dla rekreacji, Jednak brak miejsca nic pozwala na ich
przytoczenie. Z niektórych z nich ])rzytoczont} są. w tabeli zamieszcza
ncj niżej, cech)- środowiska przyradniczega, W'różnione przez autorów
w dokonywallych xx'aloryzacjach.

Zaprezentowane uprzednio krótkie omówienie istr\iejących tcndenc]
w naszej literaturze naukowej, dotyczące walii'nacji środowiska przy
rodniczcgo dlu potrzeb ruchu rekreacyjno ystycznego. w odniesieniu
do obszaru Polski nasuwa określone wnioski, w subiejctywnym oczywi
śmie odczuciu autora.

Po pierwsze, dotychczasowe waloru'nacje środowiska przyrodniczego
terenu Polski dla potrzeb ruchu rekreacyjno-tw},etycznego odpoxviada-
ły XN zasadzie na zapotrzebaxPanie spałcczne w tym xwględzie w trady
eyjnyln rozumieniu tego ruchu, tzn. odpoxxriadaly na pi'zewodni noty'w
uprawiania turystyl(i -- poznacie piękna ojca)-itego knajp. Urozmaicona



a b ela 1. Wrróżnianc przez paszcn8ólnych autora , cechy środawislla przrtod
niczego określające atrakc3'mość terenu dla rekreacji

Cecha środow-iske pi'zlrodniczcgo

Urazmaicenie rzeźby terenu. wielkość i roómj wód po
wierzchniowych, lasy oraz Lz'-\'. w'piątkowe n'agory prz)F
rodniaze: hp. malo\viliczc w:ąH'ozl- i dolillr. rol'llly skali\e
turnic, plaże oraz specjalne cccłlj' klip:lt Ł
Las, woda, zielell oraz krajom)raz i klimat

Rzeźba terenu, wady pa'v'ierzchnia\ve i lecztxicze. lasa.
oraz \?flory Klajotlri:zox/c-\ridaKou,c i .\ arunki mikvo-
kjinlatl'Gate

jlKrajoórazr o szcze961nrch iarmacj] xctnl)ozyc} jii)-ch, wlr-
IniKającrch głównie z ŁJkształtq\,iuliii rzeźb:.' tercllu, wl'Htą-
paw'ania i struktury ]uHóu- oraz w'ód powicizcłinio.x,i'ch,
walifikującrch ic cjo ab3eci:l akreślonrin sp+!emem

obrotmyni

Uizeźbienie powierzchni Ziemi, iuknw'kija. ć rzeź:).y. Qbe-
jcność kasiu' oraz )ezior

Rzeźba terenu. Kadr. szata raślhnla oraz łr .\,anie po
IKrvxvr śnieżnej, a polladto w) sl podanie żródeł nlilie
rolnych i pelQidów

Lto

hl. J. &lileska 1963

A. Jackoxsnki i D. P:
szyckaHJackowska 1970

J. Ki'uczałit 1963

J. Bogdana' póki 19Tt

T. BarEko\ .,sk 1970

Plon pi'zcsLt'zcrincJ;o
zngospodi rawunia tu
ryst7czncgo Polski [in
1990 raju G KKliT

rzeźba terenu, rciżl c>rodna stralclula pokryciu teren\u, pilki\o krajobra-
zu, to przed'ognie elementy określająca: pl'zy'datność tei'enu dl& tw)-

Po drugie, dotychczasowe dokonaniu w zaj;rcsie \s'filar)uncji środowi-
ska prze'roclniczego terenu Polski dla poh'zeb turystyki noszą piętno pa.
glądów na problematykę walorów tego środowiska tech dyscyplin nau
rowy-ch, któż'e reprezentują autal'z)- dany-ch opracowań. Tyinczascm pro-
blematyka rucllu rel€rcacyjna-turystycznego iuż od daw-na ewaluujc
poprzez upowszeclmienie, z]nianę ]notWwacji, zntianę jego celów i za-
dań -- u- kierunku daleko idącej złożoności, wl'magającej wielody-scS'pli-
narilego podejścia do iozwiązl'xŁ;ania istotnych dla tego ruchu zagadnień
Dot)czy ta również podejścia do wałorl'zacji terenu dlu tej jakże istot
nej funt(cji społecznej

Po trzecie, dotychczasowe waloryzację -- dążący w założeniu do za-
biektywizowania wyd:(óR -- bazują w przeważaj€Lcei mierze na ocenie
mierzainych, fizycznych walorów śradoxx'islia prze'rodniczega. Tymcza-
sem o wartości danej jednostki fizjogi'aficzn ej dla ruchu rekreacyjno-tu-
rystycznego decydują również i takie cecjly, jak: strujttura drzewostanu
w lasach, rodzaj jonizacji, zwie;kszona obecność w powietrzu określon) cl}

styki
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o[ejków eterycznych, chara](ter podłoża, czy szum wód plyniłcych itp..
nie znajdujące uznania u opi'acowttjących, z racji trudności nadania im
ww rości mierzalnl'ch, xt'oględnie niedoceniania ich.

Po czwarte, rezultaty uralor},zacji w postaci wydzielcnia stref o od
powiednicj klmie wartości, wynikającej z tnierzalnych fizycznych wa-
lorów środowislta, są mało przydatne. cz.y raczej nicadeku Stnc do po-
trzeb społecznych tego ruchu, W'nikających zę zmieniony-ch, dominują-
cych współcześnie motyw,azji uprawiania turystyki o charakterze profŁ-
laktyczno-regenerującym względem zdrowia czlowielia. Najwyżej zasze-
regowane są jednostki fizjograficzne otrzymująca najw'żs7e wartości,
które jednocześnie charakteryzują się xxO'soki! bodżcowością, a {ym sa
mym ich przydatność cala tego ruchu jest ograniczona. Tyn\cz€tseln popu-
lacja naszego społeczeństwa to 38-miliollow;a zbior'owość sl:badająca się
z ogromnie a'óżnicow'onych demograficznie i biofizycznie jednostek. Kon-
dycja biopsl'chiczna tej zbioroxx oki jest i'óxn,niet bardzo a'óżnicowana,
przy pzpn w ocenie medycyny spolecznej określana jaja oscylująca wo
kół średniej, z tendencją do obniżania się. Potrzeby te] zbiorowości wzglę
dem walorów środowiska prób'rodlliczego terenów prcdysponowanych do
pełnienia funlKji rekreacyjnej. prezentują również relatywną względem
tej kondycji różnorodność, z przewagą cech a charakterze małej, względ-
nie najwyżej średniej bodźcowości

Przystępując do fol'mułowania podstaw xu'aloryzacji środowiska przy-
i'odniczego dla potrzeb ruchu rekreacyjno-turystycznego, zgodnej z n'
mogami xxspółczcśnic krystalizujących się potrzeb społecznych wzglp.
dem tego ruchu, należy na wstępie określić realia tego zamierzenia stre-
szczające się w pytaniu: czy w świetle istniejącej wiedzy z zajcesu ro:i
i znaczenia środowiska przyrodniczego w przywracaniu dobrostanu na
czego zdrowia można jednoznacznie i w pehi kompetentnie problem ten
rozwiązać? Na pewno nie, gdyż zbyt XNic]c Jest jeszcze niewiadomych

zakresu podstawolvFch danych dla jego wyjaśnienia. Przede wszyst-
Idin dysponujejn)- jeszcze wrysoce niczadawalającą wiedzą z zakresu

a) wpływu zarówno różnych czynników środowiska przyrodniczego
jak i całych określona ch ekosystemów na zdrowie populacji !udzkiej

b) reakcji organizmu ludzkiego poddanego s'pływom określonych zja
wiek i czy-nników środowiska przyrodniczego(w układzie czmowl-jn, wie
kow') m populacji itp.),

c) konsekwencji zdrowotnych populacji ]udzkiej poddawane] l)i'esj
sllażoncgo środowiska człowielta w trakcie różnej aktywności życiowej

d) kondycji biopsJ'chicznej spoleczeństwa polskiego
Istniejące i wciąż pomnażane, hagmentarl'eine dane z w lżej pi'zy

Łoczonycll zakresów, jak tcż i społeczne odczucie roli aktywnego współ'
działania z przyrodą w procesie przywracania doba'ostaną zdrowia, utwier

r14nkcja środowoka pr yracinŻczagc> lględent patr=eb relcreacj



dbają w przekonaniu o istotny'm znaczeniu wpis'wu ślodou'iska ])rzl'rad-
niczego n& Duszą llondl'cję blopsSrchiczną, ale -- używając terminologii
ądoxPniczej -- są to jeszcze w wielu prz):parkach poszlaki, a potrzeb)n

są fakty. Nilu jednak nastiłpi nagronladze11ie ,,faktów"; należy próbo-
wać dokonania kolejnego prze'bliżenia w tym zakresie, tzn. przcprow"a-
dziś, oczywiście w sposób bardzo ogólny. \Ł'alorłzację środowiska prze'
rolniczego l=olski dla potrzeb rewii'nacji na i)odstawić znanych już l po-
\x szechnie akcentowanl'ch wskazac\ tej forłny pl'zyu.'racania dabrostan.i
zdrowia

Do xwv- powszechnie uznawanycii czynni:Łów. wal'unlcujących pl'z)-
wl'armie dobrostanu zdrowia, należą;

a) aktywność ruchowe
b) słabo -- względnie

rodniczego,
c) biologiczlno-klimaty'cene działanie lasów

Do t} c!\ podstawowyctl cz},nnikó\4= dochodzić będa jeszcze inne, nu\iej
akty'xPizujące funkcje biologiczne organizmu, ale stanowiące sw-ego ]'o.
dzaju stymulatory dla reki'nacji, a mianowicie itompozycje krajabraz}.l
o poxwzechnie akceptov 'nnych walorach estetycznych, wody powierz-
cht)iow-e w sezonie letnim, a pokrywa śniegowa w sezonie zin\on'm

Aktywność ruchowe stanowi podstawową i niczasQpioną formę
akcji organizmu na negatywne konsekwencje cywilizacji tecllnicznej
ogi'aniczającci w:spółży'cie organizmu !udzlŁiego ze środoq'iskiem przy
rolniczym, które jest podstaxx'ą zachowa1lia dobrostanu zdi'avia

Tereny o malej względnie średniej bodżcowości biologicznej sa naj-
odpowiedniejszymi dla a!(żywności rekreacyjnej z l)unktu w;idzenia prze-
ważającej części naszego społeczeństw;a. Chodzi bowiem o niewielkie ob-
ciążenie organizmu człowieka bodżcami zewnętrznymi dla xvykonan!.a
pewnej pracy niezbędnej w utrzymaniu llomeostaz#'. armi bodźcami mo-
gą bl'ć np. odpowiednio ksztalt:idące się czynniki }dimat)-czuc w powią-
zaniu z ultształtowanicm terenu, biologicznie aktywne czynniki lasów
Odpowiednią zmienność poszczególne'ch pal'ai)litrów środowisjra pewną
trznega zapexNmiają tereny podgórskie a zróżnica'Ę'ajej rzeżbie, gdzie ni).:

-- zaznacza sŁę w} radny l ytm doboxuy natężenia poszczególnycjl pa
rametrów meteorologicznych

-- inw:crsje temperatur w porze wieczornej i Łiocnej są czynnikiem
hartującym

-- w miarę sih)a insolacja. ze względu na zmniejszenie o])tyczy\ej ma-
il' atmosfery, zapexx'nia dapł} w wystarczajilcej ilości korzystnie oddala
Ływających promieni nadfjolctowych (pigmcntacja, intcnsyfi!(azja proce-
sów- wymilacyjrlych. dzialanie balcteriobóJcze i przeciwlcrzywiczne)

krążenie powietrza. w xx'FŁ\ilŁtt silnie rozwiniętych procesóxx' kon-
wekcji(różne nagrzanie podłoża ze względu na zróżnicoxx:anie rzeźby), za-

'ednio-bodźcowe warunki środclwislfa przy-
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pewnie jego stałą wl'miarę, co z kolei warunkuje utrzymanie wilgotno-
ści względnej na średnim, korzS'stnym pozioluie,

-- procesu lenizacyjne są zdecl'doxx'anie bodżcowe(przy założeniu wy-
stępowania nicxq'jakiej bai'sery górskiej), możliwe do zaakceptowac\ia
przez organizm. Stanowia! one równocześnie czynnik zmuszający olga
niem do uruchołnienia reakcji akiirnatyzacyjnych.

Pozbawienie organizmu ludzkiego bodźców zexvnętr7.nych, właściwych
środowisku prz)rrodniczemu obszarów nizinnych obojętnych bodźeowo, po-
woduje zadaj w reakcjach obronnycl} organizluu. głównie \Ę- aspekcie
działania układu termoregulacji. c0 3v efekcie prowadzi do zamku me
chanizmów obrona)-ch i obriiżenla sprawności organizmu w ogóle.

Nadmierllc zaś spatęgowanic wymienionych bodźców, WO'stępującyc1l
na obszarach wysokogórskich, powoduje zbyt duże obciiŁżenie układu ter-
moregulacji, możliu'e do zaakceptowania tylko przez jednastlci o M'yso-
kiej XPydolności organizmu, stanow-łące nieduży odsetek naszej ludności.
eliminuje zaś ehorycll, stal'szach, niepełnosprawnych.

Biologiczno-klimatyczne działanie lasów ma istotne znaczenie dla przy-
wracania dobrostanu zdrouria. Znaczenie to przejawia się główrnie

-- w zdolności oczyszczania atmosfery z zanieczyszczeń, w tym tak
niebezpieczni-ch radioakt)nx'nych,

-- w koncentracji jonów ujemna'ch (zwłaszcza lwy szpilkow'e) korzy-
tnie aóóziałrwaiącrch nu llrzenlian>- biochcmicznc \v organizmie i psy-

cltike człowieka.
-- w wydzie]aniu substancji lotnych biologicznie czynnycll, np. titan

cydy lotne wydzielone przez szereg gatunków drzew, jak: sauna. świerk:
jalowiec: mają właściwości lDaktcriobójcze; substancje arolnatyczne, jak
alfa i betapinen, dipenten. silvestl'en i in. działają lecznicza na drogi od
pechowe; inne działają uspolEajająco na system nel'wody człowielta. Na
sferę psychiczną koran-sanie oddziałuje Ins rówl)ież poprzez specyfikę je-
go ekosystemu, czy' nan'et kolory itp.

Można bl' jeszcze padltreślić znaczenie lasu w poprawie struktury po-
wietrza wcw:nątrz (zwięllszenie tlenu), lv tłuinteniu hałasu. wc wpływie
la warun]ti ]climatyczne terenów przyległych poprzez np. txĘorzenie siq
bq'zy miejskiej itp.

Podział terenu PoŁxki wg prize'Qtotoa7 ych toalotów

Podzial ten l3ędzie mieć oczywiście cjtaraliter ogólna' zarówno ze wzglę
du na skalę, jak i rozmiary opracowania. Będzie podziałem uwarunko
wullyin trzema upi'zednio omówionymi podstawowa'mi czynnikait\i. wpły
grającymi uktN'wnie na proces prze'xPracania dobrostanu zdrowia.

Wychodząc z poz):cji xn'skaz=lń tych czynników w odniesieniu do prze
.vażnjącej części naszej populacji, charaktcryzującej się raczej słabą ]qan
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be !&'alorrzaciil rekreacylna Irodosxriska pfz} rocliiiczego Polski

Kategoria
vartościu-

JącU
lednastka iizjograliczti; C:zrnniki wviażniające

C)ptYmalna
waha. ć

P096rze Karpacjllc. Przedgórzn
sudęckie, kotiinl' i doliny g
tkie Be:kidón' i Sudetów

Elcrnentr bioklilnatu. orografi= tp
rodu, struktura lasib\v

Wysoka
wartość

Sudety bez KQrkonoizJr. Deski.
ds'

Elementy biokllil\aiyc:
ra laSÓW.

strukt

Srednia
teść

a)

b)

Środkowo wrschodnia cześć
PojezierŁa PQmor$1liego
Gprs' ś\ęńętokrz} skic
WJŻ} na Krakow'sko zqsLo-
chow$kQ

Krajobraz. orografia terenu. struk
tura lasa\y jeziora
OlngrariR, struktŁUQ lasów, cle
monty biokltrnatu
KnŁjobraz, orografiR terenu

Niska
wartość

Zacilodnia część Pajezierza
Pomorskiego. Poiezierze plan
zurskie
\\rzgórHa Trzebnickie. \\ru-

na śliska, V'żl-na hlh-
łopolska, wrżrna l,ubclska,
Roztoczc

Kritjabraz, sLruklurii lli$ó\$'. iezia
rn, orogratia terenu

Oragraria tclenu, struktura hsól\

SpecjŁiine
wilrtości

Tatry, Babia Góra, Karkono- l Orograria terenu. ejementv bloki
l maty, Krajobraz.

Wrbrzeżc Bałtyku i Elementy bioknnaiu
W'prÓżniĘ: literat-e u skazują na !nei'iti'chiczn)- uklad w abrebii ]allej grl

dycją biopsychiczną, w ś'odowisku ln'zyrodniczS'tn obszaru Polski można
wyrazne szereg rejonów o różnej wartości * dla I'uchu rekreacyjno-tu-
rystycznego, ocl optymalnej, topi'zez w)Taką, średnią, niską, do obo-

Qptymalną wartość prezentują tereny Pogórza }(arpackiego, Przed-
górza Sudeckiega oraz niższe partie Beskidóxx'(kotliny. doliny); wysoką
wartość -- Sudety poza Karkonoszami i Beskidy; średnią wa!-kość --
środkowo wschodnia część Pojezierza Pomorslliego. Góry $więtokmyskie
i Wyżu'na Krakowsko-Częstochowskal niską wartość -- zachodnia cześć
Pojezierza Pokoj'sjciego. Pojezierze Mazurskie i pozostała czeŚĆ pasa \b'y--
żyn(Wzgórza Trzebnickie, \Vyżyna Śląska, \Vyżl'na RTałopolska, W'żyda

mętnej

Wartość rozumiana n' sensie funkcji t ch czynników(biokllmatvczn} ch i leś
nyc1l) w procesie przy\ęuacania dobrostanu zero\ in większości imszego spgteczeńv
stara. charaktcryzuSącego się średnią i niską kolldycją biops} chiczną.

Zaproponowana skala wartości stanowi oczywiście wyraz subiekty\vnego
poaejści:i autora dc ukierunkov..anei occl3y poszczegóinrcl} ióallosteK fizjagralicz-
nrc1l \v stosunku da całości Qb$z nl kraju
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Lubelsj€a, Roztoczc); obojętna xxartość -- pas Nizin środków-o-pokkich
dolina dolnej \Visłył Nizina Szczeciiiska, KoLiina śląskai l(otlina Ra :i
borslTo-Oświęcimska i Konina Sandomicrska

Tatry. Babia Góra i Karkonoszc oraz wybrzeże Bałtyku, nie ?.akwalŁ-
łil(o\dane do żadnej z grup, należy potraktować odrębnie. Pierwsze, z ra-
cji cliaraktcrujuajabrazu wysokogórskicgo, drugie nadmorskiego, wskaż
zując wysokobadźcowe walory bioklinlatu, mają specyficzną wartość od-
działywania ukierunkoxx'ajego na aktyxx'ne pobudzanie czynności fizjo-
logicznych niekttlrycl\ układów orgauizinu

Ten ogólny podział obrazuje sytuację potencjalną, a nie rzeczytpistą.
gdyż nie uwzględnia degradujących skutków oddziaływania t\a walory
środowiska przyrodniczego zanieczyszczeti emitowanych dofŁ przez go
spodarkę. a zwłaszcza przemysł. To negatywne oddziaływanie jest po-
chodzenia nie tylko rodzimego, ale i obcego, jako że w funkcjonowaniu
przyrody nie obowiązują bariery graniczne. Obszar I'olski usytuowany
względem wielkich\ centrów przemysłoxvych panstw ościennych, narażo-
na' jest zwlaszcza od zachodu i południa na oddziaływanie zanieczl-sz-
czcń przemysłowych z Niemiec i CSRF, nanoszonych przez przeważające
wiatry o składana'cj zachodniej. l tak Karkonosze, Przedgórze Sudeckie
dcgradowane jest głównie przez kombinat gól'niczo ergetyczn$' usytu-
owany po ich zachodniej stronie na terenie Niemiec. zaś Bcsjdd śląski --
przez Ostrowski Okręg Przemysłowy w CSRF

Usl'tuou'ane zaś w południowo zachodniej Polsce główne celica prze'
mysłowe, charakteryzujące się wysokimi parametrami szlcodliwcgo od-
działywania na środowisko przyrodnicze oraz rozprzesh'zcniające sŁę
w kierunku północno-u'schodnim nowo powstające po wojnie pojedyn-
cze ośrodki przemysłowych zagrożeń, powodują przesuwanie się stopnio-
we groźnego zjawiska w tym kiej'Huku. Ocenia się, że aktualnie nad oko
ło 15qD powierzchlti kraju powietrze jest zanieczyszczone w stopniu W'-
luce szkodliwym dla biosfcry, a zatem i dla walorów rekreacyjnych śi'o-
dowiska przyrodniczego.

Zanieczyszczenie powietrza, głównie z'viązkaini siarki, stanowi wyso-
kie zagrożenie dla lasów, zss łaszcz8 szpilkowych. Niebezpieczellstwo tyilt
groźniejsze, że jest przyczyną wtórnego zagrożenia przez szkodniki owa
dzie, atakujące osłabione drzewostanu. Jedynie około 30Vo obszaru kra-
ju nie jest objętych strefą zagrożeniił lasów związkami siarki. Dotyczy
to Pojezierzy, Podlwia oraz wschodniej części W'żony Lubelskiej. Na
obszarach o największym stężeniu zanieczyszczeń atmosfery zaznacza się
zupełna' regres świecka i sosny -- drzew o szczególnych walorach dla
rekreacji. Dotyczy to zxxłaszcza zachodnich partii Karl(onoszy, Wyżyn)
Sląsjlicj, południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstachoxx'skiej i za-
chodniej części NizinS' Sandomierskiej (Puszcza aiepołomicka)

Jeszcze gorsza sytuacja przedstawia slq H' zajtresie zagrożenia xvód po
wierzchniowych. Prowadzone od dhiższego czasu badania czystości rzek
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w Polsce UO'kazuią ustawiczne wzrost ich zanieczyszczenia. Obecnie ma
my niecałe 10% badanych długości rzek w klmic 1, około 32Vo w kla
sie ][, o]:oło 26% w ]€1asie ]]] i około 32ą/o prowadzących martwe wody
pozajclasowe. Nie lepiej jest z wodami nmzy'ch Jezior. Około paliwa
u'sz) sLłdch \Nód jeziornych w Polsce zagrożona jest w-sjiubk odprawi
dzania do nich, bezpośrednio lub poki'e(clio, ścieków przemysłoxP ch i l(o-
min[a]nych, w tym rów nici z ośnac]](ów wypoczy'nkowych usytuowanych
nad ich brzegami. Jeszcze [la początku lat sześćdziesiąty'ch prawie we
wszystjiich jeziorach Pojeziel'za hrazursjciego można się było kąpać. Dziś
nad wieloma z nich w tym regionie umieszczane są zakazy kąpieli z po-
wodu niebezpieczeństwa dla zdl'owia. Podobnie przedstawia się sytuacja
z jeziorami Wielkopolski czy Pojezierza Poulorskiego. W wielu z nici!
bŁ:dącl'ch odbiornikaŁni ścieków. stopniowo zanika życie. Xie lepiej jes
z wodami przy-brzeżnymi Bałtyku. a zwłaszcza jego czc:ściow:o zamjcnię-
tyn)i &kwcn&mi jak Zalew Wiślany i Zalexv Szczeciński, a n.awct otwarła
Zatoka Pomorska. Ogromne ilości ścieków zrzucanych prECz \spadające
do Bałtyku rzeki z Wisłą i Odrą nzl czele sprawiają. że xr rejonie naj-
wyzszych stężetl zanieczyszczeń w Zatoce Gdaitskiej wproxx'adzane są za
kaze' kąpieli. A przecież woda to niezmiei'nic n'artościou:l' element wa-
lor ów reki'eacyjnych środowiska przyrodniczego

Zagi'ożenić środowisl(a przyrodniczego jako zjawisko dyitamiczne ule-
ga ciągłej ewolucji -- wykazującej niestety tendencję wzrostową --
w zależności od funkcjonowania źródeł emisji zanieczyszczeń. qVpływa
ono oczynviście dcgradująco na jakość środowiska przyrodniczego, powo-
dując obniżenie walorów rekreacyjnych regionów zilajdującl'cli się w za-

gra tego zagrożenia. w wypadjŁU jaat\ak, adyb} wysilki zmierzające
do ograniczenia niekorzl'stnego zjawiska uwieńczone zostały sukceseitt.
rówrlież walory środowiska przyrodniczego mogłyby zostać prze'wrócone

Zaprezentowa)y wl'żej podzial \; szczegółowszym opracowaniu wpro-
wadziłby nicwątplixvie szereg przejściawS'ch jednostek czy i'egionów po-
ki'ednich, modyfikujących tcn ogólny schemat walorów środowiska przy-
rodniczego Polski, ukierunkowane na potrzeby ruchu rekreacyjno ury-
stycznego. Dokoi\anie w przyszłości takiej szczegółowej waloru'zacji,
opartej na ocenianiu czynników środoxĘdska przyrodniczego paszczegól
nlrch jednostek fizjograficzn) ch. akt) wn) ch w pi'zywvacaniu dobrostaltu
zdrow ia, poM'inna stanowić podstawę do działania w zakresie racjonalne-
go kształtowania t'uchu rekreacyjno tl'cznego w naszym ]craju

Tourist V&lues of Pnland$' Natural Environment

Relying an thc familiar and universaUy accentuatecl motives for practislng
tourist forma ot rccrcatio!: as v.,cll as thc psS'chopin)sical state of our society. it
is pcssiblc to clisti1lguis1l a :lulnbcr or rcglons on tele religii territar} of variatts
a[ues tor this activity {l'oln thc optimum !iE"hugh ]\igh, Incdium. ]ow ŁQ indiiercnt
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one. The optimum value is represetthd by tl)e Carputian Platcau. The Sudeten Plq-
teau. and the lau'er parti of the Bcskids {dip$. \'&ilQ's); tllc medium valuc --
Lhe mid-casŁcm lJart Qf the Ponneranian Lake District, the Holu Cross 1vlauiitains
($\Niqtokrzyskie), Cracow -- CzęstochQw& Upland; the low valuB -- Lnie M:estem
pan ot the PomerHnian Lake District, Łhc blasurian Lake Distrlct, mid the rę
naining par of the plntcau bell includlng Trzebnickie Hills. the Silcsian Plater;u,

the Little lłoland P18teau. Roztocze Hills; thc indiferent v'blue -- thc bclŁ of Cen-
tral Polish Plains, the x-a]jcy of the wawer Vistu]a. ]he Szczecin ]llaln and the
Sandamierz Dlp. The Tatras, the Babia Góra blounLiin mld the Ka'konosze Rmge
alongi n'ith the B&!tic littoral. wnich have not bęen clł\s$ified, słlould tn treated in
a dWwent \Nay. The farmer, duc to its alpine kindscupe, and the lattcr. dLŁe to its
maritime charakter, have thcir peculiur influencing {łu 11ty as they evi=ce higlily
stimulnting biacllmatic \-blues
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