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OD REDAKCJI

Kolejny. czt.ernastyjuż tom ,,Folia 'l'uristica" zawiera artykuly o późno
radnej telnatyw. Otwia'a go artykuł o real'italizadi polskich uzdrowisk po
przez wpt'owadzenie ustawy o gminach uzdrowiskowych or:iz inne działnniii
rewitalizac'Jne. Tematyl(a tur)etyki uzdrowiskowcj jest przedmiotem dt'u.
Kiego artykułu przedstawiającego wyniki badań opini kuraęjuszy odwiedza
ią(ych polskie uzdt'owiskit n' 2002 r. Kiu'lary ksztaiconą u: uczelniach kadr
turystycznej prztlślcdzić main:t na przykładzie losów absolwentów kiej'unllu
Cuiystyka i rekrcaęja" krakowskiej AWR Pmblematyka kadrowa l eprezen

towanajcst także w artykule anahzqjącym przyczyny powsLawania konflik
tów wśród pt'acownikóxN wybranych krakowskich hoteli wi'az z propozyqalni
ich mzn'iązywania

Problematyka ruchu tul)utycznogo.jego wielkości i 8trukLurY różnurnd
nych uwarunkowań prezentowanajest na przykładzie ruchu turystycznego
w atrakcji hrysLyczne.i światowego fannatu,jakąjest trasa turystyczna w Ih
palm Scali w Wicliezce c>rnz tury8tyld I'eliStjnej du uunktumiuni nil 8wietvm

Atl'aktom turystycznym poświęcone są dwa artykuly -jeden z nich opi
suuc wi'ażenia osób je odwiedzających a drugi traktqe ati akcie (kolejki wtl:
skotorowe) jako czynnik razwcju t'egionu

Tom kończą roze'aż:tnie nad uwurun](oxs'ani8mi rozwoDU iigrotuq styki
w powiwie gnieźnicńskim, analiza udaru nkowań l ozwaju tulystykijlrzHaz-
dowey z Niemiec da Polski oraz artykuł o prqjektawaniu urządzeń rekreacH-
nych dla dzieci. W' dziale recenzji zamieszczono occlnc koncepdi MacCa11nela
OI'az Grabuna dotyczących VDpran' po ilutentyzln i wrażenie

rz.yzu

Zyginttnt Kr\Łue}.
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SPOSOBY REWITALIZACJI
POLSKICH UZDROWISK - USl:AWA O GMINACH

UZDROMISKOWYCH l INNE FORMYAKTYWIZACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

tomasz IMołowiec+

1. Wprowadzenie

Ttuystyka uzdron iskova to SNażny kierunek rozwoju produktu turystycz
nego naszego kodu. Rozwój cywilizacji paw'oduje, iż coraz częściej szukamy' spo
sobór by wspomóc nilszc sib biologiczne, a to przyczynia się do u,zrostu zaintc
resort'ania turlstyką uzdrawiskow'q.

Stan i petspel(zywy rozwoju turystyki uzdrowisjcow-cj są mkol'elowane z kon
dycją polskich uzdrowisk oraz z pł'zabiegiem procesu prywatyzaqi hgo sektora
Konieczne reformy gospodarki uzdrowiskowej są n'muszone wzrnstającil kon
kul'enejit zuUranicznych kurortów orElz potrzebą wykorzystaniu Ogromnego po
tencjahl ludzkiego i materialnego(infrastruktura t\uystyczna, sportowa i re
kreacńna). jaki skupionyjest w polskich uzdron'iskach.

Lecznictwo uzdrowiskowo i powiązana z nim turystyka uzdrowiskow:3 po
siadają dwa zasadnie;ze obszary rozwoju. Pierwszy z nich to odnowa $ił bioln.
licznych człowieka poprzez x$Tkorzystanie wód lwzniczych, kopalin naŁuriil
nych oraz właściu,ości klimatu. Obszar drugi to aktywne formy spędzania [;zalu
wolnego(bliskość teren(3w górskich, leśnych oraz nicłwykorzystana baza sparta
wo.rckreacyjna). Około 409a kuracjuszy leczy w polskich uzdrowiskach choroby
rcumatyczne, 20% dolegjtwości układu oddechowego, 12% układu krążenia
1 10% choroby przewodu pokarmoxwego. Większoś(: uzdrowisk położonajest w pa
sie górskim i podgórskim oraz w terenie nadmot'skini. Wszystkie polskie uzdro.
wisjm stoją u progu poważnych zmian, głótNnie alot) czi\cych procesu prywatyza-
cji oraz zmian w systemie zarzitdzania bazą uzd-owiskow:i, aby- dostosować
pokkie uzdroxwbka do standardów zachodnioeuropejskich i skutecznie z nimi
konkurować

w3źsza Szkota]3iznesu 13al l41uiE Ui
Snwarzyszenia Gmin Uzdruwi kuwyBh RP

tx doradca ds. ekmtotniuznll-prawnych
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Wzorem rozwiązań niemieckich i austriackich, a także naw iELmjq: do do
Świadczeń przedwojennych pi'oponuje się wydzielanie z pu'waty&acji 5 nnjwiek
swych uzdrowisk i włączenia ich do zespołu uzdt'owi6k nnroclowych. Również
dokument rządom,y ,,Strat.cgia iozwaju turystyki w latach 2001-20t)6" zakłada
zwiększenie rentowności majątku pafistwowcgo pnddawancgti procesowi prze
kształceń własnościowym:h m.bi. \N sekŁol'ze uzdrowisk i ośrodktiw wypoczynku
wyda zakładów pracy

Z procesami tymi powinno byó szybkie? ulchwalenic ustawy o gminach uzdro
wiekowych, która jak najszy})cien powinnłl zastąpić aniichrunicznc rozwiązania
zaw:tria w ust.owie z 1996 roku a uzdrowiskacł\ i lccznictwie uzdmwiskuwym
Zasadnicz) m oł)azatem zmi:tn jest konik czność pl'zclcazilnia znaczącym:h upraw'
nień decyzyjnyt=h \v obszarze! runkcjonowani:l uzdlowisj{ słimol'sądom i us) tu
)wanie zakładów lecznictwa uzdrowiska)weto w pionie zakladóxx'jccznicLwa
powszechnego

Pow'ażnym problemem z jakim boi'kaja się polskie uzdrowiska i miejsc:a
u,ości uzdton iskoxx,e jesc brak środków finansowych, co spowolłowat\e jest ma
lej:Wym udziałem nakładów' n;l lecznictwo uzdruwiskowc w budżecie l)ań8twa
i nickorz.ystn},mi rozu-i:\Kartami poda tkowymi. \Nażn:\kwestiągospodarki uzdm
wiskoweji jesc cit\#c dostosowywanie polskich norm. du wymogów leclznictwa
uzdrowisknwego abowiązqi&cego u' kl'ajnch Unii Eun)perskiej. Jest to istota\e
zarón,no. dla poprawienia konsul'cncgności polskich uzdrowisk, jak i dla publ
niesienia jakości obsługi w zaldadiich luft)iczy'ch. Prob:esy te powinny próebie
gać z nic tylkŁI z ml'ślą o turysLnci\ i kuracjuszach krajotwch, ule iównicż go
ściach zngianicznych. Dużą wagę należy przykładać rńxx,wież clo rozwoju branż
wiązanych z kl:tsycznl'n\ lccznictw.em i turystyk:t uzdrowislmw;t tj . rozleu'nic

twa i butelkow.ania skody mind'alnej

2. Ustawa o gminach uzdrowiskowych

l-o odz\'sl(aniu niej)odległości polskie tlzdrowiska miały różny staŁLL{ praw
ny i znajdowały $ię w różnej filie rozu'oju. Pmyl&adowo Zakllpime i Zaleszczylti
hnkdunowały jnjto tzw. dobr'a pul)liczne. cześć uzdrowisk(Burkut. KU nice,
Busko. Cicchlninek. Szjtła. Oruskienniki) miało sUltut państxxowych, pięć b},ło
zdrowiskami komunalnymi(Delatyn, Inowrocław. Otwock, Maszyna i Piw

niczn8). a pozostałe to własność prNmittna. bądź komunalna-prywatna lub włn
sność towarzystw. !ekarskich i instytucji ubezpieczeniowa'ch. St:ln własnością
u,y uzdrowisk polskich okresu przedwojennego o(opowiadał obecnej strukturze
uzdrowisk zachodnioeuropejskich. ówczesne uzdrowiska charaktcryzow:iły się
wielofunkcyjnością. polegającej na tym. iż I'unkcjc uzdrowiskawc bvb uzupeŁ
ni:lne ofertą turystyczną, rckreacyjnR.i sjlortową- Okres powojenny to zmiana
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charnktnu uzdluwisk w kierunku uzdrowisk sodalnych. Uzdrowiska z alcgatic-
kicgo i elitaibegu, alc i przeznaczonego cUn zŃżnicowanęj klienteli charaktenx
prmkształcały się w uzdt'ow islca socjalne. dostępne alla ,.luŁlu pUcH) cClgo )anast
i wsi": Hotele i pensjonatu' zaczęły b)ć zastępowane sanatoriami branżowymi

zn'iązkrlwymi. skutkiem czego nastąpiło zaburzenie UrbaniBtyczncj stl uktulx
przesŁrmmiej i architektonicznej uzdrowisk. [cył, 41, s. 45, por. 8, s. 2&-25, 9. B.56-44 i 71

Gminy uzdrowiskove chcąc sprostać z jednej stn)ny obostrzonyin q'gol'cim
wiązanym z ich funkcjonliwaniem, a z drugiej nie posiadając środków na u.

wprowadziły uchwałami wysokie podatki ud niej'ucbomości, j:ik i wysolde opla
Ły za wodę i ścieki

Obecnie uzdrf)wisla nadal funlLcjnnują w npm'ciu o rozu-iązauiu zawatLe
w Ustawie z 19(;6 r. a uzdrowisknch i lecznictwie uzdrowislcowym. Przepisy za-
warte w t{)j uxstau,ic każą gminotn uzdmwiskoxnwni uzgacbiinć każdą inwestyl:ję

każdy mmotlt, prace budowlane itd. z bliniatrem Zllrovria. Prwednru uzgadnicń
trwa nieraz miesiącami powoduj:w zniechęcenie inwcstot(}w i częsŁl} rezygnację
z nilu. Ustaw,:i pt'awo geolaglczne i gó! iczy obliguje gminy KzdrcJwiskowe do po-
kryta 509ó kosztu sporządzenia planu zag08lJudarowania p!'zesŁrzenneiH dla [e
reku górniczcga przedsiębinrc); ]ltóry wydal)ywa kopalinX :] koncesję udziela
Minister SrtHoqviska. Ustaw,a Q ochronie śmdowi8ka i przepisy wvkoiww rze do
dei określają obszuy uzcllow,isk mianem obszarów specjalnej uc=hron), n] któ
tych ObowiiŁzująinne zasady gospodatnwania i iime zn08tnzone l\army czysŁośt=i
zaniwzyszczeń. kt€3re nie Bą znane innym gtninom. l$' uzdrowiskach twam], się
8treb ocha'ony konserwaforskid, dotyczace zobu rioqn, i atre6r ocllrunr F+zyradni
czad, datycz:łce zespllłów prze,rodniczyt:h. Zgodnie z przepisami u$tawv o lasach
wokól uzdrowisk tworzy się lasy ocha'anne. ó specy6cznych zasadach prawadze
nla v ch gospodarki leśnej. Trasy te mają za zadanie popu'awę retenc mości
zlewni wód oraz podw)-ższania lcczniczł'ch właściwości klimatu w uzdiuwisku
[','. .- 9, :- ;m4, 6. ;. a3-35, p" ". :. 7a.-.7al ź9, 32. ss. ;. ż6...B7i

Liczne zaostrzoncprzepi$y z zal )su ochronyśrudnwiska naturalnego, pt'ze-
ptóów sanitarnych, bŁtdowlanyóh, architoktoliicznych oraz n'nikających z pt a
wa teologicznego i górniczego hamują rozu'ój miej$cow Ści uzdrowi8kowvch
Ograniczenia te są l(anioł:znc, gdyż bcz nich naturalne walory środovdska Hutu
rolnego uzdrowisk zostałyby uttacolac. bądź daEI'ożone. Niedoptuzcżalne jest
aby v obecnym systemie pnlwnym, opłaty i kary z tytułu przedwczesnego wyje
siania określonego abszm u lasu ochronnego zasiłały [:entralny fundusz leśny
z którogo do gminy żadne śn)dh już nio n'racają. Opłaty te powinn) w całości
za8ildĆ gminny badasz ocha'ony środowisk:l i bvć pueznaczonc lu nowe fale
siena. poprawę retencljnuści obszarów ochrony uzdrowiskowej czy też na utt'q'
marie zieleni w uzdrowiska. Ptublem ten dotyczy I'ównież inna,ch opłat ]W. za
gospodarz:zc korzysta\ie z w ód, opłaty cksplaat.acyjne itfl
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lsutnym nied08tatkicm ustawa' o uzdi'owiskach i lecznictwiejwt nimktu
Dość większości jcj przepisów orazbrak spójnego zespol\t normprnwnych i in

strumentów ekonomiwnych, które skłoniłyb) wspólnoty samorządowe w miej
scowościmh uzdrowbkowych do troski zarówno o potrzeby miejscowości, jak
również o różnorodne port'zeby kttracjuszy. Otmwiązujące rozwtąaanln prawne
stwarzają. przeświadczenie, iż orgailizowanic i gospodarowanie uzdrowiskami

problem dla calokształtu gospcldarki gminy. bowiem istniejące op'ani-
azenia w zakresie rozbudowy InfrastwkŁury uzdrow'iskowej orm koszty wtrzy
mania istniejącą, jak również koszu obsługi kuracjuszy nie oą w ndpawiedni
sptDsób wkompensawnne. opor. 35, s. 26-37, 41, s. 45-51, 27, 25, s. 31-38, 13. B.
28-33, 10]

Celowe wydaje się stworzenie takiej regulacji prawnej, która nie tylko za'
pewni wspólnocie sainarządowej, na ohszmw której istnieje uzdrawisko. realny
wplyw nn Jego ńxnkdonowanie przy uwzględnieniu obecnego statusu i roli gmin
w adminhtrowaniom krajem, alc również skłoni samorządy do podejmowania
w tym zakmsie pożądanej inicjatywy z uwagi na dodatkowe dochody. Chodzi
o zapewnlenió instrumentów zarówno prawnych jak i ckonomimnych, które
sprzyJałyby zapewnieniu wysokiej jakości ushxg leczniczych, jak i efektywnego
paziamu organizacji zarządzania n' uzdrowiskach. Obowiązujące rozwiązama
prawna normujaw fLmkdonowanie uzdw)wosk nie uwzględniają zmian, jakie
dakonałv się w sferze zakładów opieki zdrowotnej, dlatego konleczr\e staje sie
jednoznaczne umieszczenie zakł8dón' opieki.zdrowotnej świadcziących usługi
lecznicze w uzdrowiskach w pionie zaliładów lecznictwa powszechnego

Projektowaiu ustawa o gminach uz(]rowiskowych powiima wypełnić ist
nłejąUjuż ad dwunastu lac lukę urban,ową, mówiącą.o uregulow:aniu odrębno-
ściustrajowej gminuzdrowiskowych- arŁ. 38 ustawy B dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym. Przepis tcn wyraźnie mówi. że ,,adrębnaić us ruud
girdn, hlóre wyhanujQ zadania o szczególnym c/lorahteme ahreślaUą
właściwe sttBwy. l)oWC r la w szczególnoścłgmin uzdrowishowych."Epar.
5. 6. $. 3&-35. 9, s. 56-64, 7, ] 7. 18, s. 52--56]

Kategorię tych gmin twarzą pmcde wszystkim gminy uzdrowiskowe. które
lądu iu chwokter i zakres realizowanych zadań wymagają odrębnego

podd$cia zc strony ustawodawcy. Spwynka tn od wiehijat uznawanajest w usta
wodmtwach zachodnioeuropejskich.[por. 17]

Szczególny charakter powyższych zadań wynika z fłiktu, że podstawową
wartością. gmin uzdrowiskowl'ch są ich walory turystyczno-rekreacyjne oraz
lecznicze. Fakt Un kształtuje zupełnie odmienne, w porównaniu z innymi gmi
nami perspektywy ale ibariery rozwaltt. . ..

Gminvuzdrowbkowe muaząprzyjąć na swoim terenie określoną gt'upę lu
dzi z cnłW kraju. którzy przyjeżdżają,do uzdrowiska vr oelnch jccziliczych. Dla
tej grupy Osob gmina musi stvQrqrć zewnętrzne wantnki pobytu, oddając hn da
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dyspozycji tu'ządzonc v szczególny sposób tet'eny swojej gminy(parki, deptaki,
prainenady spaccrowe. ścieżki zdrowia) i zabczpieczagąc dja nich określlirtc usługi
z zakres\l kultury(domy kultur y, {:zytclnie, bibliotojci, orkiestr'ę zdrowo\wą), łu
rJ'st.yki, reki'nacji. sportu, komunijcacji

.Jest to więl} realizacja zadań dla osób, które nie są mieszkańcami
gminy za piersi:Idac własnych podatników

Gminy IJzdrowisktiwc mające na swoim obóz:irzt! uzdl'owisk:i, muszą spot
nić szereg bardzo rygorystycznych u-ymngów w, zakresie ocha'ony śi'odowiska
naturalnego, :] także zacliuu,ania walorówjeczniczych, siinitarnych, kliinatvcz
nych, architektonicznych czJ: krajobrazowe ch danej miejscowości. Powoduje to
powazne oBronI:zdnia w i'ozwdu gospotlai'czym gminy uzdrawi8kow ą. mono
kulturowe zatrultnionie. jednostl'anny rozu ój BospodarŁ:zy gminy (C} leci lccznic
Łwo uzdrowinkowe i tul'Btyka}, który nie jest niczym rŁ:kompensou-liny. Ponad
to na ich ttlrcnie ograniczone jest pole r11a biwest)[:ji mogących pttgorszyć ich
walory uzdrowiskowt:

Polski system kształtowania wielkości dochodów gmin jest natomiast
tajni. że w żaden sposób nic premiuje on przerlsiębiarczości, R bym samyllŁ
rozwoju gmin, np zwiększenia ilości miejsc lcczniczyc:h cay tura styl;nnych
bowiem wpływ'y Gnansove od Lutystów są wpływami właścicieli domów\ waza
sawych, sanatuiiów. sklepów, zakładów usługowych, a eu,entualnie zwięk
szopy podatek z tego tytułu sŁujc się docs)odenl budżetu państwa, a nie do
chodem budżetu gminy. Z drugiej stt'on}, działalność lecznicza (uzdrow iskowa)
l(trzysta w gminach uzdrowiskowych z szeregu ulg i preferencji Hall:3tjro
wych, które poważnie zaniżajiLdocliody podatki\ve gmin mających na swoim
terenie uzdrowiska. Dotyczy tt} szczególnie niższego podatku od sanatoriów.
zwo[nienia z opłaty miej8caw uj ]curacjuszy. r:ałkowitego zwolnienia z plldat
ku ad nieruchomości obiektów zabytkowych- lb-mczasem gmina mająca na
swoim terenie uzdrow iskc} wydaje dodatkowe środki na utrzymanie: ])arków
zdrojnw},ch i ścieżek zdrowia, doptaków. pl'omenacl spaccrowych, Ogromnych
terenów zieleni, rabat kwiiltou ych, a także orkiestry zdrojou.ej. domów kul
tury. sal lloncerttlxN ych. bibliotek i czytelni dl& kuracjuszy. jak i terenów re
kleficyjnych. [por, 6, 9, 17]

Jest Łeż zobowiązana posiadać w szystkim i1ledia kom\upalne o podxx yższe.
nej sprawności dzialania. służące nie t} lko mieszkańcom. ale również ktu'acju
Boni, tak aby zadaśćucz) ni(! obost.I'zon)-m dla uzcbuwisk normom z zpkles

ochrony środowiska. \\ydalki na tc cele częsta sięgają 30.4096 całego budżetu
gminy, :l w])t'zypaclku pi'owaclzon) ch inn estycji kwota ta jesc jeszcze większa
hor, 6, 9, 32. 35, 41]

\#'ipół(:zesnc ustaw odawstwo pai\stw zacjiodnioeuropejskich dostrzega spe
cyhkę gmin uzdrowiskow):ch i reguluje zarówno kwestie ustr ]jtiw c jak też ['i
nallsowe glllin mających na swoim terenie uzdrowiska
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W ustawodawsŁwie niemieckim jest wiele form rekompensujących bariery
rozwojowe gmin uzdronriSktlwych jak hż mchęcających do tworzenia warun
ków dla rozwoju i funkcjonowania uzcbnwisk. Stącł też w Niemczwb czy wio
czech jcBtaż ponad 300 uzdrowisk gdy tymczasem w Polce zaledwie 44. tppr. 6,

Wśród form rekompensuj:łcych bariery rtjzwajowe gmin uzdrowi$kowych
i zachęcających do utrzymania i tworzenia uzdrowisk w Niemczech i IMoszecjt
sąm.in.:opor.6,9.32,35,41] .. .., ; .. .
1} dotacje celowenarmlizmjęinfrastruktuu' uzdi'ovriskowq ikomunalnel spał

niHją:ej zawtrzonc wymogi z zah'esu ochrony środowiska naturalnego,
2) miejscow) podatelt turystyczna',
3) podatek od drugiego tnieszkania
4) zwiększone udziały w dochodach podatkowych,
5) maksa kuracyjna,
6) preferencyjne kredyty na budowę infrastrulttury rekreacyjnqi. sportowej

uzdrowisknwej,
zńęcio Kanady żeopŁaty i kary za gospoclanlze korzystnie ze środowiska

sądachodem gmin uzclt'osMskowych,
8) przyjęcie zasady, że podmioty- działające na terenie gmin uizdrawiskawyct\

pocUegają tym samym zasadom opodatkowaniu w w inllych gminach bua
ulg i pl'eferencji
Ustawa o uzdrowiskach. gminach uzdrowiakowych i lecznictwie uzdroxsń'

skowym powinna określać u,arunki, jakie muszą spec)iać obszary. które Halą
być uznana za Uzdrowiska oraz zadania ministra zdrowia w tym haki'eric. ?o
nadto ustawa powinna również regulow-ać forma' prowadzenia lecznictwa uzdro-
wiskowego

Przyjęcie zasady położenia obszaru uzdroxmska na terenie jednej gminy
pozwoli na przygotowanie projektu ustawy, w którym każda gmina, na terenie
której zttajduje $ię uzdrowisko staje się z mmy prawa gminąuzdrowigkowq.

Płojcktowana ustawa powinna określać odrębności w zakresie ustroju i fi
nan80wania gmin uzdrowiskowych oraz tryb przyznawania gminie Blat\tsu
gminy uzdrawiskowej. Taka regulacja byłaby w pehii uzasadniona na grunt:ie
pTzepbów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przepis.art.
38 przywdanej ustawy daje możliwość odmiennego uregulowania w odrębnej
ustawie kwestii u$trojawych gmin, które wykonujązadmiia o szczególnym cha
rakterze. Ustawodawca exp $gis verbis wskazuje na gminy uzdaiwiskowejako
te z podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, które w szczególności
pawmny posiadać ustrój odrębny od ,,zwykłych" gmin. Szweg61ny diaraktcr gmin
uzdrowiBlmwych wynika z faktu, że pod8UwowR. wartością gmin uzdrowinkll
wych są walory lecznicze klimatu i naturalne surowce locznicm oraz związana
z tvm konieczność ich ochrony. Fakt ten kształtuje zupełnie odmienne. w po

9. 4
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równ:żniw z pozostałymi gminami. perspek©wy. a zarazem barier) rozu'ojowe
tej katcgol'ii gmin, dlatego też celem pmuektownnej regulacji ntu8i b.vć stxvoi'ze
nie watunkón, i możliwości dln rozwoju gmin uzdrowisjŁow) ch. Projekt ustawy
definiować powinien pojęcie gminy uzdrowiskowej. ustalaćjd podatkow-e Ruda
nia własne i oki'eślać środki na rttaliaaQję zadań własn) ch. Realizacja tego c:eTu
just konieczna z uwagi na postępującądegradację znacznej ilości uzdzuwisklwr Po]
$ce. [cyt. za 2t}, s. 40--(j4, 21, s. 2(}-28, 22, s. 20q4. 41, #. 45--32, 30, s, 21--24]

Przepisy ogólne ustilwy powinny koncentrować się wokół określenia iam
przedmiotowych i podmiotowycl} ustawi' oi'az wńaśnienia znaczenia])ujęć, któ
tymi posługuje się prujektodawca. l tak plljęcie ,,lecznictwa UzdroM:iskowego
!)owinno być określone w sposób nie wprowadzający istotnych zmian meryto
rocznych H' porównaniu du defĘnicDi obowiązującej w ustawie o uzdt'owiskach
jednakże koniecznejest dostoson'anie hl'minalogii do tej, która zc}8tała przgęta
w związku z ttsCawą o zakładiich opieki zdron,otnej ; ustawą u powszechnlrln
ubezpieczeniu zclrowotnym. Określenie lecznictwa uzdrowiskowego opm'te musi
być na założeniu wykot':Ustania n nim naturalnycłl surowców lec=nnicz\ ch luh
%,łnściwości leczniczych kItU\atu uraz uw'zg]ędnicnia ce]u ]cczel)ia, a tajlże cska
Bania iż lecznictwo uzdrowiskowe zxMązane jesc zn,yale zc zmianą miejsca po-
bytu przez kŁU'acjusza

DeHmiując ..właściwości lecznicze klimatu" orm .natui'nina surowce liczni.
czu" ustaxva wanna określać je ogólnie. Kryterium użyteczności naturnln\;ch
składników środowiska na potrzeby lecznicze powinny zapewniać definicji nn-
Łura[nych suroB ców, ]ccznimych i właściw-ości !etlzniczych klimatu spot'ą eła
st):czność potrzebną z uwagi na ciągły rozwój nauki

Łnwn powbułu zćtJiiaclnć IŁmiejscowienie uztlrowlska na tei'eme jednej
gminy. Należy zrezygn(zwać ze ścisłego mahrialnego powiązania uzdrnwiskd

reślaną miejscowością, pozew'idując w przyszłości możliwe sytuacje. gdy ob-
szar rlmkcjailalnie jednego uzdrowiska(np. wykorzystanie tych samych hódeł
natuxralnych sui'tlwców leczniczych) może objąć kilka miejscowości lub części
tych midscowości na terenie gminy

Projekt winien przyporząctkować zakłady lecznictwa uzdrowiskowego re
qułom ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. zgodnie z zasada. że lccznicŁw.o
ttzdron'iskowe jest integralną. częścią. leczenia

Słowniczek ustawy w hien zawierać rów nieś imie pojęcia, takie jak m.in
kluadusz", ,,tereny biologii:anie czl-line", .urządzone lenny zieleni", a którwh

adeńiniawanie jest niezbędne w celu uniknięcia nidasności i wątpliwości inter
prctacyjnyclh

Uzdrow iskiem lJowinicn hyć zatem konkretny wytldrębniany Łei7torialnie
ł) aar. któż' spełniać będzie ceŁ:hy wymienione w ustaw ie. Wym:igauia, które

powinno spełniać uzdrowislto dot} czuć gowin ny zaróxx.no obecności nat.ttraln\,ch
ludu,oóu łecznii:zych lub właściwości leczniczych klimatu. jak i inhastruktwy
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]iezbędnoj da przebyxrania htdzi i kunzystania przednich z zasobów rndowi8ka
naturalnego. Uznać powhino się, iż dla właśllisvego wykorzysta'srania w celach
lwzniczl-ch skladnikóxN środoxsńska i zapewni(!nia ludności swobodncgli i pełne
go do nich dostępu niezbędne jest organizacyjne i techniczne zaplecze. Stąd ko
meczność posiadania należytej komunikadi umożliwiajiłmj trmisport ktu'acju
szl'. odpowiedniej gospodarki odpadami itp. Konieczność wystęlx)wania na tereŃe
uzdrowiska zakłallóW !ecznictwa ttzdrou iskowego i urządzefl lccznictR'a uzdra
wiskowega uzasadnione powinno być nic tylko celem i zakresem dzinłahiości
uzdrowiska. ale także zapev-'nienieili eltanomiczilego i odpowiedniego du stanu
wiedzy med} cznej wykarzl'stŁIŃa naturalnych surowa;ów leczniczych.:llowyż
sze założenia są ZEodnll z europejskimi standardami(poród'nywalnia kwestię
h reguluje ustawa niemiecka czy austriacka). opor. 20, 21, 22. :+t}, 'll, t.akże 25,
s. 31--38, 28]

Pnjekt powinien określać procedtuę uznania obsaam za uzyl)un iskra. Ob
suir slldniającl' wymogi ustawowe uzyskuje status uzdrowiska w dl'oaza włości
Tego ujzporządwniii lindy)linistńn w 8pntwie uznania obszar'u za uz(]ruu.isko.

Projektowana ustawa winna zakładać, iż uznanie obsziiru gminy z;l uzdro
svisko jest rozstrzygnlWiem przesltdzającym o nadaniu gminie statusu gumy
uadrowiskowej. 'iym samym gmina, w gi'anicaŁ:h której znajduje się uzdt'owisko
z mocy prawa st.a)e się gminą uzdrowiskoxNą. w dniu wejściu w życie rozporzą
lzcnia Rada' Ministrów uziiaj:tcega dany ob:izflr gminy uzar<,w.isXowej ZR uzclYn
wąsko i od tego momentu obowiiązuje uchwalony wcacśniej statut

Minister właścin y do spraw zdrowia lJaxmnicn dokonywać clceny zaBRano
ści uznania obszaru za uz(mrowisko. n, oparciu o opclrat uzdrowiskow-l-. Qpcrat
uzdrowiskoxAy st.anowić powinien nowoczesne narzędzie monitoringu uzdniwisk
ustalając, cz) obszar objęła' zgłoszeniem spełnia w:nunki ushaxh-(}we. Koszt. spo
rządzenia operatu uzdi'owiskowego pokrywać powinien odpowiednio wniosku
dawca, czyli właściwa gmina

PrlyjEÓ należałoby zasadę obligatorb$ności uchwalania przez i'adę gminy
statutu uzdrowiska, pt'zed złożeniem wniosku do ministra właściw ego do spt'aw
zdrowia o \izn:lnie obozu'u zu ttzdrowisjto. Uchwalony stntttl winien być doku
mentem o charakter'zc pl';lw no-ustrojów)-in dla części jednostki samorządu U
ryto].ialnego w)'znaczonej przez gl'anice uzdi'owi$ka, poniekąd odrębnej ad st:i
hutu gminy. Oprócz elemenHn' wymaganychust;iwuwo. statut uzdi'owiskii może
przewidywać inpilaęje innych sfer związanych z funkcjonoxx':miern uz(bowłska

Ustawa i\ie musi pi'mswidpNać sa=segójne] weiy6kacji dotychcztlsoun'ch uzh'u
wosk z tym, że powinno przewidywać się procedurę maj:Wą na celu doprowadza
nia [lo spełnienia przez istniec:We uzchnxMsjc:i wymagań określanych w pmjekto
wanc} ustawial n' ciągu na przykład 3 1at od dnia wejścia w życie ushiwy. 'l'cn
okms przeznaczony byłby przecie w szystkim na spomądzenie opcratu uzclrowi
skowego. W powyższym teŁuiinio powinno również dojść do \uchwalenia $tntuŁu
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tzdrnwiska. W razi(t uchybienia tego tcrntinu pruUekt nl\lsi przewidywać określo.
ne sankcje. bla to skłonić gn]iny c]ojak najszybszeglJ {]o$tosow ania (]otychczasu
wych uzdt'ow isj{ do su:magań. wynikającycłi z aktualnego stanu pt'awnegc}

Projek ow nxa ustawa mund zakladac utworzenie streftlchi'annvch tizdro
w iska: sn'efę A(obligatoryjne), w której znajdow,ać się będą zakłady lecznic
tw.a uzdt'owiskow-ego i urządzeniu lecznictswa uztlrowiskowegt} :t n'ięc te ele
menŁy. które są bezpośrednio zwi:łzanc z uzdron,isjmwym leŁ=zeniem; s rurę
B (o[)]igatoryjną) prze'znaczoną t]]a bufon'nictwil micszkaniou ego, obiektów
wcz:lsowych oraz ziikladów zltspokajających potrzeby kuracjuszy i tui sŁt5w
oraz dodatkaxx'o tam, gdzie to jest konieczne strefę C. abejmuj:łcą ol;obce
izdt'owiska, któż'a ma wpływ na zachod.anie walorów, przyrodniczych uzdt'o
wilka. klapa wyznaczonego nlTszai'u ochrony uzdrowiskoxvei z podziałem na
strefy octu(}n)- xvinna być dtlłączona do statutu. Panadtl} olisziir ochtonv uzłlr'o

ikon-ej z liodzi:lłtnn na stref) uchrni ne, gmina powinna uwzględniać w Hihi
w ym premie zagosjjoclnruw:tria przestt'zenncgo. I'rojekŁ dodatkou u ofert

śla, żc strefy A i B powinny znfljdować się na terenie gminy uzyl'owisktlwcj
oraz posiadać określone prtil:ontowo'udziały urządzen)ch tci'cnót, zieleni rna
strefy A i praccntow-y wslmźniJ{ teientiw hialogicznie czynnych dla sttcft B
Taki zapis musi skutkować \wprowadzeniem zmiany w ustawie o znglisjlatla
rowaniu ptzestrzcmU'm, polegającej na zniesieniu dotychcnison'cEO obowi:ŁZ
ku uzgadniilni:i warunków zabudowy i zagtłspcłdaroxx'ania terenu każtlei in
n'estycji na rzecz inwestycji nie objęt.ych zap;sami statutu uzdroxŁ,iskn
w części dotyczącej szczegółowych zasad kształtu\y-ania przesti aoni w poszcze
gólnyl:h strefach achron}, l.tzdrow iBkowej W praktyce ozllaczać to powimio

Rcane Gltrównie procesu inwt:sbycyjnegn. czyniąc jednocześnie gtiline ofl
powiecłzinln:Ł za zagospotjai'on'anie plzestrzcnne obszaru uzdrowiśkłl. lc\:t
za, 'll. s. 45 2, por. 20. 21 i 221

Ustaw-iż musi apisywttć organizację i funkcjonowanie lecznictwa uzdrowi
skoxn'cgo, stosuj:p moim zdaniem zasadę integralności [ecznictw-a uzdi'ox. isk]]
Nego z lecznictwem ogólnym

Dtiitego pl?sekt powinien dzielić )ecznictwo na leczenie prowadzone w za
kładacll lecznictwa uzdroxx i$Jmwego, du których zastosowanie mają przepisy
tlstawy o ziikładach opieki zclrov.,otnej oraz na leczenie prowadzone pt'zy Foma

irzqdzeń lecznictwa uzdrowlskowego, clt} kŁlir):ch nie stosuj:Ł się omal iana:
opisy. Z tego też powodu icłi wykaz. opis i regulaminy porządktlwc :Dają być

Ujęte w statucie uzdtox niska

W pmjcjltowanej ustawie należy rów-nieś urcgulow.ać n gadnienia związki
c z odrębnością usb'oju gmin uzdt'awiskowy(:h. Zaten] gmin : na terenie któ

wch znajduja się uzdt'owiska un'skują z mflŁ:y prawa stattn gmin uzdiow isko
wych. Stanie się to możliwe \Ę' w) nilu przyjęcia założenia. że obszar uzdroxmskn
wyznaczaj:t strc6' ocha'anne A. B. które znajdują się na terenie tej siimcj gminy.
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Projekt ustawy winien stanowić Q ustroju gminy uzdrawiskawuj, papmez okre-
śleniejej zadańwłasnych zwiĄmnych z funkcjnnowa iem uzdrowiska, kaniecz-
naści powołania stałą Komisji Uzdrawisliowej i odrębności statutu. ,.

W związku ze $wą specyfika gminy uzdroxs'iskowe panaszą xnrydatki inwe
Cene związane z zaostrzonymi w stosunku do uzdrowisk wymogami ochro

ny środowiska. Porndto zasadnicząpozycję ich wydatków atanowiĄko$zly utmy
mania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Dochody własne gmin
uzdrowiBkowych uzyskiwane z opłata' miejscowej sąniewielkie i mogł\być prze'
nnamono na każdy cel Wieloluat.nie pali'zeby uzdmwiskowe bHr odrzucćlnc przy
głosowaniunad budżetem) gminy. Stało się ta przyczyną stopniawq degraflacJi
obszarów uzdrawiskots'>ch. Ponadto l stycznia 199$ł r. w zwhzku z wejściem
w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. nie jeep możliwe

ukrywanie kosztów utrzymania urzłtdzeń leŁlznictwn uzdrowiskowegn przez
ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach stawki osobodnid- Dlatogr
projekt twtawy przewidywać musi możliwość ióeodpłatnega przeniesienia wla
snośd niwucllomości, na l(tórej znajdują się urządzeŃa lec:znicbwa uzMawi
skowego na mecz gminy uzdmwiskowej, bowiem dotychcza s właścidelami więs-
zości tych niCI'uchumaści sąjednoosobowe spółki Skarbu Państwa i obowiązu] g

tu postępowanie prwtargowc. Stąd też konicf:zność pozyskania dodatków-ych
dmhodów własnych gmin uzdrowiskowych przeznaczonych na funkcjonowanie
zdrowiska. tvm t)urdziej, że pu pl'zekozŁuliu na rzc:ca gminy niej'uchomaści,

gmina tnici wphrwy z podatku od nich. StowarzyBzmie Gmin Uzdruwiskawych
opracowało i rozesłała ankiety motyl'łące kosztów funkqjanawania uzdmwiska.
Pozwala to w l)rzybliżeniu określić zmówno nka]ę u ydatków. jak i dadatkow] ch
WPłWTÓw z opłaty miejscowej. Na podstawie ankiet nadesłanych przy.21 gmin
uzdxowiskowych wydatki zwiiłzmle z funkcjonowaniem uzdrowiska pokryć\'ane
dotychczas z dochod€3w własna ch kształtują się w gnlnicach 95 milionów złó
tych. W związku z proponowanąpodwyższoną stawi:dopłaty miejscowej pobie-
ranej na obszarze uzimwiska można zakładać pndwalanie .wpłyxvów z opłaty
mietBcawej z przeznaczeniem nn działalność związanąz funkcjonowaniem uzdro
wąska. Zostalo natomiast wskazane wydatkosNanie tych dwhodńw. WNywy z pud
wS'zszanej stawki opłaty miejscowej na obszarze uzdrowiska szacuje się na oko
Ł 3 miliony z otych.[cyt. za 41, s. 45-52, por. 20, 21, 22, 25, 28i =30]

3. Instrumenty podatkowej finansowej mat'ketingowc
i promocyjne

Polska posiada 44 uzdrowiska statutowe, 50% z nich znajduje się na pyłu
dniu kraju. Istnieje rów'nici kilkadziesiąt miejscowohi potencjalnie uzdrow'i
skowych, m.in. Jasti'zębia Góral ł.eba. Diirłówko, Gxołclapi Zaniemyśl, Łamów
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Łał)ędź, Celejów. $osnówka, 'lyjicz, Cisną, Zawojda itp. Istnieje również wiele
zapomnianych uzdrowisk,jak: Otwock, Głuchołazy, Szklarska I'oręża, Krosno
bród, Krzeszowice. Szczawn. Ustronie NT(}rskie

Stl'uktui'n własnościuw a polskic1l uzdrowisk, wygląda następująco
a) tllColo 48% łóżej{ sanaLoryjnych stanowi własność Skarbu Państwa w lord!!ie

spolek akcŃnych Ittb spółej{ z ograniczoną odpowiedzialności%
b) dn nicclawlia były to palisLwoxN'c przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. obecnie

znajdują się w Łnikcic prywatyzacji,
c) około 19% łóżek sanatoryjnych należy dn związków zawodowych
d) około 18'ka ]óżc]t sannLnwjnych znaj(]ujc staw posiadaniu różnych zakladow

e) około 12%. łóżek anatorljnych ntlleży do dawnyt=h branżow yl:h służb ztln).
n'ia (I'KP. lvrON, blS\h;iA)

f) nl oło 3%a sLanowiąłóżka w simatoriach i pcnsjonalach prywatnych.

praca

Struktura wielkości uzdrow-isk
a) 45% stanowią uzdrowiska pogiitda.ipcc od 5000 do 1 300 łóżek
b) :3 116 stan(lwią duże uzdrowiska posiadające powyżej 3000 łóżej{
c) 1 7% stanowią uzdrowisjta posiadając:e 1500 clo 3000 łóżek
d) 7% stanowią uzcbuwinka małe posiadające mniej niż 500 łóżek

W obiektach sallatorŃn):ch i szpitali uzclrowiskowych znajduje się 45.(}oo
łóżek sanatoryjjlych. \ń' przypadku pełnego wyka'zyskania obecna bn an sanitto
rybna poz\Fala na ttdzielcnie rocznie ponad 16 mln. noclegów. Zdolność usługa
wa zakładów przyrodoleczniczych jest znacznie większa i istnieje możliwość
rozwijania lecznictwa otwat tegt}, lttóre pclegi! na pobycie kuracjusza w uzdru
Msktt na własny koszt. i kora.ustaniu z zabiegów w zakładach pl'zyrudojcczni
zych bezpłatnie. w I'gmach l(as Chorych lub udplatnie z w,łasuycl} środka\ .,.

[cyt. za 18. s; S2-S6J
Nie wszystkie miejscowości uzdroviskowe posiadają wymagane dla uzdro

wiek obiekty. Braki dotyczą basenów klwielowych leczniczych i rekreacyjnych
domów zdrajow} ch jako ośrodka życia kulturalnego, ale również urządzeń nie
wymagających większych nakładów niż szaleby w parkach zdrnjclwych

Na całym świecie kas) cjaorTch dopłacajądokLŁraqi w uzdrowhkach. Znasz.
na [lzcść Jnu'acyi(około 509i) będzie n' prze'szłości sprzedatn ana na zasadach
rl-nkowychjako pełnopłatne, zatem klientela uzdrclwisk będzie bardziej w-ym;i
dająca l szanse polskich uzdrowisk będą zależały od
i) spełnienia wymagań [iotyczących jakości leczeni:i.
b) doskonalenia funkcjonalności i estetyki pasm)zególn).ch obiektów.
c) unon'ocześnienia info'astruktury technicznej i społecznej uzdrowisk
d) gościnności perstlnetu i inieszki ńcó
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Wnl tulkictm tttrzymatiia nię uzdn)wisi( na niezwykle kankurencyjnytn i'bu
ku usług turystycznych jest wysoka jakość świadcztjnych usług lecznicza ch.
Wkl żnejestuzyskanie pucz polskie uzdrowiska międzynamdoxU ch atestńw= nu.
HAACP itp. Analizując specyllkację ważniejszych dziedzin związanych z jako
Ściii usług. możein}, wlrróżnić następujące dziedziny;lc$. za 18. s. S2-a63
a) rłicjanalnn eksploatacja n.}iLui'alnl'mi zasób:i&ii lcczjliczymi
b) nowoczesna infrastruktwa samLal'na,
c) dbała ć o higienę miejscowości \i7(]rowiskowei,

d) higiella w obicktitch
ę) dostępność obiektów dla inwalidfiw,
f) istnienie gahineLón' lojcntskich nn każflt} 50-60 łóżek sanatclryjnych
d pakuje o pawierz(ńni [lk. 15 m2 jednoa8{Jbowe lub 20m2 dwuosobowe.
h) prclgrilm zabiegowi n zakładach przymdulecznlczych, dostosowany ao pro-

filu lecznulzego.
i) wzorowo warunki higieŃczne
j) obieg borowinon' wyklucznj:łcy l)owti5rne użytkowanie po zabiegu,
k) zamknięty obieg wady basenowej poł:Fzony z jej uzdatnianieln
1) respelttowanie wskaźnika 4-5 ili2 powierzchni wodnej b:isenu na jednego

kuradusza (pacjenta)

Należy również llainiĘtać o koniwzności xx'pl'ow'rdzenia odpowiedniej kate
oryzacji w nikresie usług uzdrowiskowych. Lak aby koszty i jakość lcc@nia

mogły być uzależnione od standardów' samych uzdrowisk i ich bazy leczniczej
Kategoi'zach;i w postaci gwiazdkuwej pow'inna objeÓ zarówno całe uzdrowiska

zależności od jakośCli usług. jak również poszczcg(Sine obiekty sanatPt'ylno
hotelarskie i inne usługowo obiekty lecznicze.{cyt. za 14. s. 2tlłi--218. por. 4.
62--71. 19. 26. s. 26--30]

Abl' usunąć istniejące zaniedbania w zakl'eric ekologii i urbanistyki postu
luce siĘ (}pt'alan,anie specjalnego, narodowego pm)graniu ochrony śradaŃiska
dla potrzeb uzdrowisk oraz przekazanie na jego realizację cldpowiednichjrod
kńw [lnan owych z hmduszóxx, ochroni- śrorlon,cska i gospodarki wodnej. l ożą
lane XWdaje się wspai'cie dotacjumii subwelicjami z budżet\] { entralnogo i wo
jewódzkiega wybranych projektów rozwojowych, dotycząc:ych I'ozbudow
infrastruktttrl' komunalną. Tstotnym, wdaje się również powołanie al'cbitektn
uzdrowiska oraz wprowadztlnie wymogu sllorządztinla specjalnego studium kra
jabrazoweBO lula całej miejscos'ości ttzdrowiskowej

Rozwiązl'wilnie probletnów zu-iązanych z raza'ojca uzdrowisk wb'naga
stałej obserwacji znchodzląc)-ch w nim zmian or:iz pełnych inf'ormacji o funk
cjonowiinitl cała ch jednostek pi'zestrzennych i ich inttastruktury leczniczej
tui 8tl;cznej i komunalnej. Stąd konieczne wydaje 8ię opracowanie zasad i re
atizację monicaringu i opartego na nim kom])uterawega banku infor'macj
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o obiektach. miejscowtlściach i gminach uzdrowiskawych, ze szczególnym
uwzględnieniejn infrastruktury leczniczej i turystycznej. Zakres zbieranych
informacji powinien wykrncznć poza uklady brnnżawei dotyczy całych jedno
sCeklub ich }iutonomiczny'ch części funkcjonnlno-przestrzennych.[cyt. za 14
s. 205v218, por. 19, 26] ' ' '

Dekpniunkturn gospcdamza i spncJck tetiipa rozwoju gospodarczego kraju,
wzrost bezrobocia, nieudana rcfarm:i służby zdmwia nic tylko odbiły $1ę na av
turcji gospodarczej kraju. ale doUndy bartlzo siŁnie])olskie uzdtowi8ka. ktń
rych podstawą })ytujest ttuystyka i lecznictwo uzclrowiskowt

Przez OBtatnic 15 1at następowało u' Polsce zjawisko SysLenlatyczncgo ogon
niczama miejsc sanatarńnych i rozmiaru świadczonych usług. O ile w latach
1990.1 998 liczba łóżek sanatoryjnych i nakladr na lccanictwo uzdr.,wiekowe
uległy zmniejszeniu o 20'!ó, to nakłady na In:znictwo uzdrowiskawe od 1998 h
zmalały kilkilkmtnie. Jeszcze w 1997 r. na lecznictwo uzdroxh'iskowe pnzezna.
czanl} średnio 496 budżetu kns chat-l'ch, co stanowiło kwotę 38:} ruin zł. Jednak
iuŻ w roku 200a nakłady nnjecznictwo \łzdmwiskowe wyniosę 327 mln d, R w FO.
ku 2001 nakłady spadły do poziomu około 1% budżetu kas chorych.[7, 1a, 12, b.
39-43,23,s.84-85.41,s.]91--194J ' ' ' ' '

Uzdrowiska ta nie tylko zaplecze sanutoryjne, które liczy ponad 40.000 łó
żek. ale także ogromna licząca okolo 80.000 mid8c baza t\uystyczzu. Patondał
Len stanowi oltoJo 18ę6 billy tul'st)-czncj całego kraju. W uzdruwisjmch drzemie
ogromu potencjał gospodal'czy. który może byt! dob 'tn instrumilntem w w.nice
z bezrnl)ogien i doskonałymi czynnikiem rozwoju gospod:lrczego

Zadziwiajqm jesc, że w t)olskml systemie pl'nwninn ni$ mfl Żadnych pl ere")naj
dla inweBtydi w infrastrukturę clcolagicznąw uzdmwiskach. ajedynym ki-rtcrium
pomocy wjej realizadi są zasady' ogólne odn{)szące się do wszystkich gmin. W po]
skich uzdrowisjuch illhastmktura C\W'stycznn i $portow.a jest na Ń$kim ptlzia
mie, co nie pozwala stwwzyć odpowiednio konkluuncyJnej afery dla pnkRJddl i za
granicznych gości. W polskich uzdrowiskach, u, usługach uzdmwisko+r)ch
l tuWstycznych, Zatrudnionychjest około :30 ty'ś. osc3b, a usługach towilrzyszących
lecmtctwu uzdrow iskowemu i turysb'cc pracuje około ]00 tyś. osób. Jeśli stopień
wykonydanja bazy lu:zuiczej i tura'etycznej W},nosi dziś około 40%, n wwa me
widać jak olbrzymie rezex'wy tku,ią w lmlskich uizdrowisk:i€;h. za-ówha w zakresie
tnolzenia nowi:ch inieDm pracy jak i stl'mulowania rozwoju gospodan@Ra

Aktualnie w polskich uzyl'owiska następuje
a) ograniczania ilości miejsc sanatoryjnych
b) ograniczanie nakladow na lecznictwo uzdrou-iskow.n.
c) zmniejszanie dochodów gmin uzdrowiskou,xch
d) zwiększilnia bezrobocia struktLualncgo w uzflrow.iskach.
e) paupuyzacja miejscoxŁ'ej ludności i brak pcrspekt} w mzwdu.
f) dokapitajizacja majatku trwałego podmiotliw uzdmwiskowvch
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Rozwój tych gmin nie zależy zatem od aktywności społeczności lokalnych
ale ad r(}zwiazań centralnych. Gminy te bowiem! poddane zostały daleka idą'
cym ograniczeniom swojego rozwoju. niemalże w każdej sferze. Ograniczenia
te dotyczą
1) zakazu lakownnia w tych gminach zakładów, których działalność wjakiklll

wiek sposób mogłaby niekorzystnie oddziaływać na środowisko naturalne;
2) zakazu lokowania obiektów. którychwpływ na środowisko niejest co praw

Ja regat)-wny, alc król'e mogłyby dopron'adziś do potencjalnego zagrożenia
źlńdeł wód mineralnych i kopalin leczniczych;

3) zakazu lokowania obiel(tów, które nie powodująbezpośrednlego zagrożenia
źródeł wód leczniczych, ale poprzez swój t:haraktcr działania (np. handel
transport, komunikaąa. gastronomia) mogliby zakłócić spokój lub źlc wpły
niO na lecząwch i wypoczywających kuraduszy, a więc w konsellwencji
doprowadzić do dyslcamfortu n,ypoczS'nku czl' też leczenia

Skutkiem powyższych ograniczeń, gospodarka gmin uzdrowiskowych jest
skierowana na ol)szaf lecznictwa uzdrowiskowcgo, turystyki i drobnego pt'ze
mvsłu nie zagrac ji jego wnlorom środowiska naturalnego uzdrowisk. Jednak
takie \ijcształtowanie rozwoju gmin jest sżKzególŃe niet)ezpiecznc w oki'osie
różnych pl'zełomów gospodarczych(rcfarma służby zdrowia, prym'aŁyzacja uzdro
wisi) i bardzo podatne n& wszeUą dekoniunktury, jaką widać w dzisiejszej tu
ryst},{:e i lecznictwie uzdrowiskoxvym.

Skutkiem tego większość polskich uzdrowisk nie ma dziś na swoim tele
nie odpowiedniej inńastrukturl' komunalnej, sanitarnej. rekreacyjnej. spor-
towej i turystycznej. Również większość z nich znalazł:l się na obszarach za
grażonych ekologicznie, gdzie przekraczane są dopuszczalne Ranny
zanieczyszczeń pyłowych i gazoxnvch. gdzie skażone są wody puwierzchniowe
i podziemne, itp- opor. 6, s- 33--39, 9. s. 56-64, 7, 8, 10, sl:23-31, 31, s. 16, 1+2,

35. $. żG-37. 41. s. 4ó--3ZI
Obowiązująca ustaxva z dnia 17 czerń'ca 1966 roku o uzdrowiskach i lecz

nictwie uzdrowiskowy'm, nie tylko nic stworzyła właściwych ram prawnych dli
efektywnego administrnu.ania miejscowością uzdrowiskową i zai'ządzaniem
gospodarką uzdrowiskową ble całkowicie pominęŁa problem flmkcjtJnowania
uzdrowiska. koncentrując się wyłącznie na lecznictwie uzdrowiskowym. IJsta
wa ła ucha alana w n,arunkach monopolu państwowyclLjednostek oi'ganizacyj
nych na eksploatację przemyslen'ą złóż zasobów leczniczych uzdruwi$kowych.
lch przetwarzanie i obrót handlaxw', siłą rzeczy nie zawiera rozwiązać praw
nvrch prowadzenia takiej działalności gospodarczej w wat'unkach wolllcgc} rjn
ku. Również ustawa ba nic posiada regulaąi zapewniających spójność syst.cmu
zakładów lecznictwa uzdrosńskowego z lecznictwem ogóle)-m
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Z jednej strony nastąpiło ustawowe pozbawienie gmin uzdrowiskoxvycji
wphmnl na funky:jonowanieuzdl'owiska, a z dnŁgiej zań niŁkładasię na nie \ myśl
art. 5 cyttlwancj ustawy następujące zadania. mające zapewnić odpou,iednie
w-al'unii proxvadzenia lecznictwa uzdrow.iskowego poprzez
1) !uzwijanic gospodn'ki miejscowej z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa

ltzdrowiskou cgo OI az jednostek wczasowych i turystvcznvclh
2) czuwanie nucl tym. abS- warunki natui'anne uzdrowiska nie uległy zni8zczc

nlu ograniczeniu lub zniakształceniu
3) prowadzenie jednostel{ gospodarczych zaspokajając)ch n spólne poLrztlby

składów lecznit:twa uzdrowiskow ego, a takżejednostek wczasowych, jezu
li przemawiają za tym zasady racjonalnego wykorzystania śrollków mate
rialt ,ch

4> zaspokajanic])atrzeb kuracju8zy. wczasowiczówi t\uysLów w zakresie uczą
dzen komunalnych, kulturalnych i usługowych

Jak widać tak poważne obowiązki wymagają znacznych środjtóu- finanse
wych. a ustawoll:żw ca w},mienia u, nrt. 12, jako źródło ich ńuiansowanill jodbn\ie
opłaty uzdrowi8kowe. które stanowi w. budżetach gulin uzdrowisl(oxw},ch Hym
boliczne kwotyi . Brak środkóxs' finansllw).ch doprowadził do s) tuadi, iż polskie
uzdrowiskil ullształtowałP- się jako
a) uzdruwisjcajednofunkcyjne, których podstawą runkqonowania było wyłąt:z

nie [ccznictwo uz(iron,iskowe
b) cechującc się jednosektorowym nitrudnieniem
c) nie posiJłdajqce intrastrulttury Komtmetinej. uzd) awisKuwuj i eKclioSicz.neJ
d) pozbawione inJŁiistp'-ukt\tq' okliło uzdrowiskuw,q tj. rekreacŃnej i $pol'nowej

Bt'ak odpnwicdniej inhastruktury' i jednnfunkcyjność jest agrotlniym pl'o
blemcm \uzdrowisk. szczególnie widocznym w procesach i'estrukturyzac)-nnych
gosptldarki uzdrou,iskou,ej

Chcąc sprostać wstan'on'ym wymogom gminy uzdrowiskow e musza zwró
cać uwagę na to. aby
a) geogenicxnc zasoby naturalne, w tym natttŁ alte surowce lecznicze {wodv

[eczni€1ze. Baze pe]oidy), właściwości ]climatu czy morza nie utraciły swoich
właściwości leczniczych

b) otaczający krajobraz jak i infrastrukturalne i architc](toŁliczne ukształto
Name l rozwój miejscowosci w maksymalna-m stopniu chronić od w pływó\x-
ktńrc mogłyby zagrażać, ujemnie wpływać hlb niszczyć leczniczy charakter
ntielscoxx'ości

NupudBt8u-ie lladH3 budżetu.#- 2:}0nin uzdrowi8knwycłł. Bttwm'tl'chwapincn .aniu; T. cało
ulec. #4naJ o frt&&gl4rrdar'hadóla po(!nŁJ i)Łayfh 4?.ufn t& latach !9.92. ig#8. Urzad(Jminv t;zlrDwl

\q'ej wj€nnic:); ina$zr louis. 199a r. rdBial tzw. oplat nzdmwisjwwl-ch u- dKhodmll budanvch
budżeLllw gmin waha się ad 0,01.0.a4% qcznDĘh dochodów budżetowych
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Wx.nike z tego. iż tereny uzdrtlu iskowe zostały [)oddane (daleko idol yln ogr:!
ńczeniom i ryEomm ochrmnl'm, których spełnienie jest wHąŁkowo kosztowne
i które prowadzi do ograniczenia rozwoju miejscowości majiXcej na swoim terenie
uzdrawisko. 'lymcznsem ogniniczenia rozwoju gospodanlzego powodują, iż gmi-
ny uzdrawiskmN'c nie pozyskują.środków na spehlienie tych qvymogón- w zwie)l
sand aktywności gospodanzq, alcrealizująjc} wyhcznle kmztem własnych miesa
kailców. Ponadto gminy tc ponosząc na uzdnlwisko znilczne xxwdatki nieznane
innym glntnq tracąrńwnoczdnie znaczne dochody nie tyle na skutek ograniczeń
w rtwwoju, ile z tytułu wprowadzania różnych ulg w podatki(h i opłatach nisz
czunydi przez podmioty pmxxadzące dzitlłalność g)spodamzą w uz(bowisku. Nie

skują rón Ńeż należnych dochodów z podatków i oplat od dzidalmlści na int-
niclnie czy nlnkdotlowanie której ponoszątiezpośrcdnie nakłady finansowe np. od
nanatorińu,. z tvt 8u wydobjnN ania wód lecaliczych czy mineralnych. [cyt. za (;, s
$3-39, 9, s. 56-64. por. 7. 8, 10, n. 23-31, 2$. s. 31-38. 29, 34. 8. 4Z-48, 40. 8- 44-
48. 38. $. 63-66. 39, s. 56-43. 33, s. 4Ó--S3, 42, s. 6&-75]

Jeśli gmina chce spełnić podwyższone sŁanclardy uti'zymania wc włości
wvm stanie środowiska natul'alncgo, Lo musi Jeszcze zwiększyć nakłady niż btŁ
mowę kanuliza(gi. otlzyszczalni, w!'sl'pick śinicci, gazy6kację uzdrowiska i za
rnianie czynnika grzewczego z koksu i \N ęgla nn gaz. Gdyby w koszcie leczenia
annmwineSO skalkulotNano zysk i n-szystkim podatki i opłata' jakie pnzynnlcż

ne sądzinłalności gospodai'czai. to gminy uzdiowiBkowe powinny nlioć Jedynie
zrekampensowane agraniczcnin swdcgo rozwoju- 'lb'aczasem w kosztach leczę.
nia sanatoryOnego nie tylko nie kalkuluje $ię zysku, ale tak konstruuje się prze
piny, aby zapewnić jak największe ulgi podatkowe, pozbawiając tym samo'm
gmin' uzdrowiskowe wpływów z tych podatków i opłat.opor. 1, S]

Obowiązujące przepisy nie pozwalają tym gminom uzyskiwać pelni'ch do
kodów n:twej z poElatktt od nici'uchomości, a do tego dochodzi jeszcze ustaw'o

we zwolnienie z opłaty miejscowej osób przebywających w sanatoriach. Wszyst
kie te preferencje podatkowe nic powinni' mieć miejsc:i wobec prowadzonej przez
sanatoria komercyjnej działalności gospodm'czuj(w tym prowadzenie rozlewni
wód), a ponadto liczne ulgi stawiają w uprzywUejowanej sytuacji niektóre pod
mIaŁy prowadzące działalność na tempie uzdrowiska, jak również nie jest zgon
tu z zastŁdą róxwności i powszechności opodatkowania. hlimo ogromnych wydał
ków. jalde gminy uzdrowiska\Ę'e musząponosić (oprócz realizacji zadna własnych
) na utrzymanie całej infrastruktury uzdwwiskowej gminy uzdmwiskon e nie
obzyrnują z tego tytułu żadnej rekompensaty czy specjalnej subwendi, gdyż
gminy te zostali włączone w jednolity system finansowania, który nie zapcw
nia im żadnej odrębności.[par, t 7, 8, 9, 10]

Warunki. któż'c należy spełnić. aby polskie uzdrowiska tworzyły nou e miej
sca pracy i Btymulowab rozwój regionalny [cyt. za 10, 37. Śr 10i--i041
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1)

2)

3)

w. uztlrowiskach musi być rcalizowarŁ inń'astluktuia ekologiczl\a, klima
nalrla, i uzdrawiskow,a, I'ejcrcacyjl\a i sportowa. stanowiąca podstawę dtJ
lokowania tu inw esEJ cji z zakresu tuq'styki, lecznictwa uzclrow iskou,ogo
n w konsekwencji {la twoi'henia nowych miejsc pracy
nilkłady na lecznictw Q uadi'owiskou't? musza być ustabilizowane nil pozno
mie 2% budżetów kas chorych, aby powśti'zymać dekapitalizację ]nająlku
uzdmwiskowegt}, zahanlownć w'zrclst. beat'obycia i zmniejszającą $iq? liczbę
miejsc sanatol'nnych
poda)iaty gosc)odarcze, prowadzące dział:inność w zakresie lctl:znictwa uzdrn
wiskowego, muszą mieć zttgwarantowane równorzędne z innymi zasaclv
I'unkcjonow,ania, szc:zcgólnie w znkn'sic opo(talk(}wiinia podatkiem VJ\'l
Obecnie podmioty pl'ou'adzącc tę działalność, nie mngąodlicznć różnicy. po
tniędzy pcłdnt.kicm należnym, ;Ł podatkiem nttlil:zon)'m. baw.iem ustavodaw-

l zaliwaHikowilł ta usługi clo kaŁegodi zu olllionej z plldatliu. zamiast okrc
ślić scawlcę 098 {11a tyt:h uslug. I'owocuje to bi'ak tno liwości ocUiczeni:t
podatku \rAT z t},t.ułu nabyli:t toNA arów i usług dla Gejów lec:znict.wa. za
które podmioty gospodarcze płacą {:cnę bruCta. z niłliczonym VAT.em(np.
leki, urziŁdzcnia niedycznc. onet'gia, ktłnserwacja i naprawa sprzętu itd)
tworząc kŁ'ajowy systetn komunikacyjny. w pmjejttach sieci clrogow-cj, kole
nowej i lotniczej nilleży un'zgŁędniać dojazd do miejscowości uzdniwisko
nych. Obecny SFsteni całkowit:ic pomija isŁnicnie miejscow ośc:i uzdrowi
sjcow},ch na mapie kclmunikacyjnuj- Doświadczenia krajów Unii Europejskiej
dowodzą, iż dojazd do miejscowości turyst).cznych stanowi L:lm priorytet
w planom-aniu luajaw ego systclnu koinunijlacji, ca przekładil się na impo
nujący I'ozw(5j tur);styJd(\b'lachy. Austria, Danin , Niemcy);
lecznictwo uzdron'isllow,c musi znaleźć miejsce zarówno w systemie uchroni
zdrowia, jak i u, $) stemie pn)mc©i turystyki(mir'l(owS' produkt herb'$tyczn} )
w systemie poclatltowym panstwa należy uwzględniać fakt, iż podmioty
gospod:lrczc protb'adz: cc działalność w górskich mie.ist:owościach uztlrowi
]nwych, ponoszą większe kttszty funkcjonowania(np. ogrzeu'anie,) OI'az

nakłady na infrastrukttuę(drogi, mosty. odsienieżanie itp.);
gminy mające na swoim tcl'onie uzdrcłwiska. muszą pozyskiwać doclatkuwe
dochody na zarówno na realizadę inxn'csB'cji o podwyższonych r},Barach norjn
z zalwesu clchrony środowiskai jak i na utrzymanie terenów zielonych(pi
jnlnic wód, depŁaki itd.). środki te gmin)- powinny uzyslliwać z: ptJwszcch
nej take) zdrojowej,.wpływc3n' z opłat eksplo:!tacyjnych(n'ody leczniczei mi
nera[ne>, opłat z tytułu gospodnrc=zego ]tarzystania z wód

4)

5)

6)

)

Sklad ogg :$k ś Q środki

W przeszłości wiele razy próbowano wskćtzać źródła finaltsuwariia inftast! uk
tury uzdr{)wiskon ej, turyst).cznej i sportowej- Służyć miała temu kom\malina
ja. & następnie PDn'atS'nacja uzdrawi6k. środki uzyskane tą drogą minh być
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nwestowane w rozbudowę infrłntruktury społecznej i technicznej uzyl'o'x'isk
n śt-odki inu estorów -- w pod% yższanic stnndwdu obiektów. W chwili obecnej

nie ma żadnełgo źródła tinansowaniil inńastruktury uzdrnwiskowcj, n brak od
tJowiedniej ustawy (o gminach \tzdwwiskawo'ch). powoduje, iż polskie uzdrowi
ska naclalf\mkqonuJą.w oparciu o przepisy zdczaktuabzowane ustawy z 1})66 r
o uztlrowi8kach i lecznictwie uzdros4'iskowym. T:&a sytuacją powoduje ptlgnr
szającą się z roku na mk kondl'cjq.ekonomiczną polskich uzdrowisk. Następuje
dekapitplizacje majątku trwałego spółek i innych podmitit(3w uzdrowiskowycll
rośnie bezrobocie strukturalne, obniża się jakość bazy leczniczclj. Wielką na
dzieją jest prywnLyzacja plilskich \izdrnwisk, którii powbina być die tylko pry
watyzacją spółek uzdrowiskowych, ale powinna pozwolić na pozyskanie przez
miujw:owości uzŁlrowiskowe środków na inbash'ukturę. Wobec trwaiega nie
dofinansowania rozwoju infrastruktury w uzdrowiskach, tnoże okazać się, iż
przyszły inwestor będzie bardziej zaintercson'any produkcją i sprzędazą wody
mineralnej, niż prowadzelliem działalności leczniczej, w trudnych rynkoR'o
warwikach i prze' br:lku odpowiedniej infrastruktury towarzysziŁcej

Sądzę, iż najlepsza'm rozwiąznnienl było by przyznac:zyć środki uzl'skale
z prywatyzacji właśnie na inwestycje xv mfr;istŁuktuxrę uzdrowiskową, turystyce
ną i rekreacyjno-=porton'ą, :i środki pozyskane ocl inwestora przeznaczyć na
pudwyższcnie stanclurdu ahiektów $półęk nach'owiHknwyuh. Byłby ca podwójny
zastrzyk linnnsowy od inw(istot'a
n) za akcje z przeznaczeniem na realizację in#antrukŁluy,
b) inxwcst) cyjny na podwyższenie standardu baw turystyczno-leczniczej.

Gdyby środki uzyskane z prS'watyzacji zostały przeznaczone nn rozwój in
kastruktury uzdrowiskowej, to uczyniłoby to polskie uzdi'oxxislfa bardziejjlon
kurencHnei a prowadzone ins'estycje Łworzyłyby nowe miejsca przy W konie'
kwendi taka polityka powinna gencrować nowe miqsca pracy zaró'A'no w czas
trwanh inwestycji, jak i po jej znkcniczeniu (obsługa). co wym-oliloby aktyw'
ność 8poŁcczno.gospodarczą ludności miejsc;owości uzdrow iskowych; Doc:eluwo
li w-ałoby to szanse zbudowania w polskich uzdrowiskach infrastrukt.ury w zbc}
gacającej ofeńQ uzdrowiskowo.łurystl'ceną co ma podstawowe znaczenie w po
zyskiwaniu kuraquszy zarólx-no w kraju, jak i poza jego gninicami

Korzyści z i'ealizacji inw-estycji infrastrukturalnych w uzdrowiskach: lcH
[O, 41. poł'. 36, s. 61--67]
1) uzyskanie pt'zez uzdrowiska na i'njiu krajowym i zagranicznym ,,pozycji

polskiego produktu tur)-styczncgo. Słc>\v-o ,,zdrój" dodane do nazwy tliiejsca
wości powinno oznaczać xu'suka,jakość usług, spełnienie wymogów zwląza
nych z ochroną środowiska i bogatąofertę usług;

2) wytworzenie i utrwalenie wśród potencjalnych kuracju8zy i tur) słów prze
konania(opinii) o walorach leczniczych polskich uzdrowisk;
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3) pn)panowanie form tura śtlki, u yłiUcznic przyjaznej dlu środowiska Data
ralncgo, jako czlnlnika sprzyjajitccgo rozvdowi uzdrowisk i wyl(reowanie
wizerunku uzdrowisk(a. jaka oazy czysLegli powietrza, wody i glel)y
trerow;lnie kuracjuszoin i tul'stomjtnmplcltsowej ol'orły uzdrowtskow cj
(linc:zniczej, rchabibtacńnej. LUD stycznc i sportowo-rekreaŁryjnej)
stw orzenie dobrze runkcjomij Łcego rynku usług turyst\'czno uzdrowiska.

likwidacja bezrobocia w gminach uzdrowiskowych;
stwllrzenie w uzdrowiskach r},nku zbytu nie tylko na towary i usługi zwicL-
zai\e z lecznicŁwem uzdroulskon ynt i tul'etyką, ale również z innymibr:in

stworzeni rodzimej pi'odukcli wluobów i t.ou,arów. związanych\ nie tylkl}
z lccznictn'em uzdrow iskQwym i CurysLyką, nle także sport-cm i iekre

wrvch

acJą

4)

5)

6)
7)

8)

BudujiŁl: in&astnikturę uzdrow,iskow-ą, turystyczną i sportową. Lworzrml'
uzdrowiska wiclofunkcyjne o wysokim standardzie, idol!\e barów-no lconku o
.va( z nfcHązagraniczŁlą,jak i mogile być dobrym pi'odukLem eksportawl:m na
dynamicznie rozwtjająp},m óię e\uopejskim t'nkt.i turystycznym

Srodki z pi'wntyzficji. pl'zcznaczane na rozu ój mfr:istruktuil'. powbm.y być
wsparte śroclkćlmi rz: nowymi i pomocowyini, tŁ także ńt'odkami z kontraktów
wajew(5dzkich

Przeznaczenie i sposób wykorzystania tych środków powinno b) precz'z)lnie
Ejefiniowane. Środki Le p(}winny bvć przeznaczone nn inwestycje w inh'astrukLu

re uzdrowisk- IJz(Irowiska ponriml]' spełniać czter)- f11nkcje: [cyt za. ]O. 1{7]
n) centrum zdroxMa, posiadającego nie t) lko naturalne sul'ou.ce lecznicze, alc

również niesjcazmne śrocloxriskc naturalne, odpowiecbii kliulat ul'az odpo.
xMeclni wyposażone zallłady lecznicze:

b) ccntr'um turystyki i i'elcrcacli, wa'posażonegu zarowno w bazę hotelou,ąi ga
stmnotniczną or:tz w infrastrukturę I'ekreacyjną i tiirystyczną

) centrun} sportawelgo, posiadającego ogólnie dostępną infrastl'uktul ę spor'

d) cena\tm ktdtttŁ'alnego, w yposażonego u obiekty i ui'złłdzflnia kultury. a także
organizującego na w);sokimjlozionlie życie kulturalne H uzdrowiskach

lowa

Inwestycje in&asn'ukturalna. realizm\x'ane ze środk€3w pozyskanych na ak
tyn'izację społeczno-gaspod:!rcząuzdrow,isk, wsparte stabilną polit) kąkas cho
ryt:h(państwa) n' stosunku da uzdrowisk, oraz xx'sporcie gmin stał) mi docho
nami z funduszy oclnony środowiska, stwnrz}, korzystną sytuację w zakresie
t'ozwoju uzdrclwisk, doprowadzając w konscjtu,uncji do stwol zdnia nowych
miejsc pracy.
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Podst\mowanie
Dla realizadi pow)-ższcgo projektu zmian konieczne jest
pt'zaznaczenie środków z prywatyzacji na realizade inwestycji infrastruk-
Lui'alnvch w uzdrowisknch;
pozyskanie śrocUów pomocowych, na wsparcie procesu restrukturyzacji
polskich uztlrowisk;
wspai'cie środków pozyskanych w ])rocesie prywatyzacji, środkami innymi
(kontrakty regionalne, budżety gmin, budżet t)aństwa);
ustabilizownaie naldadów na lecznictwo uzdrowiskowe nn poziomie 29
budżetów kass chorym:h
wprowadzenie możliwości I'ozliczani:i podatku VA'l' prze:z podmioty uzdro
n,iskowc;
wpron'adzenie powszecluicj taksb' uzdrowiskowej(obecnie pobieranej tylko
od tNczascłxviczów)
reforma s} stepu podatkowego idąca w kierunku uwzględnienia w konstmk
cji systemu po(latków i opłat. odrębności zasad i warunków pmwudzenia
działalności w uzdi'owisjiach
twtjrzącjtrajow y system komunikacHny, uwzględniać w nich cloiazd dl=
\uzdrowisk.

1)

2)

3)

4)

3)

6)

D

8)

Należy zwrócić uwagę na fakt. iż czynniki wy\boŁujące popyt Lurystyczn.v
sąjednoc:ześnie czl'nnikanii kszLnłtując:ymi miejscowość turystyczną. Mowa tu
ó czynnikach naturalnych, położeniu kolntmikacyjnym oraz Lurystyczmj infra
stmkturze społecznej i tetlhniczncj. ZaLein wiele czyilllików kształtuje t'ozwój
miejscosxości .tu'l'etycznej. jednak najistotniejsza jest polityka turystyczna
Rozwój miejscowości turystycznej to I'ezult.at m.in, aktywnej ])olityki turystyŁ:z
nej, wyrażającej się w likwiclncji t)arier rozwoju tych miejscowości

Cele llraktb'cene polityki tui'etycznej to n\.in,;l2. s. 37-47, 3, s. 79-$)0, 11:
s. 30-:32. 15. s. 23--32, 17, ]9, 36, s. C;14j7]
a) stała obsern'ada społeczno ekonomicznych skutków I'ozn'aju turystyki
b) dyxx'el'syfikacja lilkahiaj gospodarki
c) systernatyczna i pełna peneŁracla lokalnego rynku tul'etycznego
ci) inspirowania pro turystycznych rozwiązań prawnych i podatkowych,
e) dostosowaniu budownictwa w miejsca\wościac:h Luryst} cznych do rodzaju

krajobrazu,
f} poszerzanie obszaxńw wypoczynku
g) pl'owadzcnie wspólnego mal'ketingtl. a zwłaszŁlza promocji mie)scowoścl
h) uprzywilejnwnnie spdeczności lojtulnej w wykorzysCywilnlu rozwoju Call'

i) świadotne R spiel'anie odrębności kulLuroxwcj miejscowości turysWczne}
j) wspieranie twystyki wiejskiej. jako uaippłniającego źródła dochodów

stvki
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g) preferowanie tui ystyki jako pracodawcy na lokalnym rynku pi'acy
Dąż:tc do podniesienia znaczenia polskich uzdi'oxx'isk i dostosotń ania ich llo

włtnlnków gospoŁlarki wnkowej oraz zaintel'esowani nimi kuracjusz) istotne
) daje się: [cyt. za 27. s. 73-78]

1) [Gztałton anie właścliwych zts]ązkńw między instytut:jama admhiisŁrat:ji I'żą.
nowej, it organami władzy lokalnej w zakresie xvspaicia system\: uzdrtiwi
kowegc}(pl'awnego. finansowego i u)mketingon'ego). Uzdrowiska są iDEe

gralniŁ częścią systemu opieki zdi'owotnej. Zmian.y w finansowaniu ich
działalności, przeniesienie części kosztów leczenia na Imracjusn- i wolna
sprzedaż usług uzyl'oviskowych nic polepszyły s$uacji ekonomicznej pod-
miotów uzdrowisltowych. .Pomoc paiistwn wsparta śl'odkami samorządli
wami moze poprnxx'ić sytŁtncję ekonomiczną, utrakcyOność i aktywność pol
skich uzdl'owisk
RozwcSj działalności markcthigow ej w kraju i zngi'anicą. głosowanie nowo.
czestlJ-ch(ngn'esl'n'nych) technik pi'omnqi. Pi'omocję polskich uzMowisk Pn.
winni' wsllierać m.in. polskie placówki [lyplomatyczne i Polska Organizm
cjn 'lblystycznn
L)ziałalność organizacji pi'acujących nil rzecz uzdrow.isk -- Izby (}ospodar
czuj Uzdrowiska l niskie, Stowarzyszenia Cłnlin IJzclrowiskowvch RR F\tn
daei Uzdrowiska, Unii Uzdrowisk Polskicl} i innych. Organizacje tc moga

pŁlwinny tworu)-ć ciekawe inicjatywy. ukierunkou anc na uuz\ mamie i I'oz

wói Ltzth'owisl(owej gospodarki chrl'styczncj(DP. ekspertyzy, oprac:nu,allia
opinie it(]., przvclatne krajowym i zagrunicznrn 8n i;orum \tzdrawink

2)

Podsunlow uj:F należy stwierdzić. iż skuteczne działania u](iet'unkowanc
na reu,italizacje polskich uzdrowisk, \tzależninnc są od m.in. stan\t plac nłłd
nową wersją ustawy o gminach uzdroxsnskowych. procesami prym atyzacyjnymi
oraz acl poczucia potrzeby świadomtiści, roliuzdrliwisk n gospudarcc xa'bród prad
st:iwicieli władz centralnych, samorządow) ch oraz icl) właścicieli

'l'he means of revitalization polish health spac - t.he statutu
of health spac and othe)' means of economic development

Polish health spa arc that caLegory af con\tnunes whosc developmctnt do
not del3encl on thc inhabitants' activities but on central sulutions. The laik nf
umprehensive solutions thilt wania control legal and financial hasics of' tun

ticłning nnd development ofhcnlł}) spa. c&uscs the spa Ca be subject to one-sided
economic development and one-sektor cmployinent- Thc spa must fulHI the tasks
unknon'n to other conilnunes, connected with maintenance nnd dcvelopinenLof
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iidrastru<;łure of health resort.s and their ncigjlbouring arcas- The Irek fnr fi
nantes to the development of health spa, marty tnx exeiliptions nnd tax rclief
iten causa the communcs to dlocate their own inhabitanLs' means to tele iliain

tcnance ofhealth spa; means intended for the realization of their own statutorS:
tasks. The back oflaw al)aut health resorcs cau$es increase 6inimcial problcms
nf L})is catcgory of spą rising unemp]oyment nnc] degra(]ation of health re$ol't
infra$tructtue. Thun statuCor}, of the rules ofhcalth resort filnctinning is nclces-
sary so as they gould dev'ulop and e#ectivoly ctlmpete with Ewopean health spa
nob caly in pńc:e but a]so the standard af surgica] and therapeutic basi and che
whole inń'astructure in thc vicinity ol' Bpa
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w; Biuletyn Stawarz)-szenia Gmin IJzdrowiskowych RP,200i, nr ;3. s. 31-38
Sagstetter N.. Uzdrfimt ha polskie a. stan.darzy eumpeyskie, w; Biuletyn
Stowmzyszenia Gmin UzdrowiskowD'ch RP. tS)S)7, nr 1, s. 26-30
SikoraJ.. Lkdrotuisha luft. kie [ turystyka uzdrowi ]mwa u gospodarce ryn
hoiud, w: blateriały pokonferencyjne z l Międzynarodowej Konfel'uncji Na
ukowej h TŁtryst) ka IJzdrowiskoxpa stan i pcrspt:ktywy. Jastrzębia Góra
3-.5. 09. 1999 r. . $. 73
Standardy jakościow.e i clefinicjo klasyfikacji kurort.ów, micjscon'ości wy
poczynkowjch i źi ódeł lecziticzl;ch. Fundacja Rozwoju Samorzildnościi l)ra.
:y Lokalnej

Standfe[d R , Faropkc/}e Xnrorłe - ];błłełz und Perspehtluen, Limtłurgei'
hof. 1993 r.
Tezy do ustawy o uzdrowiskach. leczuictwie uzdrowiskowym i gmin:ich
uzdraxNiskon'ch, Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi6knwych RP.
2002. nr 1. s. 21--24
Wołowiec [\, ]]'ob]emy Olnin UzcZrowisAouych. w: Wspólnota Samo]'żąda
wa, 1999. s. 1 6
Wołowicz: T.. Finartsou'a'prawne agranitzcnia /un cyonotaania i roanoUt!
/)ol8hich lzzdromis/?, Rehrat na T hfiędzynarodon'ą Konferencję Naukową

TUr) styka Cz)-nnikiem ]ntegracji Międzynarodowej, Rzeszów- 16-] 8 li
stopad 2001 r
Wdowiec T., Kbnłrozuers/e podałhowc-podatek od nierl&chiln a. ci: sanafo
ria i inni: zc /l adJ opieh! zdmwofmJ dziafaZnośćgospodarcza r'z paaas a
la?. w: Biuletyn Stowarzyszenia Gmin IJzdi'oxmskowych RP. 2002, m' 1. s

WnłQwiec L, PodaŁhf 2001 -- u.pbippodaihŁ& od nierl cool rości n.a /urlJ:clu
mwanie Zdała(!viii Qpieh! ZdrowoŁnd, w: Antidotum miesięcznik stosva
rzyszenia mcncdżexńw opieki zdl'owotnej, 2Q01, nr 1, si42--48
Wdowiec 'T., Problemy /inansawo-prawne/ nbę/onouaniapolshic/ tlzdro
ukk , w:Antidotum miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdro
wolnej. 2001, m' 11. s- 26-37
Wołowiec T.. /'roces prym'alyzadt [ homerdaliza fi uzdrou'ishatayc/t zae]a-
cHw apteki zdratuotmj, v,: Biuletyn Stowarzyszenia Gmin IJzdrotviskovych
RR 2001. m 3. s. 61-67
Wołowiec T., Sposoby ałlywizadi gospodarczo prJł$/ ich ttedrawlsh, Zcszy
ty Naukowe Wyższej Szkoly Informatyki i Zarząd zada w Rzeszovme, 2001
nr 1. s. 191--194.
Wołam.iec T., 7b a &t racylna ródłem dochodów własny(hg/Pkin uzdroi i
slmwych (rozwijania niclniecht f ausfriachie). w; Biuletyn Informawjnl:
Stowarzyszenia Gmin IJzdroxanskowych RP. 2001, nr 1} s. 63--66
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130] Wołowiec T., Zakład) apieAI zdrozuoŁnd a Frau/:i/)udatłz od / ieri4choplo
ści (no a in erp/'efadaJ, w: Antidotum miesięcznik stowarzyszenia more
[lżel'Ón' ojJieki zdrowotnej, 2001, nr 9, s. 5G-6:]

1401 Wułl+wicc T., Kult rrJll'erze podalizaope.' OypodaŁkrJU.;anie podal/zicnl od /}ie
-Łtchorności $a? lodzieinyc:ł\ pi&bticzłlycil mkładótc opieki zdrouuŁnd -- roz
bici?gości inferpre:ać)jnc. w: Przegląd Podst.kawy, 2t)02. nr 7. s. 44-48

j41] Woloxmec T., [.:szali'a a fNtina(/z zt drouis/roll;ych szaf . [ z'oził'oytł. saar].
rHŁł; i inn).(/l [Łzdl nlc f8łowych zahfadóm opic#t zdrozuołney. w-: Antidotum
miesięcznik stowarzyszenia menedżerów opieki zdl'owotnej, 2002, nr 5. s

1421 Wzór' Regulamimt 'nksl' Kuracyjnej. prze'jętej w 199(i r. przez Zgr{)marlze-
nie Gmin Badenii-Witembct'gii. Biujet) n Stowar zvszcnia Gn)in uzdrowi
skoxvych RP. 1997, nr 1, s. {i5
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BADANIA OPINII KURACJUSZY l TURYSTÓW
ODWIEDZAJĄCYCH POLSKIE UZDROWISK(A

W 2002 ROKU

il/acieJ Abram+

Pronll lwzniczy polskich uadi'owisk zależy ad występowania wild mincral
tych i peloidów(toreb mułu'. szlanly) oraz lokalna,ch waninków bioklimttt c:z
nych. Ze względu n:i wl nścivości lecznicze wyróżnia $ię trzy rodzaje uzdt ow iok
e zdrojowiska :- miejscowości posiadające zdroju lecznicze,

stacje k[imiitycznc -- gctzie głów'n).m bogactwem sa właściwości ]e(:znicze
klitnaŁu
l(ąpieliska nadmorskie -- z leczniczynli właścivośtliami morza
Rozmieszczenie wód liczni(:zych i])cloidów w I'olBce jest nierównomienle

cojestwynijticm budowy geologicznej. Wpływa ta na rozkład pi'zestmcnn)- uzdn)
wosk. Większość z niŁ:h leży na południu ki'aju w obóz rach podgórskicll i Hór
skich(22). nat,oniiast pozostac znajdująsię na nizinach (14) i nad morzem(5)
Rozmiesz(}zcnic t zfh'owi8k prezentuje lyc. l

Uzdrowiska są miejscowościami, których natul'allle w-alcłry przyuadnicze
krajobrazowe skłaniają do prob rdzenia działalności leczniczej i turystycznej

Niezmiernie trudna jest ]dasWikacja i ocena waloŃw krajoznan'czech w gmi
nach uzdroxĘńskowydi. h4ażna jedynie stwim'clzić. że turyści i lŁuracjusze w wiek
szości interesują się czterem:t trp:imi walorów kl'ajoznawt:zych, a mianow icie

w nlonimi przyroclniczyini(cllarakŁerystyczne zespol.!' krajabrazowc i oso
błiwtlści przyrody ożywionej i nieożyw innej).
walor ami tradycyjnej kultury ludoM'ej(folklor. obrzędy ludon,e, dzieła luda)
wej sztuki plastycznej. relikty ludow,ej kultluy materialnej).
walorami dóbr kultury(zabytki budon nictwa, kultura mateHalna)
walorami współczesnych osiągnięć człowieka
Uzdt'owiska polskie mimo posiadania dtaego potencjału gospodarczego,

popadają obecnie w stan gęhokitlgo regresu. Bezrobocie będ:we tx'nikieln nie
tylko ogólnej recesji gospodarczej i zahamowania rozwoju tur):styki ale przecie
wszystkim drastb-cznego zmniejszenia nalcladóxv na leczrlictwo uzdrowiskowe
(będące podstawą funkcjonoxs'ania miejscowości uzdrowiskuwych), waha się od

instytut Turysta ki Keknnciii\wr, Kroki L]. Jana Pawła ll 78
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13%(Kn nich Zdrój) do 3696(Jed]bla Zdrój)i]13]. Niewykoi'zystnn:i jest nie tS'lko
baza lecznicza(sanatorSjno.szpiŁallia ok. 40000 łóżek) i baza turystyczt\n (ok.
80000 miejsc:), ale także surc>wce naturalne. Wywki standalrd usług medyczn).ch
świadczy, ;ż baza lecznicza (urządzenia, spl'zęt, surowce) jest n;] pcjzioliue nie
odbicgajiłt:ym znacznie od uzdrowisk zachodnioeurupeiskich. l)użo gorsza jest
nahmiascjakość ushtg świadczonych przez bazę hotelowąi gasti'onomtczną

Lecalictxn,o uzdrowiskowc nie zawsze stanowi dominuj:t$Ą działalność w miej.
scott,obciach uzdrowiskowrych; czasami spelnia ono flinlccję uzupelniaJącą w sto'
unku do turystyki lub imiych gałęzi gospadai'ki. W związku z powyższym wła

ściwvm ]lierunkiem wlrdajo się poszei'annie ofel+y o usługi t\uystyrlzne
i rekrcacHno sportowe. Micjscowośd uzdrowiskowc mogłyby stać się obszarami
recepcji turystyki ekologicznej, I'ekreacgno-zdrowotnej. sportowej, a nawet kon-
gresowej (przy odpovNnedniaj, kierunkowej rozbudowie inlrastruktutv)

W celu popu'aw) obecnego stanu Stoxwarz} szcnic Gmin tTzdroxxiskowych
RPapracowało plan, kŁóregorcalizacja mn clopomócn pollniesieniujakości usług
do standardów' zachodnioeuropejsllich. Do główni'cli celów zawartych w po Tż
szum planie na]cżą [1]

W' polskich uzdrowigkach w ushgacj} uzdro\b'i$kow cl} i tu tycznych zutruclnionlnl
k- :30 tyH. u$ób. a w u3luFach Luwurzl'szan,cl\ 1Hznictwu UKINwi$knwemu j LurygLycu Ó.
nób l31

IŁ).e. 1. R- Ńrnv;isk \- PŁłl
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1) 1'rzełant:lnie stereotypu myślenia o polskich kurii't:lch w kontekście mot\o
fiinkcHności. \Xr gminach powinny być rozwijane obok uzdrawiskrłwej inne
funkcje Lurystyc;znc. l\inkcje te wynikają z posiadanych walorów. iozw,ijn
nycłl :atrakcji oraz infrastzmkt\uy. Pierwsz)-m kn)kicm n tym kierunku.iesl
przeprowadzenie wnildin ej analiza' własnych możliwości i wyszukanie po
Lerlcjaln 't:h nittwyltorzystanych zasobów

2) Stopniowe wykorz},stanie])otoncjał\t. Każda gmina powinna wokol z},sty
wać stopniowo i konsekwentnie $n oje potencjału buduj:łc: dodntkowąiitfra
stnikturę, poszlLkując inwestcn'ón-. tworząc plany m:lrketingowc. Przede
wszystltim gmina' powinny opracować strategie zrównoważonego rozwali

3) Zmodcrnizowanie isLniej#:ej bazy. Baza uzdrowiskowa i turystyczna po
winna zusLnć dosttlsowana do życzeń i oczekiwań l<licntów. \\.' niektórych
uzdrowiskach st:it'iŁ bazę warto adrestaurow:it:
Kiej'ubek zmian wydde się słuszn), gdyż daje szansę nadążenia zn trenŁla

mi europejskimi. gdzie pas)m'na konśurnpcja zasCępowana jest olet L zwi:Łzana
z fizyczną aktywnością. UzdroM cska skłirzystaj:\ z niej pod wal'unkiem, żl: pn
niosą konieczne n:uklady prz!'stosu\Ł'ujące je do tyt:h trendów.

l-wol'żonie innauŁruktury- uzdl'oxvisjlowej z\Yiąztlne jesc ze szczegółu);mi
rygurłimi gns])odarowanin, n jednot=zcłśnic z olbrzyiniini n:lkłłidłimi flnansoxND
mi. Ciężar rc?ajizacji tych zadań spadki nłŁ gmina', choć nie są one ich zadimiami
włnsnymł. W tcj s},turcji niB spust;b nic ws])omnieć o komet:znośc:; uchwalenia
w jnk najkrótszym czasie ustawy o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych
lellznictwic uzcll'owiskowl'm un-zględniającej i regulujitcd fiinkdonowailie gmin

uzdrnwHskDwych, lub wprowridzenin taicich tu-cgulou tlń penn'n> ch H' już ist nie
jit{ } chjlrzeljisach, ktc3rt! pozwoliłyby gminom uzdrowiskowym zdobyć środki
nie tyłlco na spełnienie w-ymaganych w'm'unków, ule łajcżc na inwestycje infra
strukturalne

Biorqt} ptlwyższc pod uwagę można stxańci'dzie, że wybór określonego scena
dusza rozu-oju będzie skuteczny wtedy. jeżl1li problem I'ozwoju uzdrowisk zo
stanę unot'mowany na poziomie w aszym niż gulinny. Problematyka rozu,oju
uzdrawi$k jest nic tylko weu,nętt'zną sprawą g]nhil' uzdrtiwiskowej, ale ] ównież
administracji I'lądowej i s:lmorządon'ej szczebla u njew ódzlciego i pou-iatowego

Poniżej pi'zedstawiono analizę SWOI opi8ującą obecn.y stan uzdrowisk
w Polsce. Uwzględniono n' niej jedynie rlajw:lżnicjsze elementy ocena dotyczące
wszystkich polskich uzdrowisk, iniejscow ości uzdrowiskawl'ch oraz regitlnów.
w których uzdrowiska są zlokalizowane:

Analiza SWOI m uln opiacaw na w oparciu u wniwki i uwnd po$zczególtiS'ch zu:z4ctsw
Gmin trzdmwiskowych, przedsiehinrstw uziliowiskuwrch jnk nSwnież eksl>el]ów biorqcydl udział

opracowaniu dokumentu końcowego oj>ramwaŃa .Kierunki aktywizacji gospodanzuj uzdln\b-isk
pulbkiuh' \q'kQnanegQjltzcz Stowarzyszenie Gmin Uzdl'owisl(DW).ch uraz PMEdRięhiorstĘqT Uszu
;on-a-Coitsultinsuu c ..Gen" Sp. z n.o-
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blOCNE STRONY:
dobrze zachowany potencjał śi'odowiska naturalnego,

.} tradycyjna Folklor i kultura,
zróżnicowana oferty przestrzc:nnu; począwszy od nadmomkiej północy pt'zez
obszary pojezierza i centralnej Polski po górzyste południe z cHWIn zakrc
scm nisobów nattualnych i kulturowym:h,

.:. żnorodna, komplementama i substyŁucyjna afćrta lecznictwa medyczne
go o wysokiej jakości
zdeńniowany wizyt'unik niektórych uzdrowisk np. l<rynicy. Cimhocinka.
l)uszników, budowy. IQ)łobrzegu uznane jako produkty markowe budowa-
ne od wielu lat

$ prof\u): tyczne władze lokalne,
XW'sokie poczucie bezpieczeństwa kilrncjuszy i tuWstów.

sŃ wieloletnie doświadczcniajokiilnej gospodarki (otoczenia uzdrowisk) w dzie
lalności na rzecz ktLracjusz} i tuirystów i pcldróżnS'ch:
bardzo dobrze przygotowanajlatlra medyczna

SŁABE SIRO?JY
stnieją zawby a nie nla atrakcyjnych i konktŁrcncyjnych produktów,

Łecznictwu uzdrowiskuu Gina town)zyczy zbyt powell\y I'ozwói uslug cZaSU
wolnego i infraotruktuW ttlw arzyszącaj turystyce kultu'nlnej i gportcwn
rekreacyjnej,
przemysł turystyczny i uzdrowbkowyjest zdominowana- pt'zez indie firmy
ze Błahą bazą ekonomicznąi jakościowo,
niskie kwalilikacjc kadry menedżetsjtiej zatrudnionej w uzdrowiskach iich
otoczeniu.
bi'ak ogólnopoł8kiego systemu informacji turystycznej i \izdrowiskowej.
słaba dostępność transportowa - szczególnie drogowa -- uzdrowisk.
aagrcłżenia ekologiczne ze względu na banki w ii#rastruktui'ze technicznej
słaba pt'emocja krajowa i zagraniczna
niska jakość usług hotelowe'ch i mało zróżnicowana oferta gastronomia:zna
w zakładach uzdrowiskowych.
brak działań łączących podmioty gospodarcze w większe sCrujttnry kapita
łowe l marketingclwe,

€. brak aktywnej polityki turystycznej ukicrunkowanej na wspai'cie Inwestl'
cyjne i Hinansowc miejsŁlowości turystyczno-uzdrowiskowych.

SZANSE
$ ismiejący popyt na usługi uzdrllwiskow'e z opqą wzl'ostowąturystyki zero

wot.nej w ]turopie i w kraju,
tendencje jakościowe a nie ilościowo w światowej turystyce,
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proziŁtrudnicniowa politl'ka rządowa n,spierająca przedsiębiorczość,
członkostxx o w UE i związane z tym finansowanie zadali w raniacji stud
ków strukturalnych
oraz szt msze stosoxó anic} nowoczfłsnych technologii intel'nctowych i tuD-.

sLycznego know.how unix pl'awnie obowiitzuj:łl:e w Ptllsl:e standards jajcl}
i usług turystyc:zn) ch

rozw(]j współpt'iu:y instl'tudonalnej n'szl'stkich gmin uzdrowiskowych w Pol.
$cc i utvoracnie n'spólnego portalu internetowego ,,Kuloń}, Polskie'
zróżnicow'anie geograficzne i specjalizacyjne polskich kurorŁliw.
i-ozxĄ'ój i'olnictwa ekologicznego
rozwój pap)au na now e produkty zw-iązane z turystykąłikt.}'wną. rejcreac)jnil
specjalista,czną, jak 1lp- ekotuiystyka, :lgŁ'llŁurystyka, odnowa liitilogicznn

ZAGROZENIA

spadek popytu na usługi turyBt)-t:zne wjtraju pl'zy utrzl'mających się na
\ ysllkim poziomie tcndcncjach do n,ńazdów zaEraniczn},ch,

nic'skut.cczna polityka promocyjna w kraju i za granicą
braj{ jasno sprecyzon'mlej])oliCyki zdroxvcłtnej w stosunku clo uzŁlrowisk
szcaegó[nie v fakt'ecie att'uktuŁry włusnościowej sp(3]ek uzdi'owisko\Nich
nwcstycji i finansowania lecznictwa,

.:. istniej:tca konkurencja w Eura])ie i krajach sąsiednich,
O małe firmy sektora turystycznego i uzdrowisk s mało aktyw ne w zakresie

podnoszenia jakości i :ijttywnc>ści na rynjcu
pon'obie wdrażanie now-vch produktów wynikające zc zbva n)niej przed
siębiol'cześci kiidr zarządzających,
bi'al( systemowych rcUilacji prawnych dotyczących uzdrowisk i gmin
uzdrowiskowych

.? brak rozna-iązań systemow,ych w zakresie [in:insowania infrastruktury
w gminach uzdrowiskowych(niewielkie możliwości własntt gmin oraz trud
ności w pozy'skiwaniu środków zewnętrznycł})

Pamocnc w niektórych wyżej wymienion)ch działaniach mogą ojtazać się
prezcntoxx':mc poniżej sondażowe badania kuracjuszy i turystów przclprowadzonc
n:l t€trcłnie polskich uzdi'owisku 2002 I'." Są one przykładem badań konsumftnc
kich[5], Tch celem było badanie o])inn kuracjtŁszy i turystów o stanie usług
oŁ:en:l ist.n;ejącej inń'astnlkturb identyfikacja motywów przyjazdu [Jraz źl'(idei
infor'macji, z których tluyści i kuł'acjusze skał'zl'stali przed przńazllpm dn da
nej ]nicjscowości uzdrow iskowej..Badania zost:ily wykonane metodą anjlictową.

Przedstnwinne badania wD-kqnŁinu rouUły n& potrzeby QpracQwnlia ..l€ierunki akĘvizaq
gosc)odamzej tlzdruwisk polskich" wykonanego przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowi$1mw 'cl} uru:
l)rzcdsiębiamLwo Usługowa-Consulting n-e .Gea" Sl>. z Q. o
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stanclwią prąrkład badań piet'watnychłl2l- Badania tego typu pozwalaj:Lwów
niej na oszacowanie popytu na uslugi turystyczne n'bród potencjalnych Idilłn
tówl4l- Odpowiedzi na pytania zaM'art.c n ankiecie udzieliły 28(;2 osoby. Zakres
czasowa- o})elmon'ał miesiące letnie 2002 roku. Badania objęła' rcprc'zenLantóu,
x'szystkich grup wiekowych, jednilk większość stanowili respondenci między
45 a 55(669 osób), 1{5 a 44($21 osób) i 56 n 65(519 osób) I'oki(}m życia. Odpowie
dzi na pytanie odnośnie wieku udzieliło 2625 osób

800
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]9 19-24 25-34 35-W
PrzGdzialy \Qek

55 56-6:

R) ci:2. Stmkturn wieku kurucjusKy i tul'stów-

\Vśróct ]'espondcntów przeważały osoby z wyksztalceniem śrcclnim(46 %)

wyższym(38 %). 12 9u posifidalo wykształcenie zawodowe, a 4 % podstilwowe
Odpowiedzi !\a bo pyńanic udzjęljło 2553 ankietowanych(ryc. 3)

Ryc. 3. Wrk$ztnłcenie KuracjuEzy i tul'rstó

Badaniu lDierwoti\e adhd'gaju. nie długą bczpaśredniegn konLaklu z lłotllniotnni hedĄcyr
dnem dnnlcłl ]Jor. Nliddjeton v.. bl8rkuUng w lin'3tl-cn, Pnlskn Agunuja i)iomacii IUrjuLy}

Wnrsniwa 1999
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Zdecydowana n'iększość ankietowanych(14612 osób) określiła su'oją sl:tŁI
acie fina11snwitjako przeciętną. 810 08ób jako dobrą a 227 osób jako złą. Wśród
2695 osób, które ttdzie]iło adpliwie(]zi niŁ to pytanie 168 znnjcluje $ię w bardzo
dobrej, a 28 w zdecydowanie złej sytuacji fi)lansowej(ryc. 4)

160a

1400

i 1200
a 1000

g 400

żoo 'F-r::--:;t;ii---t€$MgŁl-l F-l ----l 'zB

Dadza dobra Dobra Przeciętna zła zdccydQV/amD
zła

Ryc. ó. s} tuncla riuan$oa'a Kurucjusz) i

\Ar l(ole-jnym pytaniu nrenie padllane zostały uslugi oraz clctnellty im tow.ił
rzysaącc (np. gościnność. czystość, at.mostcra miasta, prufesj]tniilizn] obsługi)
propanoxwane w uzdroxq'isknch. Najwyższe oceny(powyżej 4 w skali od 2 do $
punktów) otrzymałil gościnność. uslugi sanatoryjne. atmosfera miasta,])rok
jolializm obsługi oraz czystość. Najniżej oceniono możliwość płacenia kai'tq

kredytową (ryc. 5)

:lll;!;lll l ll *ll !Ś

R) c. 5. O- ilus przez tui'S-$tów i kuracjuszy
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Podczas pobytu w uzyl'owisku największą popularnością cieszyły się w)
cicczki turystyczne {1495 osób). mnsaże(1338 osób), zakxjpy(1253) oraz basen
(1160).s

Rya 6. z jakich uslug korzystano w uzdruwisl(\l

M

qźź'
Dla większości mtkietowanlch głód'ny-m motywem przńazdu llyła kuracja

uzdx'owiskoxva(1382 osoby). 1 6{} [Jsób u'zmieniło ot]noxve bio]ogiczną ] 20 wyda
lzenia kldttualne, 118 osób n,y'marzenia sportowe, a 101 osób zabiegi upiększa
j: [?e (ryc. 'r)"

.,J s'qp''"
Ryc. 1. bluEywy przejazdu dn uzdruwbi(a

W pytaniu i3tni8łu moŻjiwaŚĆ pQdkreślenin kaka odpowiedz
w pllnniu jstniŃu możliwa.# pndkreśleniu kilku odpowiedz
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Poda:zas pobytu w uzdrou iskach większość ankietowanych mieszkało w $a
natoriach (1708 osób). 228 osób zatrzymało $ię w kwaterach prl;wata) ch, 168
w pcn$jonatach, 134 n hotelach, 131 osób u znajom):ch i rodzin):. a ll 5 R domach
wczascluTch. Odpowiedzi na m pytanie udzieliła 2596 wtspondentów(lyc- 8)

IBDO

16D0

400

600

40n

2ac

Rvc. 8. Aticjucc Kali LUn'gŁÓw. i ttmw-i }

\Xrśrdlc] źrótl informłlcji z kHrych kurncjusze i turyści dowiedzieli się
o uzdt.o\linku zclecrdn-annie nR piet,~szynl miejscu znalem.li sie lokal?.e (ryc. Ę})
informację a uzdt'awisku uzysjcało od nich 1146 badanych. Dl& 636 responden
Łtiw źrńtlłęm informacji byli znajomi luh rodzina. a dla 310 prezentacja w int.er

Ryc. 9. zródłn inlUrmacji D cudro\i'ieku

  €

 
 

-rF-r 't . .. .
"=              
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necie. NastęlJnic w kŁllejności wymieniane były wydnu nictwa turysty€1zne(169
)sób), prasa(1 57). kttcalogi biur plidróży(108), telewizja(105) i targi tui'jsLycz
ne (!)1)'

WśŃd i[[fi.astruktur]' clostę])nej 'A' uzdrowiskach najwyżej oceniano(powy
żej 4 w skali od 2 do 6) pili'jŁi zdl'ojowe, trasy spacerowe, dcptaki OI':iz bazę
noclegową, Niską ocene otrzymały sanitariaty miejskie. Ocenę inftnstruktury
prezent\ljc u:c- lO

2je

s''v%'y'''xq#ęg,''Z.( ;fĆĆ,: '/
/

Ryc. IO. OI ll'rustrukcui) n \ł2.rlfo przez kuracjuszr i turrnUw(skali pk

/ /*
Ryc. 11. UoKlarucju $korzj' ;ji jeśli ]lgH'staną

itiiinła inaŻliwoŚĆ pndkreśŁ kilku odjlowiedz
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Ryc. ll przedstawia odpowiedź na pytanie czy iz jakich atrakcji chęt]
skorzystaliby respondenci, gdyby był) dostępne w gminie. Z badań wynika
największe zapoŁrzcban'anie l)yłoby na:
1- Kolejkę widoków ą (1001 odpoxNńedzi)
2. Park wodna' (919)
3. Baseny geotcrmalne (910)
4. Tmprezl' org;lnizowane nocą.(776)
S. l-oty widokowe baloneŁl1(594)
6. 11istoryczny skansen--kemping oraz luty widokowe sumolotein
7. Szlaki tcntatl'cene i trasa, podziemne
8. Uresołc miastem:zko. agi'oturystyka i turystyka geologiczne
9, ZjcŻdŻahiu wózkow'a Quiz atrakcje arl;hcologiczne

Danin\iją atl'akcje typu przybadz. przeżycie or:lz tradycl-jna rckreacia
baseny tct malnp i park wodny

Prezentowane powyżej badania sondażowe określają wiek. wykształcenie!
l sytual:ję materialną kuracjuszl' i turystów adwiedznjĄcych polsjcic UBdrowi
sjcn. Odpou iedzi dotycząca źl-ódeł inlbi'lTiacji o odwiedzanym terenie mogą t)yć
pomocne w podjęciu decyzji o środkach promocji jakie powinny być brane pod
uwztgę w celu clotal.cia do potencjalnych l(argumentów. Prezenton,ane uplidoba
nia i motywy przyjazdu, oceny obecnie proponowanych uslug i atrakcji oraz
deklai'acje skorzystania z now)ch, jeśli powstaną powinny w najbliższym cza.
sie znależć także odzwiel'ciedlenic w przyszlych hiw.estycjach infrastl'ukturul
nych w gminach uzdrQwi6kow\ ch

Investi :ltions of opiniom of patients and tourists visiting
polish health regat't$ in 2002

Health rcsorts arc the localities that. thanks Ła rcmatkable natural :ind
landscape values are prcdi8posed to )'\ln Lherapcutic und tourist activity. Polish
he:ilth i'esorts in 8pite of possessing high wtjnomic potential lapie novadaFS
lato a state of deep recotuse. A$ an eńect is the high uncmployment, not used
khel'apeutic basia (about rorty thousand beda) and tourist basia {about eighty
thousand placek). Thcrapeuticls not dwa) s is the main form ofactivitv in health
resortu. Very often it plays a complcnlentary I'ole in relation to Luuri$m or oLher
brunches of econoiny. In this content the appropriate direction to improv'c the
ituation is to widcn the ufEer wich tourist, rccl eation and sport services. Health

resorŁs might bccome the plnccs of' ecological, recrentian, spor't and e\ en con
gressional tourist(aasuming suitable cxtension ofin&astructui'e). Very useftil
in mcntioned uudei'takings night l)t: investigations of patients and tourists in
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polish health rcsorts in 2002. the reśult af which are presentcd in the paper
Purpose of the invesŁigations wiii to recognisc the general fccling about thc
łuality of sewices, appreciation tlf inl'rastnicturc}, identińcation of motives of
arrix-als and sources of information wnich had been used tly tourists and pa
tients heFore they come ta pańicular health resort.

Piśmiennictwo
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LOSY ZAWODOWE nAGiSVKOur TURySTTKI
ABSOl;WENTOW M W KRAKOWIE

ZJpglnlz nt .Kruczek

Założenia badawcze, opis badanej populacji

K[ akowska AW'i' pt'os'Razi od 25 1at kszUiłcenie ki]dr dla turystyki ni] sn
modziehlyin bierut\ku sŁudi(5w- .,turystyka i rttki'emil;jfl"l . W okresie tym mury
uczelni opuściło ukuł(} 25t)O ilbsc>ju,cntóxŁ' z tytułem magisCi'a tLubrstyki. lch losy
zau,odou-e, ;lu ansc i niepowodzenia. a t.akże mera lirzydatnuści studiów. do
wykonywanej pi'acy i proces dalszego doskonalenia siŁ przedmiotem arii'kuku
opartego na wynikach tladań

Ba(]itnia zostały przepron'adzone w 1997 r. z wykorzystaniem spec:jamie
opracon'anej ankiety. rozesłanej do 400 absolwentów wybranych przez kompu
tcrclwy generator' ]iczb ]osclwych z 2000 wszystkich osób, ](tól'e ukoilczyły sttldia
.\. A3NB' H, Krakowie da 1977 r. z tytułem m:lKistt.n tura,st}.ki, W sumie osiągnie
h zwmt 111 praxvitUowo wypdnionych ankiet. Stanowi to 27.5?6 zwrotów. W u,y
parku makiety pocztowej n'skaźnil{ ten jest satysfbkclonuy c)-

Rycha 1. przedsbawna zaxn'odoxn' sttut naszych absolu.enb5w. Zdec} dowana
większość z nich(prawde 60%u) rozpoczęła swdą karierę zawodową w ostatnich
latiich tj. 1995-97 r. Jedna czwnl'ta badanych rozpwzęla pracę pi'zed 1990 r.

W badanej zbiorowa)ś(:i propoxqc między; inężczyznaini a kobietami b\'ł)
w},równane. z niewicJka przewagćl kobiet(52.4')6). Pod względem wieku naj
wyższy uc]zia] mic]i I'espandenci w przedzia]e 24-2(i ]at(38.11ń), dobrze re])re-
zenttJU any jest przedział wiekowy ponad 36 1tlt(priŁwie l $% bndal\ych) oi'az
pi'zedziały do 24 lat(14,6%) i 27-28 lat(16%b). Ilustrację graficznąomawianega
zagadnienia st anowi rycha 2

In$ atut 'lXlrl'sL}'kil\Wb: Kraków. nl. Jana Pawla lr 7H
Historię i stan obucc)- edukacji kadr djn turystyki w trakouskiuj AWF za 'al tu w <twócl

n }cluw.nicLw nch jubiieuszowT ch; 10 iat W'działu 'lbi'styki i KeKreacji Akademii wrchowu
n Fizycznego w Krakowie. {rcd. Z. tiruczekJ. Wb'dawnictwo Nronll8rnncz.ne nr 27. A\\rF Kr&

ków 1 98fi oraz ż$ 1ac kierunku turrstrlLa i rckrcacjn. Cole i treści akademickiego ksztnlcnnie
w dziedzhlic tura'styki i mkmacji- ze8n Lr naukowe m 81 . AXXP. Kraków zoll
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1980 1990

Ry 1. Rok rozpoczę-
dh.. hldar

prncj' zawodowej prez absojwentó

ponad 36 1at

dQ 24 bt
t5%

Ry 2. Struktura
dła.. baca

ipond( Lwów wg wieku
'lf

Wielu respondentóxr (41,8%D) zdi$yło już założyć rodziny. ale przeważają
$clby stanu wolnego. Ciekawie przedstasMa się struktura miejsca pracy absol

wentów.
Jedna czwarta badmiy'ch absolwentów pracuje w })iurach podróży. Często

Łranlająoni do szkół(17.9%), tnimo, żc nic są przygotowani do zawodów peclago
licznych. Zatrudnienie w szkolnictwie dotyczy szczególnie absolwentów spccja
libacji .,rekrcacja duchowa'. Na wysokiej pozycji znajduje się zatrudnienie
w przedsiębiorstwach handlowych(około 13% badanych) czy innych przedsię
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ID 15

%- badanych

2Q 25

i€ye. 3. Btiejiwn praGI' rcspujlacnĘ
dfp. b{ d{ l&icr wlu#r e

biorsŁw niozwiązanych z Cur) stylcą. Śu-iadczy ta o znacznej mnhih\ości naszych
ahsolwei)tów u, zakresu przedsiębiorczości, w nowej sytuacji rynkowej tuba bra
ku możliwości zatrudnienia zgodnie z kierunkiem ukończon.).t:h studiów. Za
Lrudnienie w hotelach jane t'elany\ń,nie niewielkie(niecałe 5%)

Pod xxzględem st.ażu])rad' nlatny w gród respondentów do czynienia z Drze
wagą pracowników' Q najkiótszym stażu pracy -- tj du l roku (prawie 359L) oraz
od ] do 2 1at(25,5%)-.Stosunkowo znncznyjest też odsetek OHlb z najdłuższa m
(parad IO lat) stażem pruc=y (16%a badanych). N:iju ięcej absolh,entów AW}' zna
lazło zatrudnienie n' Krakowie(4516). poza Krakowa?m practlje 51'}6 b:ldanycl
respondenttiw, 4% R' ogóle nie pracuje

ponad lO lat

od 9 {b lO lat 169D

od l do 3 1at
25%

Rya. 4. Staż pi'acy badunFch nb$olw-entów-
źi$dfu: budui} i u a$11e
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Wyniki badań nad losami zawodowymi i społecznymi
absolwentów studiów turystycznych

a. Zatrudnienie w turystyce i poza turystykę
Wśród badanych osób zdecydowana większość (84%D) podjęła pra(:ę zawado-

n'Ą. Niewielka jest liczba osób w ogóle niepracująE:yc:h(11%) lub chwilowo nicea
trudnionych. Jednakże tylko jedna trzecia badanych twierdzi, żc ich praca zn ią-
aana jest z ttuystyką, 52% pracuje poza tury8tyką.

zawodowo
84%

R}'e. 5. Akty"mość z
;ródto. badac

mowa absolwe:
nrlaFn€

turyst)'ki

trudno
odpowiedzieć

Ry$. 6, Zatrudnienie absolwcntÓ-
źród!o' badania własne

Euryst

Jako powody. dla których nasi responclcnci nie pracują w turystyce rzadko
podawano zmianą zahitercsowań (6%). najczęściej powodem takiego st.anu rze
czy bvł brak pracy zu iązanej z turystyka(20%u). Wytńżnia się jednak zdccydo.
wanie gntpa osót}, którym nia odpowiadały warunl(i finansowe pracy w jednosl
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koch tuWstycznych {27%)l Należy dodać, zu rzeczywiście praca w hlu'stycejest
na ogół nisko płatna. !'nawie 159ń bacLanych stwierdziło, że nie odpowiadał im
rodzaj oferowanej pracy

Wrśród innych przyczyn na wp'óżnienie zasługują podawane pl'zez respon
lentóxv takie powody. jak; możliwość pracy w pobliżu domu, rodzina, słaba zna

jomośćjęzyjcóxx' obcych, wyjazd za granicę. Killta osób zwracało uwagę na \Niek
szc możliwości odniesienia sulcccsu w innej dziedzinie niż tuD'styka.

Tabela 1- Przyczyny zatrtirlnienia lnz8 szeroko rozumianą tur)etyką

Na pytanie, czy wykonywana przez respondentów praca wymaga rzecz) XNi

n wyższego "vksztnlcenin, zdccydnu'nna wiek zo ć badallych Btwiarclziłn, ż.
do tej pracy nie są pon'zebne xnryższe studia(42%). Więcej niż jedna trzecia re
spondontów była przekonana, że ich praca przynajmniej częściowo WD'mega ta
kiego statusu wyl[6ztałcenia, a tylko 16%a absolwentów była przekonana. żc ict
prac:a w pełni wymaga studiów wyższych(patrz ryc. 7)

Ryc, 7. Koazaj nykon)'warci praca' a wymogi posiadania w kszt:
w npininch ahsolwenEńw
:rńdlp.- óathi ł& fa$nf

'y,-'negCI

    dpnDiCaz  
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Na pytanie o możliwość wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy zdobytej
na studiach zdecydowana większość(40%u) odpowiedziała twierdząco a jedna
trzecia badanych była przekonana. że raczej jest taka możliwość. lbrlko 7% re
spondnitów twierdzi, że wiedza wyniesiona ze studiów nie przydaje się sv pracy
zawodowej; o tym, że raczej nie przydaje sięjest przekonane 19% absolwencńw

Rre. 8. }1ożliwuść wykorzystania n'])tacy zawoóowd wiedz) wy
//a: b(dorFiQ wlwna

!j ze stud

b. Szunsc na awans, bulicry i ugranicacnia
Podzielone są zdania respondentów w sprawie możliwości awansowania

w dotychczasowym miejscu pracy. Więcej niżjcdna trzecia uważa, żc takie moż
łiwości ma, nieco mniej(34%), żejesC pozbawiona możliwości an'ansow) ch. a oko
ło 130% nie ma w tej kxvestii zdania

Zdaniem absolwentów o awansach w pracy decydujqprzede wszystkim kwa
lillkacje zawodowe oraz inicjatyxNai samodzielność. Nieco niżej oceniono umiejęt
Dość współżycia z ludźmi oraz odpowiedzialność i dokładność. Na dalszej pozycji
znalazły się takie ccchyjak szybjcość podejmowania dm) zji i wydajność pracy czy
znajomości. Wślad innych czynników podawano takie, jak posiadanie własna'cłi
środków Jlnansowych, Wyti \h złość probsjonalizln, ale i ..widzimisię szefa". Zda
niem respondentów pomagająw an'ansach znajomość języków obcych, kreatyu
ność, a także doświadczenia n' pt'acy danego typu

W odniesieniu do pytania o napotykane trudności w pracy zawodowej alla
nia respondentów są w miarę rńw'nomiernie podzielone. Polen a z nich wtrzy.
mujc, żc napotkała lub raczej napotkała na takowe, a tlruga połowa twierdzi. że
nie lub raczej nie

Wśród najczęściej podawmiych trudności pojawiają się: brali środl€ów fl
nansowych, brak baz), bi'ak zt'ozumienia przełożonych czy XPspółpracowników,
nietolerancja u osób sharsz) ch. konflikty z pracownikami. Pojawiają się I'óu-
nież wypadki gdy trucbiości M' ])Tacy zawodowa'ej tłumaczono bralcamt wyniesit}
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nymi ze studiów(słaba znajomośćjęzyków obcych. komputera, brak wiedza' BHP)
niedastatecznymi kwalifikacjami zawadowyjni. Brak sprzętu {np. komputera)
czy bazy był również utożsamiany z trudnościami zau odow} !ni

Ryl o- Cz)llniki decrśtljace
źFódh; btldania Wła$.

pracy u Rbmlw-entów turybtyk

Ryc. lO. IYudnnści w prM}' zawod
ńdło: badania wlasne

ej i\ajwtyki po studiach
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c. Zadowolenie z wykonywanej pracy zawodowej
i zajmowanych stanoxwisk

Większość ankietowanych podała. że jest zadowolona lub częściowo zada
wolona. Zdaniem responclentóxv tvll(a około 7% respondentów była niezadowo
lonych z wykonywanej pracy.

Jako przyczyny zadowolenia z wykona'n'anej pracy poclan'ano dobre w-a
rabki finansow,e. możliwość docs,dodania o sobie, wl'konywanie ulubionego zzt
wndu. Podkreślano ] ównjeż możlitvość pracy z ludźmi, tnożliwości i'ealizacii
własn)ch zam&owań i rozwoju, wHazdóxw n' teren

R}'e. 11. ZndowQlenie z wykClny\i
dlo: badania lpla3ne

ł} pH2cy

Zadowolenie z zajmowanego stanotmska deklarowało natomiast trza' cztx'arte
ankietowanych(76?fi). Xa pl'tanie o to czy dotychczasowy przebieg pracy niwcl
dowcj jest zgodny z wyobi'ażeniami o praGI' w turystyce prawie połowa ankieta
wanyGh odpowiedziała. że czĘ&iowcl: Znaczna liczba absolwentów nie miała x# tej
w. kwestii ss'ojego zdania. Całkowicie I'ozczaroxpanych w odniesieniu do swoich
pierwotnych wyobl'ażcń było dw-a razy więcej(19%a) niż tych. którzy wyobraża
nia zostabr w pełni potwierdzone

Ry 12. Zudowolcnie z zollnoq'n
dlp; butan [a u]m e

lgo obl itnnowiska pra
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Du pełni
HCaęŚCEOW0
Dnie
D nie marii zdania

Rxc. ig. zgodność przebiegu pracy mwoduwei x mześniejszymi wvubraznntatni
:n;dło.' badan ia t& łm'nc

Podobny I'ozkład ndpow'iedzi uz},skann na pytanie o zas!)okdenie anlbic.ii
zawodowych w dotychc4asawey pl'acy. Więcej niż połowa tc ambicje zas])olcoiła
tylko częściowo. al(tliczba respundclntón'. którzy nie zl'oalizowali swoicljl ambicji
przewyższyła czterokrotnie liczbę absalwcntów o całjtowicie zaspoktJjonych
anibicjac:h

trudno
po'Mudziee

9%
w pdn

8%

R} c. 14- zaspokojenie amhiqi zuw-odow)rh nh00t
róŁllu; badania l#&rs/Łc-

d. Zamiar zmian) pracy i jego przyczyny
Większość naszych respłindcntów nie zamierza w najbliżsi) m czasie imie

dać miejsca pracy ale jedna trzecia badanych odca\twa Laki{ potrzebę
Osoby, które zmieniły miejsce pracy lub zamierzają LO zrobić. poproszorlc

)]treślenie powodów tych zmian(tabela 2). Respondenci do mljbardziej zna
czącycjl powodów zaliczyli w plci'w-szef kolejności możliwość uzyskania w);
tszych zi robków. Kupiła także możliwość uzy8kanin ciekawszej pl'acy(2 1 %)
oraz wykorzystania w swojej nowej pracy posiadanych kwalifikacji(1(]-8 %)
]'en ushntni czynnik śu iadczy o pewnej tęsknocie za pracą zgodną z wyuczo
nynt za\vodeu). W' stos\Łnkowo mniejszym stopniu o zmianie miejsca])rady
decyduje możliwość awan$11 czy uzyskania wyższego stanowislta. Nie ma więc
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swego znaczenia również charakter pracy zgodny z wyucaonq. specjalizacją
Jako inne powody (6%) respondenci podawali m.in. bliskość miejsca zamlesz
kania nowej praca.

47%

R)-c. 15. Wyniki odpnwiodzi na pj'Lanie o zalnjo
r6dło; badaltia t6ła$ne

Tnbcln 2. bfnŁVu-V zamiarii ly mieisrn pracy

ĆMdfo.- bada ia wla

e. Zamiary absolwentów odnośnie doskonalenia swoich kwalifikacji
Większość naszych re8pondent6w {67%) nie podjęło po ukańczcniu studiów

dzialalS zmierzających do doskonalenia. Śnn:ldczy to o małym zaintcresosvaniu
zarówno pracowników. jak i praca(dawców różnego rodzaju f'ormami doskonale
nia zawodowego

Z większym entuzjazmem odnosząsię natomiast nasi respondenci clo $w
jego doskonalenia w przyszłości. Okolo 50% ma takie zau)iary. :i dalsze 34%
stwierdziło. żc raczej będzie podnosić swoje kwabńkacje. 'lylko dwie osoby stwner
dzUy że nie będą clokształcały się w przyszłości

  gńlnieni !dl'wl'gŁ  
       
       
       
       
  ''L    
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Ryc- iii- Udzial n dosltuilaleniu kwnlinkacji wwodowrch w dziedzinie tullwtyki po ul-
shitliów
Inic/łt}.- bada?i ia iclmne

RFC. 17. Zamiar }ibsltlwentÓw odnoślńc dDkbzLuŁ
dlo; badac a idfus/} '

ni8 $ię - pr ]-szlości

marketing

Media BkQnomiazna

Media Krajoznawcza

o turystyce

bce

psychaspatecznacencfe

Ryc. IB- Dekla].owanc dziel;
źMdfo. bcFda h n.lc

prawo

dugkl
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l ytano również resllondentóv o to. w jakim kier'uliku(dziedzinie) armie
rzają się doskonalić. Najczęściej absoln'end odczuwali potrzebę doksztalcania
$ię w zakresie wiedzy prawniczej(6396), 1)s} chaspołccznej(45 %) oraz wiedzy
z zakresu inarketinOI (39%). Często też zwracano uwagę nłl umiejętność posła
giw'ania się komllutcłrem i znajomość języków obcych

Podawano rón,wież bardziej wasz\tkane i specjalistyczne dzieclzinyjak me
db'cl;lla altcrnatyn'na, pedagogika, finanse, bankowość, kursy w alutowe i l.A'l
'lA, a'ganizacja i zarządzanie.

Professional careers of masters of Tourism (and liecreation)
at Academy of Physical Education in Cratlov

In the following article has been shop'n thc rcsults of researches nbout the
jlit) cnreel's of tl\e studenta graduatcd the direc:t.inn of tourłsm and reweation at
Ac:żŁlemy irPhy-sieni Education in Krakow in 1977 -- 1S)})7. Analyzed were auch
factor's deski'ibing the wars of cafe !r liste: plac:e ol' emplalmenl in toni'isld, the
length of])crsanal cxpcricncc in t(}urism. mlsonś of starting to work il} the
other bramek af ccononly. the kind of practicing job. possibilities of' using the
knowledge at;cłuired during Lhe puiod of' study in])ratcssional work. The gi'ad.
ttated btudent$ were a$ked botj] nbout thcir dUCiGultics in prŁtcticingjob u8 -\ ull
as the factor's dcciding abo\it promo€illn in work :lnd nlso about theil' satisfac
bon hom])rafcssional work and compatibility of' tl)eit' pl'esent activity in com
palison to the previous images. The reseai't:herb albo have got Ll\e idbrn\acion
abo\Łt intentions ofchangc thc current u oj'k and i'eflsons ol' there ever\total deci-
sions and about thc plant of fuńher improve the current qudiflcations.

Piśmiennictwo
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ków 2001
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Bagmcki .J., NyktJwski A., Schmidt A.. J! ztafcenie kadr c!/a tlzr)/styki f re
/?reacli m Polsce ze szczegó/rt)/p IŁ zgZędnie ie?l! ralf W)d?iałólti Turysty/?i
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KONFLIKTY - PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA
l SPOSOBY ROZWÓJ\ZYMnNIA

W OPINII PKAcowNIKOW
WYBRANYCH KRAKOWSKICH HOTELI

.aneta Pa/ucha

W'step

ZamŁdzanie konRiktem to nowa dziedzina kierowania [lrganizacją, król-a
szturmem zdobyła większe zachodnie przedsiębiorstw,e. Oktlzalo się mianowi
cie, że skutecznie kierowany konf]i](t, a niekiedy wręcz świaclumie wywnlywa
ny, może przynosić pozytywne efekty w postaci poprawy jakości usług. podda
henia efektywności pracy i ogólnego rozwoju całej organiziidi. F'aht ten stał się

impulsem do powstania niniejszej pracy]2, s. 23$-2'12]
Tradycńnie konHiktjest ujmowanyjako coś niepożądanego, zbędnego i czko

dliwega. Pojawienie się sporu traktowano zwykle.tako s) gnał. że w fit'mie dziele
ię coś niepokojącego- Sądzono. iż konflikt poxPstaje jedn nie wówczas, xclv kie

rownicy nie zm'ziłdzają sprawnie organizacjąlut} nie pon'ańą wskazać pi'acow
nikim w8pó]nych interesów. Pog]ąd ów głosił, że usunięcie tych niedogodności
gwarantuje l\umonijnc funkcjonowanie zakładu

Sytuacja uległ:l zmianie, kiedy obszei'niejsze badania wykazały zupehiie
imie źródło koi)]]ikt6w i dostrzeżono ich zajety. Obecnie ]cróluje przekonanie
n nieuniknioności sytuacji konfliktowych w organizacji, d w ręcz o ich kcniet:z
ności. Z tego punktu widzenia zadaniem kierou nikóu nie jest tłumienia i roz
wiąąyn'anie konfliktów. lecz pokierowanie nimi tak, aby zminimalizować ich
szkodliwe aspekty i mak8ymalizować pozytywne]14, s. 32&-330]

R. J. Edelmann [3, s. 13] wyróżnił pięć pozytywny-ch aspektów sl-t\racji kon
fltktowych
e umacnianie zxniĄzków,
8 większe z:iufanie,
e podniesienie samoocena

kq
r\utorluje.:tuczcsuliczkastudióvcloktoi
nl. anna IJawłn ll 78

:h w Al:adctlńi \\f Hzycznugu w K
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wn'osl poziomu twórczości i produktywności:
satysrllkcja z pracy.
Pmed podjęciem badań, będąc:ych podstaxvą niniejszegi] apracow;ima, przy

g[ądałam $ię zjawisk(u konfliktów podczas zagranicznych wycieczek wgazdo
wych. Wyniki tych obserwacji okazały Eię na tyle ciekawe, że postaram,itam
kontynuować swe rozważania i przyjrzeć się konfliktom, jakie występują w ho-

Wjęzyku łacińskim uraz «carl/lEGła"oznacza; uderzać razem, wl'zasnae:.za
burzyć. walczyć, potykać się. mieć da zw i]tlzenia [9. s. 111]. B. Jamrożek iJ. Sab
czek'dellniująkanfliktjako .,sy(mdę niezgodności Ćsprzecznośc!). izlóra w odRZe
cieniu {h iiŁdzi dołyt:ży fch inlercsóu, pragnie i. przehonari i celów"]7, s. 132]
K. TI)omal rozumie konnikt.jako,,iK eru/?ćye zachfi(bQce lniędQ' Indźlni tcz €?n

lle od siebie zależltyptf. kŁÓł'z) spod rzr:gayą, że ich (E?le, zaczal pa, uarloŚct s(ł nlc
Zgodne, [ u/ kol sahzucncJŁ, ]]ż drlŁgu sŁrorŁ(!pnfcnr=aZnlepl'zc. zhadrcz iłn li; reollza-
di Och (Jqżeń, co nymo]u]e/rmfrac]ę"]12, $. 76], a za łownikiem wb'ł'npiin,obco'ch
możnll alcroślić. że konHiktto:,,antagon.izm. spł' eczncgć [/lŁeresów. pog]ądó]u. po
!rzep. ? loływów.' spór zalarg.' holiz2cl"l8. s. 616}. '1\ak szot'okic i rńżnoi'odllc znal
czesc słowa hon/Ziht wii@e się z jego w-ieloznacznohią i złażonościq.

Konflikty sa pm)cesein pTzcbiegającym dyn:tmicznic w (}ki'eślon)-m miej
sctŁ. cz:łbie i entpie społeczno- hlogą to bvć konflikty pcłmlędzy jednostknini
(np. pracownik -- pracom'nilu. pracownik p przełożona ), między jednostką a gru
pą(np. dyrektor-- związki zach'opon'e) lub między grupilmi(np. dwie konkurują-
w ze sobą.pracownie. zaklady itp.). Konflikt może daEI'czyń Leż tylko jednej o$o
br w sytuacji jej wewnętrznych rozteral{ (npi koniecznośt$ dokonaniu wybom
miejsca pracy nauki, wypoczynku). Konflikty mogązachotlzić na podłożu pon
tycznym(np. t'óżnico poglądów między partiami lewicy i prawicy), ekonomicz.
nym(np. wysokość płac, dodatków. zasady prcmiawania), socjalnym(np. wa
r\u)ki pracy, nauki), mogą dotyczyć też podziału pracy i płac. Ze wzglęcl\i n:i czas
trwania konfb](ty dzie]i się nn d]ugotrwałc i ]ŁrótkoŁrwałel7p g. t321. \N' litera
tttinc psychologicznej i socjologicznej istnieje xńwnież pojęcie tzw- psem.(hho/l
/[ihtu]18, s- 60]. Mamy z nim do czynienia wtedy. gdy jedna ze stron uważa, że
druga chce osiągnąć ten sam cel, podczas gdy n' rzeczywistości cele ich sąróżne,
a zaistniałe zderzenie zupełnie przypadkowe

Konnikty może powodować wiele czynników o różnllrakim pochncJzeniu
i wartości. hlożna tu wyróżnić m.in. stres. h'ustrację, charakter i osobowość jed
kostki, społeczeństwo czy s-reszcie tpszb'sERie cele, do których ludzie d:@ą. Z te-
go względu w literaturze przedmiotu wyróżnia Bię kilka rodzajów konfliktów

Można więc xaTróżmć
konflikty interesów, które zadtodzą, gdy zaspokojenie potrzeb olgi'cślo
ncj jednostki dokonuje się kosztem ii\noj osoby lub gr'upy. }logq one poja
wić się właściwie na każdej płaszczyźnie, mogąbyć chwilowe, ale też mogą

t.ciach
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trwać dlugo i angażoxvać wiele osób, niogąbyć wreszcie utajone lub jawne.
I'. lb:szkaE15, $- 10] podaje, że konflikty inLei'esóxA cechuje ogromna różna
godność. Zrtlżnicowanie tu może dotyczyć rodzaju uczestników (jednostki
giupb organizacje, cale społeczeństwa), rlJlizaju cŁziałuń(współzawodnic.
two sportowe, walki zbnljne, konkurencja ekonomiczna, dział:mia dyplo
mityczne itd.) lub charnktcm dóbr(tlobra maLerialue. n,ładu. prestiż etŁ:.)
Oczywiście do ktlnflikttt dochodzi jedynie wówczas. gdy interesy stron są
alkowicie przŁlciwstaw ne

konnikty re]acji,]ctóre wynikają z niepniwidłowej komunikacji. 'R)wa
rzysząmu naJczęścIeJ nexatywlie emocje, stej'eotypy. błędne spostrzeganie:
a nan'et chęć stosowania zasady ,,wet za wet" E2, s. 39 40l;
konnikty wartości. król'e v) niknją 2 różnic prcfeiowanych przezjednostkę
w+lńości ]2, s. 52-54]. Konflikty te mogą (dotyczyć kultury. ideolo)xii. zasad
religijtll'ch i moralna,ch, sympatii politl'cznych oraz filozofii żvŁ:ia. ale też
konieczności dokonytx'ania wew nętmnych w) txlrów. \\r tym ostatnim przy-
kładzie to \ń'łaśnie człowiek musi zdecydować, która wartość OCI z\-ma sta
bus pierwszeństu a. W dokonywanie tego n'bom zaangażowano sa nasze
uczucia, dążenia, pon'zeby i głęboko skrywane pragnienia
konnikty in&)rmacji. kare pojawiają $ię wówczas, Kdv człowiek st.aje
H, obliczu całkowitego braku infnrnlacji, albo tcż posiadane przez niego in
r'nrmacje sąodmienne od reszty społeczeństwa lula podmiot inilczej je inter
pretuje. Sliutkiem niedoidt)rmou-ania s:łkonflikty wynijmjące ze zlej oi'ga
nizacji pracy [5, s. 30];
konflikty postaw. któż'e w).nikają w dużej mial ze z braku tolerancji dla
poglądów drugiej osoby Im i'cpi'czentownna przez H)dmiot wartośćjest dla
niego ważniejsza, t)-m gwnłtovuiej Błaha się onjej brnąć, ale też t) m grał
U)wniej przekonuje on inne jednostki do swoich racji
Każdy z nas inaczej reaguje na konflikt. To, w jaki sposób przyjmuje n

zachodzące u,okół incydenty, zależy od indywidualnych predyspozycji jcci
kostki, jej charakteru, temllel'alnenCu i poziainu wrodzonej c:iel'pliwaści. alc
Leż posiadanej u,ieclzy i zdobytych umiejętności. Dlatego można wyróżnić wiele
rodzajów zachowań w 8ytuacjnch konlliktowycl\. Często ich wyboru clokonu
Jemy a\ttomatycznie, intuicyjnie. Nłileży też pamiętać, że człowiek reaguje
n:i ollreśloną sy'turcję, nia taką. jaką alla jest, lecz na talią, jaką ją widzi
Rozwiązuje nie obiektywne zzżdania, a jedynie Ce, które zostały odzwiel'cie
diane w joao świadomości. N'a subiektywne postrzeganie sytuacj i przez
jednostkę według J. P. Codola [6, s. 352--33:+] skłac]ają się cztery istotne
elementy; obraz siebie samego. obl'az innych uczestników sytuacji, obraz
grupy oraz obntz zadania, a także w pływ tych poszczególnych elementów na
zachowanie się c:złowieka
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Eskalacja konfliktu bqdźjego wugaszenie wieży w dużej mierze nd aktlrw
maści zaangażowanych stron. Wyróżnia się zatem konflikty bierne, w któryŁlll
umeBtnić) nie ki(xują xrobw siebie żadnej aktywności, aczkolwiek przechodzą
ne szybko w konllłl(ty czynne, które mogąbyć skutecznie rozwiązane lub pl'zciś{

w stadium zaognienin
J. Waszkiewicz []8. s. 61] podaje. żc punktem wyjścia każdego konfliktu

jest zwykle jakieś nioplanos'anc zderzenie się dn'óch stanowisk, które s''7-a
jemnieaię wykltlczają. Naszego oponenta zaczl'name postrzegać jako wroga,
z którym absolutnie nie nożem)- się identyfikować. Zaczynamy się też angn
o\xać w kunllikt da tego stopnia, że tracimy z pala widzenia pierwotny czyn

nik sporny i podstiiwowym dążeniem st.aje się zn'alczanie orzec:iwnika, \R' koń
nowej fazie kon6iktu jakiekolwiek porozumienie staje się wręcz niemożliwe,
eo więceji zanikają wszelkie cechy wspólne, nawet jeśli początkowo takowe
stniały. Wzajemna komunikacja staje $ię niemożliwa. 'takie pmejście wiele

wymiarowości konfliktu na jego jednowymiarowy cl\arakter jest cechą cha
rakterystyczną eskaladi konllikttt. Aby rozwiązać taki konflikt. potrzebna jest
depolaryzacia. któż'a może wl-kazać. że zaistniały konflikt jogi w rzeczywista
ści pseudokonfliktem

W chwili, gdy dwie strony uśx#nadamiają sobie, że doszło do konfliktu. zn
Xrlnjqzachodzić nlQchanizałS' sprzezmnia zwrotnego. Z. Nicki [[[. o. 1 56-157]

uważa. iż ..nafrlratne !rahtoiuante Aon/ZihŁ[Ł.lało części bycia i czę ci każdej fn c
raićli pazouaia WThorzysŁa honstru.hływnie za sŁniałą różnicę ?dali dla epsze

go wzaleinnego poznania się. D'(ńzowan.ie hrtn/Zi#(njabo wshaźniha /?tęahi. po
niżenia i I'mpadzł ntoże rzeczywiście doprowadzi(i do Aryzy.vzt.' Jeśli
powstrzymany eskalaąę llonfliktu i ogrimiczymy natężenie emocji. możliwa
będzie redukcja sytuacji kanfliktowej

Zwykle ludzie znacznie dłużej pamiętajil przykre zdarzenia i nieprzyjemne
sytuacje, niż tn, co spotkało ich (lobrego. Należy więc pamiętać. że jeśli konflikt
zostanie przerwany w fazie szczytowej. Lo zaistniała sytŁiacja wrogości moze slę
utrwalić. Gdy dodatkoxN o zerwane zostaną wszelkie kontakty, to zaprzelJasz
czola zostanie szansa na w)Oaśnienie niedomówień i zmniejszenie negatywne
go xx'razenia

Uciekajiuc od konfliktu. człowiek pozŁlsŁawia wic1le spraw nierozw-iązanych
przygasłych, le(}z nie xńrygaszonych. która z czasem mogąsię naw nstwiaći \Ł- kań-
u wybuchnq. ze zdwojoną s& L \wszędzie talII, gdzie jest dwie ludzi, lŁonllikt

staje się nieunikniony. W rodzinie pozxxala on na lepszą komunikację, rDdzic8
rnagą poznać pragnienia dzieci, a dzieci z kolei mogą poznać intencje rodzicóxx'
W pracy konflikt pozwala wyjść z inicjatywąi zadziwić dyrekcję oraz xx'spółpra
cowników. Jeśli tylko spojrzymy na konflikty łaskawszym okiem, Imoże okazać
Bię, że $q one nasqrmi sprzymierzeńcami i odpowiednio zarządzane przyniosą
nicspodzietx'anie dobre eibkty.
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Cel badań, materiał i metoda

Cel badali

Cc[cm przepi'owadzonych hu(]ań było zbadanie sytuacji kon r]iktowych na.l
częściej występującyllh w hotelach, sposobów' icłi rozwi:\zywania oraz wpływu
na cfektb'wdość pracy i jakość świiadczonych usług

Xiniejsze opracou,mnie jcstjJróbą od])owiedzi nn pytanie. jakie są pi'zy
cyny konfliktótN występujitŁ!},{:h w hotelach OI'az cz) mają one wpłytx' na ja

kość śu,iadczanych przez hotel usług i cfcktl-wdość pracy ostbb w nim z'atrucl
niunych

Material

Niniejszy materiał zawiera n-l'cinkon'ą relację z badań, którymi ob.ięta
pracllw nijqów eic'dniu loster'a wybranychj{ rnlfowskich hoteli o kategori i Łrzcch
lub {;ztcl'fach gwiazdek. Ponieważ zgo]la dyrekcji wybranych hoteli n:] llrzcp)'o
witllzcnie badań uzależrliona h) ła od zachowania absolutnej }inonimowości
dlatego ĆŁutorka niniejszclgo opracowania zostdu zobowiązana {lo nieujawnia
rna ich nazw.

B:mania przcpratwaclzane były OŁI wrzclśnia 2Q01 do stl'cznia 2002 roku
Ogółem została pt'zebadanych 150 os(lb. w tym 99 kobiet i 31 mężczyzn

Jcdliak do dalszej analizy statysłycznęi zakwajiRkowano 141 ankiet(9(i kuł)iet
i 45 mężczS-zn). ponieważ 9 osób stwierdziło, iż nie zaknęło się z sytuacjami
konfbktoWymi w swoim miejscu pracy

'Fabcln 1. Charnktnl'Dvtlrka Zawodow Llunł-ch

L-- ]iczbn had&n] h

}kun)ngl;:;=; --" 
[ęZCZV2  
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Analiza struktury wieku badanych wykazała, że najliczniej mprezentowmią
p'uPą(51.1%) były osoby mlode (do 25 rojtu życia) oraz osoby w wieku 26 :3{) 1at
(27.(i'%). Najmniej liczna grilpę sttlnawńły osoby powyżej 35 mku życia(4,3 {)

Wśród hadan},ch osób (i3,8% posiada w yksztalcenic średrlie, a 29,8% wy
msze. Pracom,niby: którzy ukończyli tylko szkołę zan,odow-ą, Lu zaledwie 6,4':
wszystkich imkietowanych

Zdecydawallie największy pi'occnt badanej gmpy(B 1 .9%a) stanowiąpnicaw
nocy rct:opcji(tabela 1). Licznie rcprezentos'ana jest również Ihnkcja pakojo
u,ych(17%) i pońierów(12,8%). Najmniejszy odsctnk stanowiąosoby zajmujące
w łiotelach wyższe sLanon islta.Anjiiety nie wypełni żaden reprczent.anl clziałtt
kia'owniczcgo ani dyrektor'sldcgo

Metoda
Nletodę badań stunawił sollclnż diagnustyczny. w i'gmach którego u yllorzy

stanu technikę ankiety skonst):uowanej według własnej koncepcji. Zastosoxx'a
no \w nim dwa rodzaje pytań:])płotu,arte i oLwaiac

Sondaż składał się z dwóllh części: tzw. mctryc:zki oraz pytait zasadne(:zyli.
Pierxx,sza gi'upa pl'tań dotyk:zyta l)t'ób zdefiniowania zjawiska konfliktu uraz lu
azaj(}w konlliktón' WD'stępujących w hotelach i ich natężenia. Kolejnłi grupa py
tań o(]ntłRitn Rię dn specyfiki zachowań cżaowieka w-obec zaistniatych sytuacji kon
fliktowych oraz wpływu, jaki miały one na atmosferę w miqscu pracy bad:mych
osób i ich konsekwencji (Ua całej orgiinizadi. Na8tępnic poruszony został pmblem
roli steel wobu} zaistniałego problemu i najchętniej widziiin) ch przez pi'acon ni
ków cech osobowych zwie'zchnika. Ostatnie pytanie ankiety miało n'ywndować
jaka jest opini badanych osób o ewentualnych szkoleniach, pi'owadmnych w celu
u,skazania najskuteczniejszych metod I'Rdzenia sobie w sytuadi lconfliktuwej

llipotezy i'oborze

l

a)
b)
9

3.

4.

Zakłada się, że sytuacja konJlilŁmwe. występujitce w badana'ch hotelach,
mają charakter' złożony:
najczęściej u ystępujące w hot.ciach konflikty to konnikty relacji
częscymi konfliktami w hotelach są r(;wnież konflikty infor'milcyjne
Zakłada się, że częściej dochodzi do sl:tuacli konfliktowych pomiędzy pra
cou,niknmi hotelu niż pracownikami i gośćllti hotelu
Zaklada $ię. że konflikty w hotelach zclecydownnic częściej ruzwiązl'wadę
$ą przez koln])remis niż przez imie sposoby rozni:\z},w ania sytuacji trud

Z:składa aię, że d)viktor (]cieiownik. n'łaścicie]) odgrywa dacydujiKą I'ulę
w pi'ocenic rozwiązywania konflijttilw

nych
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Wyniki badań

Pn wstępnej analizie Lem:iŁu okazało się. że l)izepŁ'ow:tdzcnic badań nie
będzie łatw)rm zadaniem- Wielu {l) l.ektol'ów krakowskich hoteli pacząLkow c
w},rażdo zgodę na rozdanie ankict])racownikoin, jednak gdy])uznawali przed
mioł badań, szybko w) { ofvm,ali $ię ze współprnc:y. Mr nicktórycłl obiektnc:h
otrzymalaln pozwolenie na przcjłł'owadzniie badań tylko pad xs'arunkiem nie
ujac-niania pod żadna-m pozorem nazwy hoteht. Padabnie jak zarząd zachc}
w'ywnli się niektórzy ])racownicy. którzy nic \x yrażali chęci wypełniania ku e.
stionariuszy w obawie pl'zcd rozpoznaniem przez zwierzchników ich
Lożsitmości. Fakt zachcłw-ania pchlcj anonimowości wydawal się nie mieć
właściwie ż dnegt} znaczenia. Z jednego spośród wybranych J\oteli ott'zynla
łam ankiety zw r(}tne, wszystkie w ypelnione jedn) m chat.akteiem pisma
Osoba przeknzujiŁca mi je wyjaśniła. iż Łnk;e zachowanie tninło n:] {!( lu wprl
twaclzenie w blind kicrow-nictw'a, gdytl} pi'zy])adkiem ktoś cht:iał przcjl'zeć ich
zawartość

Kolejna,m problemem ll):ła ilość materiałów uz} skanych do badań. Zw.rkl(:
na 100% osób zatrutlnion) ch kwestionaritisze wypelniało tylko okolo 35'1fl cało
gi, a niekieŁly odsetek ten był nawet mniejszy. Fakty te świiadczi dobit.nie. jak
bardzo tt'udnym probl(!mcm nadal pozostająkonflikty. Wszelkie zakłnllfiwŁ-
Łuaęjc kanfliktowe oju'wn się ślli$łą.tajemnicą, do kńrej {*saha z zcwnąti'z absc
letnie nie może być dc>puszczona

Rodzaje k(mlliktów występujących w hotelach
Z przepraw'adzonych dla potrzeb niniejszego opracowania badań w)mika

żc tyko dziewięć osób(na 150 XŁ,śzysLkich zwrotnych ankiet), nie stwierdziło
występowania sytuacji konfliktowych w ich miejscach pracy

W opinii badanych osóll konflikt ndczęściej i'ozurrliany jest(tabela 2) jako
kłótŃa, nieliorozuilticnie czy ostra wymiana! zdań(36.29ń) oi'az rozbieżność zdali
dwóch lub więcej stron(24,8%u}. lb'zy czym w pierwszym, bardzie.i zdecytlowa
nym przypadku wypowiedzi prym wiodąkobiety-- 50%, a w drugim, łagodniej
szum, lecz ba]'c]ziej precyzyjna'm przexvodzą mężczyźni 40%. ]aężczyźni Luk.
tująteżczęs okonRikt pa ]J]'ostujako spór(26,7%). Konfliktykojmząsię lńw-nick
txlększości jeclnoznacznic ijako niemożność osi:ągnięcia poŁ'ominie:lia u, w ielu
sprawach istotnych dln zaangażowanych u Bytu:tcję spot'ną

Najczęstszą form:ł ]conftiktów w hotelach(t:ibela 3) sa wszelkiego iadznju
sprzeczki(38,3'}6). Cu {;zwarty badany mężczyzn:l(26,7%) za\tw ożył tez, że pl'o
bleml' stwarzają niepol'ozumienia wrnilcającc z braku koinunikncji(konflikt
relacji). W poŃwnaniu do męskiej części ankieŁowitnych, kobiety zdają się Leku
problemu nie dostt'zegar:
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Tabela 2. Sposoby deiinio\wania pojecia konf]ikhi przez badane osoba

N -- liczba odpowiedzi
mn wnzjuLkich <ipowiedzi jest różna [KI looęÓ. innieważ badani dnkclnrwuli wielu w) barów

Tnboln $. Zaobso'wowanp wcuacje konnijlLuwc

N + liczba odi)an'iedzi
rHtkiuh adlnwiKlzi jest Ńżna ad l P budaiń dokonlvali qlelu wyh
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Brak komunikacji może prowadzić w ski'alnych przypadkach do zwolnień
z pracy. Jednak więksi) Moll'\x' na fttnkcjonownnie całcga przedsiębiorstwa ma
syŁuncja, kiedy pracownik nic rajan'nia kom]iktu, ]unz krńe go i pMłlujc stlumić
nu własną rękę. Takie postępon'anie prowadzi w prostej linii da obniżenia etyk
żywności n'konyw an) ch obowiązków i zmniejszenia motywilcji do dalszej prac)

Po 3,] % badanych kobiet zwróciło \txwagę na kclnnikty wynikające z brajtu
zaangazowania w wykon) wilnie pracę oraz nieustępliwość i upór. Dla mężczl'zn
problemu' bgo typu wydająsię nieistotne, gdyż żłldcn z nich lite wyraził podob
nej opinii. Więcej uwagi poświęcają natotniast ku estiom finansosvym i zajtno
wartej pozycji w pracy (po 6,7%). hrożna więc wysunąć wniosek, że kobiety czę
$ciej niż mężczyźni dostrzegają; a praw'dopodobl\ie i same prowokują konflikty
na Lle ambicjonalnyrn, podczas gdy mężcz) źni częściej poddtlji\ $ię konfliktom
na tle [nałedaln!'m i SLruktui'ah)}:ln (konnikty wartości)

Istotne i'óżnice n)ięllzy poglącleni kot)iet i mężczyzn wysLępujątcż w spra
wic konfliktów wynikająca,cł) z pretensji skierowanych do dyrekcji. Tego tl;pu
koiUlikŁy zauważa 20% meżcz},zn, a]e ły]ko 9,496]cabiet. Najczęściej ankietowe
ni usjcarżali się w Łej młltcdi ]ia lliespt'awiedliwe decyzje kierou-nictu ai deja
sność obaw iązków(konnikty informacji). Zaistniałe I'óżnice mogą wSuikać
a taktu, żc mężczyźni częściej niż kobiety wnosząskai'gi z tego tytułu i buntują
$ię przeciw- wyzyskawi. Z kolei kobiety])rzypuszc:zalnic n'olą wykonać dorlatko.

polecenie niż sprawi\Ł'ić się u uli zwierzchnika

Tabela 4. Rod,uje kotiRiltt

N n ljczbn odpowiedzi

\a wszystkich adjDqviedzi jest ld 100%. pollicu ż badani dokQtllwnl

Aż [05 osc3h(74,596) spośrl1l] 141 wszystkich badanych najczęściej absenvu
je konflikty pomiędzy; pracom.-nikami (tabela 4). Prawdopodobieństwa wystc\pie
nia konflikt\t na tym pozionlic komunikowania się jest nnjwyższc. \\więcej niż
ptjłow.a badanych wskazuje na występowanie konllikttlw potniędz) perstlnelom
l dyrekcją(66%). Występują one prawdopodobnie na skutek nie.subordynacji
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rozbieżności poglądów w kwestii płacowej i polityki awansów oraz rozmiaru
ponoszonej odpowieclzialnnści i zakresu xw'maganych obowiązków. Ponieważ
sytuacje te nie s% a przyda mniej nie powinny być codziemiościh to i ten rodzaj
konflikńw wys@pdc ]'zadziej i dostrzega go mniejsza lit:zba ludzi, Znaczny
odsetek odpowiedzi (40,4%) xvskazujc nnkonflikty pomiędzypriicownikami a go
śćmi hotelu i częściowo pomiędzy dl'rckc:jąa gośćmi hotelu (5%u)- 'hgo typu kon
fliktv wydają się być czymś naturalna,m w' przedsiębiorstwie usługowyin. jaltim

szakże jest hotel. Telm, gdzie sa dwie strony, z których jedna oferujć} coś za
pewną opłatą, a druga z tej usługi kot'zyska, istnieją dwa poglądy { każda ze
stron pragnie wynieść ze spotkania jak największą korzyść

Przyp:zyty konfliktów występujących w hotelach
Najczęstszą przyczyną sytuacji konfliktowych(tabela 5), jakie obserwowa

ne bywają w hol.Blach(12.&?6), jest rozbieżność iixteresów, a dokładniej rzecz
ujmując. zbyt duże wymagania gości. Z niezadowoleniem klienta częściej spaLI'
kdą gię kobiety (12,5%) niż mężczyźni(6,7%). BFĆ może jest to spowodl)wang
tym, że pomimo usiln).ch starań i walki z dyskrymhiacjąpłciuwą: cil\gle łatwiej
skrlrtykować kobietę niż mieć prtltensje do mężczyzny. Z kolei mężczyźni czę
ściej niż kobiety mająproblemy z błętlami \N komunikacji interpersonahlcj i wy
nikającrmi z tego njeporozumionjami(20%) l)lu kabietje8t to Hart.wa zupa)nie
nieistotna

Tubcla 5. Przyczl"y konflilttóv z klientami

N -- liczba odpowiedzi
suma WKzvstkich odpowiedzi jesc n Fd 10036. pn: Lż badalli dokonywali wielu wyborów
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Jeśli chodzi o konflikty pomiędzy pracownikami (tabela 6). to zdecydowa
nie najczęściej ich przyczluą jest brak partlzumienia(27,7%), Taki tan t'zyczy
na swoje źródła w pewnych powLarz8jąc) Ł:h się błędach kom\tnikacylnych wiek
szośEi ludzi- Często nie ł)otralimy ze sobą rozmawiać, n'i'ażać swego z(taniŁt
i nazw'wać pragnień oraz wychodzimy z założenia. że \wszyscy myślą porlabnie
a naturahią konsekwencjił takiego toku rozumowania są kon(likty relacji

TubelH 6. Pi :yny konfljktóu, ponLiędz) p. k

N -- liczb ldpQnledzi
zy$ckich odP !dzi jest różna od loo"%. potlicuaż bnd: dQkanF lotu tŁTborów

Niespran'iedliwe deal'zje płacowe szefa w równym stollniu przeszkadzają
kobietom(28.1%a) i tnężczyznom(3096). B)'ć może to wlaśnie spraw'S' finansowe
l wspomnianajużwcześniej konfliktowość na tle strukturaln).m skladająsię ]la
fakt, iż 27%u męskiej części ankieton'nnych podaje współzawodnictwo(konflik-
ty postaw) jako jedną z głów nych przyp:zyn sytuacji kollfliktowych. Ze współ
maxa'odnictwem wydaje $ię lącz},ć problem dominilcji. Należ)])rz},znać, że w, Lej
kwestii bardziej wyczulonc sąkobiety -- 21,9%

Badane osoby poruszyły też pl'oblcm źle spl'ecyzaw;in) ch obowiązków(kon-
flikty infonnacji), co podkreśliła 20% mężczj'zn

l<onnikty pomiędzy pracownikami hotelu(59,696) zdecydowanie przeważa
jąnilc] koniliktaini, do któż) ch dochodzi pomiędzy personelem hotelowym }l kjittn
tani (l0,6%) - tabela 7. P]'awdollodobną przyczyną tegojesl fakt. że w stosttn
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ku do gości, pracowników obowitLzuje niepisana zasada ,,nasz klientnnasz pan
natoininst w stosunku do innych pracowników hotelowycłl mogąpozwolić sobie
na ujawnienie swoich negatywnych emocji, niezadou'ocenia czy tmstracji

Ihbela 7. CzęBtotjiwość występowania kannikLów

Ogółemhlężczl'żniKnbietl'Pieć
N PN %N Ę6

0.66.7 52.5 312
8427 6059.4

4.93 ZI
.8

Z klientami

xie ma ąF ]

Suma

N izba odpowiedzi
nimo wozrntkicji odpowiedzi jelit Ńżnn nd loo%, ponieważ badani doknuywnli wielu nyb

Zachod,ania badana'ch osób w sytuacjach konfliktowych
Wobec tak nieprzyjemncgo zjawiska, jakim jest konflikt. pocicszając) wy

daje się hkt, iż 63,8% badanych ogół) stal'a się aktywnie rozwiązyswać ziiistniałe
problomp W tylu celu podejmują oni trud prowadzenia ncg(njacji [1: 2, 11, 12,
17], mediacji ]Z, 12, ].6], & niekicd$ jeśli nie ma innego wyjścia, decydująsię na
wymuszenie porozumienia(tabela 6). Z dlugiej jednak strony, nż 3.i'K btld41nycll

Tabela 8. Prz)nmon-unn pi'zez hagi byjmst. bec kon nikt

Płd
Przyjmowana postawa

Akty«ba(negocjacje. meaiucja, xwrmtj$znnie
F
Obojetne(nie wlączalemnam siQ w tok
kQnlliktu)

uniknlemnam zaisLiliale8o już

że $ię B8m)

Suma

Ogółem
%

34ża.v l .n

2 l iż.ó
120

N n liWbn odpowiedzi
)& WBzlatkich utipnwiedzi jest różlla nd loo%. panie"'n badani dukouyvaji wielu wybor

postarlawia nie włączać się w' tok konfliktu. Takie 8at:hawanie jest prawdopo
dobnie spowodowane chęcią odstmięcia problemu jak najdalej od siebie i jesc
próbąochrony własnej osoby poprzez nieclostrzeginiie incydentu. Pewna grupa
osób zaznaczyła n-ręcz, że aktywnie uczestniczyli w konflikcie Ęrlkn wów czas
jeśli dotyczył o!} ich bezpośrednio, Najbardziej niepokojącym zactloswaniem jest
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postawa pasywny, rozumiana jaka oczekiwanie sytuacji. kied) konfliltt I'ozwią
że się sam. Takie postępowflniŁ! może u: krótkim okresie czasu grllzić ponoc'nym
wybuchltm konfli](tu, być lnaże jeszcze silniejsza'm niż picrxx'otny spór.

Tabela 9. \\rPł: nike aEmo$ferę R' tnicjscu praca, bud

ma wszystkich odpawledai jest różna gd lou%, poniewnżhndnni dokonJlwaji u olŁŁ wyboldw

]<onflikty. które występują w pucz nigdy nie pozostająbez wpływu na ota.
cznjĄcc środoM'isko(tabela !)). NTajŁ=zęścicj jest to niestety wpływ negilływny.
38,:i- b Ł iłlnXch "a'i-aziln opinie, że sytuitcje Itonoilctowc zw) kie utx'udniajq
pnie:ę. a \N- najlcpszyn) kaziu czasowo pogarszają atmosferę w ich miejscu aa
trudnienia. 27,7% respondentów jest przejtonilnych, iż konfliktlr po prostu obni
żajq,efektywność pracy. Większość u zmienionych przez ł)}ldailc osoby konflik
tów ma w pzpr' ujemny na środowisku pl'ac):. Wszak ocz)mi8te jest. że konflikty
stresuja ludzi, utrudniają komunikację, a nawet w} Malują dziwną, sztuczną
atmosferę uprzejmości wobec glebie, co zwykle kończy się stopliiawym nłn'asia
niem koidliktu i jego estniiicją o zdwojonej sile. Xajbai'dziel niepokojący jest
fakt tworzenia się, na skutek zaistniałych konniktów. wzajemnie zu'alczajił-
cych się obozów. gotowych w każdej {:hwili do podjęcia otu ai Lej walki. Na tcn
ostatni problem zwróciło us'agę 4,3% respondentów.

Jednak kilka osób) z niNA'ażyłojJozytywne u pływa konfliktów. 9,4-% kobiet
dostl'legło ich mubilizujący chat'aktor. a 6,3%D możliwość jednoczenia pnicoxx.ni
ków- poprzez sytuacje konfliktowe. Odpou iedzi wskazuj:\cc na poza'tylne aspekt
sąwprawdzie nieliczne, nle mogąświndczyć o tym, że dzięki skutek:zjej polityce
Gumy. prowadzonej odnośnie i'rdzenia sobie z konfliktami. spod' ln'zestanĄstra
szl'ć i niszczyć wszystko to. [11} pnicownikoin udało się stworzyć. }] odpowiednio
tymulowane będą pi'zyczyniuć się {lo poprawy jakości świadczonyc;h ushlg.

dP
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'ihbeia lo. Opinie ballad)Bh osób nx temuLkol\sekwencji knnnikUw w udliimieniu do firmy i lud
w niej prncujKt:ruh

N -- liczba odpowiedzi
ma wszyHtkiuh uapaw'icllzi jest t-sinn od ioa-%, ponieważ badani dokonywali uiclu w},bol w

Pozytywne opinie na temat konDiktów są jednak ciągle odosobnione(Ła
bela 10). Większość osób(25,3"%) przychyla się do twierdzenia, że sytuacje
konfliktowi obniżają efektywność pracy. a znaczny odsetek badtlnych(21,3%)
potwierdza utrudnianie. pi'zez różnego rodzaju spory procesu pt'acy i niebem
pieczeństwo zniszczenia w'zajcmnego zaufania. Negatywnych opinii jesc wiele

dotyczą one najczęściej call(oxń-itcj dezorganizacji pracy. ogólnego zniechęca
nia i zachwiania pozytywnoj atmosfery \T miejscu zatrudnienia. Konflikty
wydają się być oclbieranc najgorzej przez mężczyzn. W opinii 2096 męskiej
ziści personelu hotelowego konflikty $ą wręcz w stanie doprowadzić clo ko

nieczncłści real'ganizadi struktur osobowym:h. Zaskakujący wydaje się też fakt
że nn plotki i pomówienia uskarżajił się właśnie mężczyźni(20%). podczas gdy
dla kobiet kwestia tajest nieishtna. Taki stan rzecz) tnoże być związany z ni
ską odpornością mężczyzn nn pracę w środowisku niejasności i różnych ukła
dów. Gubią się oni w pajęczD'nie wzajemnycll powiązań i szD'bko zacz.piają
odczuwać zniechęcenie

Pazytywnc opinie na temat konfliktów wyraziły jedynie kobiety. \wedlug
6,3% syt\tadajwnf]i](town e mog:Ł podnosić poziom \usług. a 3,196 dostrzega w nich
szansę na wyjaśnienie niejasnych sytuacji
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IHiktńw na dalsze llziułaniH prumwników u opinii badanJKh osób

71

TRbcla ll. l&'ply

N ;t} rłdPQ\\4eaZi
)n wsze'stl(jclt udF !azij La aC1 10a%. pi badani dQkon waH wielu w .b

Wszelkie konflikty, która występują w miejwu prad' nigdy nie przed:hndzą.
bez echa. Sytuacje konfliktowi zazn-yczaj są cUa ich uczestników męczące i sta
ą się źródłem stres(}w i fmstracji (tabela ll). .Jeśli spór nie zostanie do kont:a

rozwiązany. jego skutlli będą odczuwulnejeszcze przez długi czas, a narastająca
wt'ogość może prz)-czynić $ię do zcrwatlia wszelkich kontaktów. O Łvm. że ktpn
nikt}, uti'udniają wzajemną kon\unik:icję, jest przekonanych 8t),996 badana,ch
ost3b. Na fakt zniechęceniii do dalszej pracy zw r(3ciła un-agę ponad połtlwa re
spondentów(57,4%). a 38,3% odczuć a trudności z powrotem do codzienna,cł}
zajęć po przejściu konfliktów.

l(anflikty można jednak tNykorzyst:ić w nieco innym celu. Ot(5ż ich pi'zc
bieg i natężenie oraz sposób zachowania się ludzi wobec sporów pozwalają
poznać prawdziwą 1latul'ę człowiekft(51,1%). Konflikty ułatwiająludzioln zrzu
canio świadomie zakładany-ch masek, mających ukryć przywary. któż'ch się
w-stydzimy lub uważamy je zii niestosowne. Przy pozytywna'm spojrzeniu na
konflikt można wyd:tgnąć jeszcze jetlen budujitcl' wniosek. Z wszystkiego, co
dzieje $ię w naszym życiu. powinlliśmy czerpać cenne nauki. A zatem. zda
niem 29,8% badanych osób, zaistniałe spory ucza. jak unikać podobnych sytu-
acji w przy'szłości
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Pew'na grupa osób dostrzega też w konfliktach szanse na tworzenie nowin
LoŁ'skich rozwiązań (12,8%). 'n) właśnie ten fakt jest przewodnim temat.cm teu
rii zarządzania kolMiktcm. Jeśli n' t>rgaidzacji wszystko odbywa się schema
tl'cenie, pracownicy przychodzą zawsze na oltreśloną godzinę, zapadają strój
ruhotlzy i przechodzą do wykonywanie tych samych czynności, które robili WŁ:zn
r4, tydzień temu i w ubiegłym roku. to najw)rau dapodo})niej firmie ziicznie gro
zić stagnacja+:Taki marazm jest zja\b-iśkiem szalenie nicpaż:udanym, organizm
ja prmstaje się rozwijać, ludziom przestaje zależeć na dasltonaleniu globie
przest.ająidentyńkować się z fimląich zanrudniajitcą. ScenaHusz Len jest plerw
zvm krokiem do zawieszenia daial nlności i zamknięcia zakładu. WóxNczas spin

wę może tuatować właśnie ]ton]]ikt,](tory: świadomie u ywałany i umie.jętnic
pakierowanB oż) wi personel i zmusi u'szystkich zatrudnianych do ponownego
angażowania $ię w osiąganie celów organizacyjnych orflz podjęcia llzlnłań pro
wadzĄoych do doskonalenia $iebir

Ponownie poCwiierdza $ię też pl'zekunanie, żc z sytuacji konflil(nowych wię
mj poz) tytx'nych wniosltów potrafią wyciWqĆ kobiety. lch zdaniem (18.8%)
konfliktlr umożliwiają poznanie potrzeb drugiej strony. ]aogą również działać
jako rodzaj oczyszczenia. uł:ŁŁwiaJąc rozładowanie nagrclmadzonej negatywnej
energii (15,6%)

Tabela 12. Sposoby kojtCZenin kunJliŁtló

N - liczlJa ndpoqledzi
ma wszjntkich u<ipowiedzi jest badani dnkonyu-ali VFiclŁI wyb

Analiza wxmiktńw w tabeli 1 2 wskazuje, iż konflikty w bad:mych hotelach
najczęściej kończąsię kompromisem(51,1%). Takie rozxwi4zanie wydaje się naj.
prostsze i najskuteczniejsze tylko z pozoru. Nickb3rzy badacze z dziedzina' psy
ho[ogii i socjo]ogii]2. 4, 11, 17] un'ażaj% że kompromis nie jest dobrym s]loso

bem rozwiązania ]wnfliktu -- może przynosić niezadowolenie stron i pewien
niedosyt. że przecież tyle wysiłku wlozmnn, a tak mizerny efekt otrzl'mana. W sy
turcji konfliktowcj lepsze wyniki dają rozwiązania b:indziej zdecydowane, jak
n-} nellocjawanie w sp61nego rozwiiąznuia(42,6%) albo M'yjn\nzcnie działań jcd
nej ze stron (42,6%). Najwięcej problemów mogąnastręczać sytuacje. kiedy kon-

od IDt)%. F
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nikt pozostaje przezjakiś czas nierozwiąznny. Stwarza to okazję do narastania
wzajemnej niechęci, a podejmowane później działania boje(hawcze mogą być
trudniejsze wc wprowadzaniu i mniej efekt)m'ne. blężczyźni Łeż siŁ zdac) dona
nie bardziej sknrzy do rozwiązmiia skl'ajnego, jakim jest ostateczne zerwitnie
umowy o współpracy(2t)% wsz) stl ich odpowiedzi utlziejonych przez mężczyzn
R tylko 3.1% odpowiedzi kobiet)

Kierownik -- jako osoba zapobiegające i rozwiązująca konflikty
Do konflikńw w OI'ganizacji może przyczyniać się nieerekŁywny sposób kie

rtlw ania ludźmi. Każdy priic:ou,nik komuś podlega. N'ietaktowne, nieodpowied.
nie traktowanie pracowników' lub zachowanie wbrew regułom niw pluje koral'.
ści płynące z dobrej struktury firmy i jasno zdenmiawilnych ]'ól jej członk(}w
blimo że w zakładach praca' wykomysLuje się różne sposoby zarziŁdzania. proces
Len zawsze wymaga władqr. Jeśli jest ona spniwclwana właściwie, może uła
twiać pr:icę i przynosić satysfakcję. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, ze E)ę
dzie wywoływać wr(}gość i konflikty. Ważnym clcmenteln jest Łu prcferon'any
przez zwierzchnika styl kierou linia gnlpą j13, $. 4&-50] oraz wyczucie. takt
kwaHikacje i osobowość kierownika

Tabel41 13. Rola Szefa u zapobiug: :wiqnwani\t sj'turcji konniktaw)rh

N -- liczba adpuH'iedzi

stkich odpou-iudai j":t różna od 100%, pDtlicw uż błldnni dakar waH wielu w},b
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W roz .iąqwaniu i pmebiegukonniktów istoŁnąiolę powinien odgryw ać kie
rownik składu(tabela 13). 1\) odjego postawy H' znacznej mierze z:tleżeć będzie,
jakie będą.skutki konRiktu dla calej społeczności anny. Zdac)icm aż 37.5% kobiet
najważniejszym zadaniom zwierzchnikajest łagodzcnic sporów. Za isCotnąumie
jętność uznajątclż one zdolność do zachod'ań mediacynych(15,6%) i negoc)neil
nych(6,3%). W tych kn'e$tiach mężczyźni nic u'l'raziti swego zdania. ByĆ może
oczckująclni od zwządu barclzicj zdocydou onych działali i zachcjwnń. \Nadaje się,
ie większe popycie w opinii mężczyzn ma arbitraż(53,:3%), czyli sytuacja, kiedy
zwiemchnik staje się sędzią. Jednak pt'annę przypomnieć, iż taki sposób rozwią
Kywania spoŃw niejest najskut.eczniejszym. gdyż zawsze w osąd może się wkraść
sul)iekŁyxmzm i stronniczość. A tc} przecież znchon'anie obiektyw temu B'e wszem
kich slauacjach oraz wy$htchiwanie do końca stron zaangażowanych n' konRikt
jest najważniejszym, ale też najtrudniejszym zadilniem każdego znrierzchniku

Mężczyźni zwrócili również uwagił na sytuacje, kiedy dyrekttlr sam wywo
iujo konflikt(20% odpowietlzi meżczlrzn). Wydaje się tu być znchowanicm nie
zwykle nowatol'sltle, oczywiściejeśli dokonuje się tego w sposób świadomy. \N' in
nej syLuagijest to postępowanie świadl:z:\ce o niepl'olbsjonalizmici nieumiejęLneJ
komunikacji z pudległą.dyrektor'owi załogą
Tunelu 14. 1'uŻ dane ccchyQsobowości Szefa w [lpinii badanych

suma nnzDwtkich adpawicd=i dusi. różna ocl lop%. ponieważ badani dukanrw-nli wielu w)-poró

N dp
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\wszyscy ankiehwani zgodzili się jednak jednogłośnie, że od kieroxi,mika
zdecydowanie wymaga się pewnych cech charakteru, pomŁicnych w rozwiązy
wdniu konllik tów

Najchętniej widziana cechąl:harakteru dyrektora(tabela 14) jest obiektu:
wiem(42.6%) i opanowania(29.8%). Pożądane 8ą również tole].akcja i zachowa
nie sz;lcunk\t dla innych. Niezw) kle istotna wydaje &ię być del'pliwość i wSfro
zumiałość(19,1%) onlz tŁmiejętnoś(: prowadzenia negocjadi(1796)

Istotne różnice w opinii kobiet i mężczyzn a prefei'oxvanych ee(:bach osoba
gości szefa dotyczyły: asertywności(209i me czyzn i 9,4% kotliet) i lmiiejętności
kierow ania ludźmi(20% mężczyzn i 9.4% kobiet). Z ktllei kobieta' pl'ehmjąjako
dominującą cechę osobom'ości szefa: ntwai'tość(15.6% kobiet. 6.?!6 meżcz)'zn}
spr:lwied]iwośt}(] ii.fi?6 1(obieg. brali odpowiedzi mq:żczyzn). stanowczość(12,5%
kobiet. 6,79{ mężczyzn) oraz szczerość i zaufanie(po (i.3% kobiet, bt'ak t)(łpovie
]zi mężczyzn)

Sposoby zapobiegania konfliktom
lioidlikty sąu prawclzic alan,iskiem powszechnym i wręcz nieunijcninnynl

jednak istnieją pewne zachod;mia. które ograniczają ilość spttrów lub łagodzą
ich przebieg

NTajlepszfŁ drugą do {lsiągnięcia harmonii n' pracy o cz);m świadczy 34%
wszystkich udzielonych odpow'iedzi(tntłela 15), jest z:ichowanie pełne wznjei)i
nego zrozumienia i szacunku oraz tolerancja {10,6%). W osiWlięciu Lego może
potnóc tlieżące wyjaśnianie niejasjlycji sytuacji(21,396). Istotne jest też jasne

zrozumiałe określanie zakresu ol)związków pracowników(2B,496). Pomoc:nc
może I'ów nici być oddziclanie życia prywatnego od zawodowego i ,.nieprzyno
słonie"])mblemów osobistych {lo pracy. \X'gród innych proponowanych przez ai}
kietuwanych sposobów zap{)biegania konnijftom, pojawiła 8ię asertywnQść. kotle
prolnis, dobry system informacji, właściwy udpaczj'nek i sen. a nawet kiemw anie
się w doborze pracowników pokrewieństwcm znaków. zodiaku

Istotna. z punktu w idzcnia podjętego problemu, jest uwaga. że właściwie
każdy konfli](t wymaga oddzielnej analizy i innego rodzaju interwencji. Nie
można jednak konOiktów ignorować z powodu nieistotności tet!\aLU. gdyż to, ca
dla jednychjest mało znacząt=ąsprawą, dla imlych będzie wartością gadnąwszel
kich Starań, a pomijanic pl'oblemu przyczyni się tylko do zaognienia sporu

Z powodu faktu powszechności zjawiska konlliliHw. autorka niniejszej pra
cy postanoxviła postawić badanym osobom pytanie, czy uczcstniczyłyby w spe
cjalnie t>rganizowanych szkoleniach, i'ozwijaj:twych tuniejętności radzenia sobie
rozwiąz):wania kllnf]i](tón'. Na ta pytallie 61,7% ankietow:mych odpowiedzia

ło, że chętnie wzięliby udział w takim przedsięwzięciu, a 38.396 stwierdziło;, iż
byłyby to działania zbęcb)e. Ofjnotowania wymaga też fakt, że cliętnlel w podob
nych zajęciach uczestniczy-łysy kobiety niż mężczyźni
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TnbBIR 15. Sposoby zapnhieguniu konfliktem l>mpanowHn8 przilz badane o$aby

N -- ]iczb& odpawieclzi
nn s\narstkich odpov i8dzi iugt różlla od 100%. ]n: badani dokonywali wielu wylnl5w

Badani mężczyźni częściej są przekonani o bczcclowośc:i podobnych szko
len, ponieważ sącz b że umiejętność radzenia sobie z konfliktami jest cechą
\snodzonąi wynik:l w dużej mierze a charakteru(tabela 16)- Część kobiet jest
również przekonana o niskiej skuteczności zajęć spowodowanej niemożnością
przctwidzenia zakresu telnatńw konfliktogcnnych i niskim pi'awdopodobień
stwem pokrycia się rzeczywistości z zagadnieniami szkoleń

Większość osób uznaje jednak, że tego typu zajęcia mogą pokazać. w jaki
sposób radzić sobie w sytuacjach konfliktoxwch ijak skutmznie ich unikać. 14.gĘ6
I'espondentów wyraziło opinię. żc dzięki wiedzy wyniesionej z zajęć o ]onflik
tncjl mogliby poznać działania pozwalające wykorzysta'wać spory tlo podniesie
nia jakości oferowanych u8łtlg.

Konnil(ty sąnieodłiWznym elementem życia i tawalzysziLludziom we wszyst
kich jego aspektach. Jeśli xMęc są czymś tak oczywistym i nieuniknionyln. pc}
winniśmy nauczyć się n'korzl'stysKaćje do własnych poLrzeb. Człowiek poznał)
w jaki sposób korz},stać z dobrodziejstw żywidów takich jak ogień. woda. wiatr

slonce. Dlaczego więc nie poskromić konfliktów? Stare poczeka(no głosi, żc
jeśli nie możesz pojtonać wroga, to powinieneś się z nim zaprzyjnźnić". BYĆ
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może jest ta rozwiązaniem wszystkich prllblcmów wynikających z sytuacji kon
fliktowycb. h'lam nadzieję. iż])owD:msze roze'ażania udowodnił.},, żc konfliktów
nie llależy się trać i unikać. alc żc ti'zaba się z niilii zmierzyć

Tabela 16. Opinie badan)ch ORńh a prDpol Qn'alllch szkoleniach wzwi)aiKcrch umiejetunści roz.
llikEÓn

N -- liczba odpowiedzi
u suln& wnzysLkich odpn\ iedzi jest rósł a ud lt)a%. l: iadauj {lQkon) wali wielu włb

Wnioski

Wopinii t)Udar) ch pracom'nikóxs krakowskich zakładów hotelarskicb Bytu
acie konHiktowc mają charakter złożony. Najczęściej konflikty wynikają z po
wo(tu nieprawidlowoj komunikacji interpersonalnej, a zatetl} są Lo konflikty I'c
nacji. Ludzie nazbyt częsta wycbadząz zilłożenia. żc ich potrzeby. pragnienia czy
cele pokrywają się z potrzebami innych. Skutkicj]] takiego podejścia jest chęć
podejmowaniu dm},di za drut Losobę. ca z kolei budzi joj uzasadniony sprzeciw
Do podobna,ch skutków H igdzie s},turcja: gdy podmiot nic wymawia swych fak
tycznych potrzel}, gdyż boi się krytyki, odmowy lub po prostu l\ie chce urazić
uczuć drugiej strony. Wszystkie te sytuacje wywolujel w podnlimie uczuc:ie fru
stracji, co w prostej linii wiedzie do s) turcji konflijttowych w nłielscu pracy.

U' ]lotelach często występują konflikty informacyjne. wywołane niepi awi.
dłowym systemetn przekazów ania informacji lub częściowym zabjokotx anicm
dostępu do źróMa informacji. Efektywnym sposobem rozwiqplnvvania tego) tyglu
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konfliktów może być chociażby jasno sprecyzowiiny regulamin pracy oraz za
kres obowiązktlw na dan)m stanow-isktt. Zn ierzchnik nie tnoże oczckiu-łić, że
r:owu przyjęty pracownik będzie od razu wiedział, co należy dt] jego obowiąz](ów.
Jasno sprecyzownny zakres pracy zapobiegnie także])rzltsuw:iliiu obowiązków
na noxlrych grał [tw nikóv przez osoby zatmdnionc wcześniej

W hotelach zdecydow anie czę kiej dochodzi do konRiktów pomiędzy l)ra
cownikami niż pomiędzy pracownikami a gośćmi hotelu. Spowodowane jest to
prawdopodobnie bytu, żo wobec klienta pracom'nikawi hotelu nie wolno jest aka
zać niezadou,ocenia czy cho(:t)y zmęczenia. Jednak negatywna cncrgiii nagra
mndzona w ciągu cała!--o dnia pracy musi się gdzieś uwolnić i nast.ępuje to z re
luty wobec partnera ni] st:inawisku l)Tacy. OllnoŁow-ania w zmaga również takt,
iż konnikt)- zachodzące pomiędzy t)rncon'nikEuni na]eż:Ł (]o kategorii konflilttów
relacji i informacyjnych. a więc w yniknją z przyczyn opini nych wcześniej, nato
miast konnikty pomiędzy' pracownikami a gośćmi hotelu to najczęściej konfllk
t)f postil w.

Konflikty w hotclachjtończą $ię najczęścid zawarciem kompromisu. Jctst
to rozwiiLzanic najprostsze, jednak niepolccane przez znawców tematu, gdyż
u,inie się z częściow: rezygnacją z celów dla obu stron konfliktu. I'ajde i'ozwią-
aanie może w p(3źniejsz)-m czasie prowadzić do tu,wrzenia się nowi'ch sytuacji
konfliktcPwl'ch,. l)lotQBO też kotlllikty R hotelach sil również rnżwiaz-rw:lne po
przez wynegajowanie wspólnego rozwiązania (42,6% wszystkich u(Lzielonych
odpowiedzi) lub wo m\iszenie działali jecbiej ze stmn(42,6% wszystkich udzielo
nych odpowiedzi)

Conflicts - causes and solutions of problemu
in Krakow hot els

Wten wo think abc>ut conllicts, w-e usually think about {łunrrels, dispuces
and possibibties of rolling other people w hat do we think about thcm. blost
people do not like to talk about their problemu, because they think. that this
may be the pt'oof of thcir n'eal(less and intolerance

BKt the u,orld without confbcts i$ somcthing unnntural. It is necessary to
remembcr that we sbould not Daly as'oid conflict situations, but albo try to solve
tłem properly and leara haw to use thcm in our business

Conllict management is a neu tellhncllogy of' efficient adminish'ation. It is
alt'ead}, woli known in western col'poracions and used with great succ=esś. Com
panien Gamę a long way fłoin thinking about conflicts }ls tl reason afshnme, to
nssumption that they can idei'case work efficicncy. It appeared that pruperly
controlled conflict mny dcs'ulop whale company and lead t.o innnvati\ e stlju
tions. That is why samo manłlgers decide to intentionally causa problerns
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The purpose of thc pa])er is to sIŁoM what kind ofconflicts happen in hoLels
and how they :lrc salę.ed

The pager pl'events rcsults of research in Krakow hotele. RŁłsearch XŁ,as

made on a group nf 1 50 cmployees in seven hot.cls. Although La furthcr final)-sis
u,crc classilled Daly 14 1 qucstionnnires, becatisc lille person did not. observe
In) contlict situntions in their place uf work

The research was macie since SepLemt)er 2001 ta Jailunry żCi02
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RUCH TURYSTYCZNY W KOPAC,NI SOLI ..NUELICZliA"
- POCZĄTKI, ROZWOJ l PERSPEKTYWY

Irena Rcłczhott>sk Q

Kopalnia soli n, Wieliczce jest najstarszym zakłattem produkcyjnym w- na
szl'm kraju i jednym z najstarszych w Europie. b\lnlKjon\ljc bez pt'zet'wy od ll
poł. XIII w. tworząc \Y przeszłości -- wspŁStnie z kopalniąbochelisltą--jedno dużo
przedsiębioi'stwo malin:it'ne zwane Zup;tmi T(rakowsldmi, najw,ięllsza R' daR,ncj
IJolsce i liczące się poważnie w skali eui'ollejsliiej- Zupy Kriikon'side dostarczały
pod koniecXIVw. około 1/3 wszystkich dochodów do sltartlu królewskitlgo, a u- n;l
stępnych stuleciach stanonriły rów,niej źt6dło l)ogaceltia się w ielu nłies/.l:złin
krakowskicł} i rodów magnackicłi

Obecnie wielicka kopalnia soli znlit=zan:a jmt do zabJtkóu' o najwyższej kla
sie światowej. Sł) mia Grotti Kryształów.a oraz w.idrnzne na ścianach wielu l(omar
i chodników zjawiska geologiczne w posŁacilit;zlych fałdóxx-, nasunięć i różnych
utworów, mioceńskich stanom'ią doskonały inatuiał Łlu tJadnli naukow)-ch dflty.
czącl'ch budowli i tektoniki podkarpaclŁict! zł( ż H)Inyt:h. Stłlt'c w)-rnbiska i llnrze
dziw pracy' oraz stosowane n- poszczególne,ch okresach różne systemu: i urzłłdze
nia mechaniczne pozwalają na pi'zcślcdzcnic rozwoju polskiej n)) śli technicznej
w górnitltwie solnj'm. począwszy od śrcdnionńecza do czasów współczesn) ch.: Na
leży uwzględnili pl'zy tym fakt, zc xw'dob):wanie soli kamiellnej na terenie \N'ie
liczki metodą gómiczil poprzedzone było w-)m'm'daniem solanki nnLurainei. \N'a
zclnictvo dolne. istniejące na t) ch tei'znac:h już okolo 5000 lat. stanow iło jedno

z ważniejsz) ch zajeć ówczesnych mieszknti(:ów \Wieliczki i było podstawą roztvol\t
g(}spodarczcgo tych obszar'óR,. Urządzenia sulankow e odkryte w. okolicach \Vie.
liczki pochodząz okresu neolitu i zaliczane są do najstarszych w Eun)pie. istnieje
tu zatem niespotykana w imlXlh nśrodkaCjl produkt)jnSch Eulnpl' możliwość
obserwacji pełnego cyklu ewalucyjnego nie tyUto SŁLmego górnictwa, ale całego
przemysłu solncgo łiŁcznie z wal'zelnictn'etn, począwszy odjego najlJI miłym niej
szycł) rnrm z {:zamów prehistoq czul:ch aż po najnon szc metody technologiczne XX
w Górnicza clnploatacja soli zapoczątllon,ana została w ll pał. XIII w: Historię tej
eksploatacji illożna podzielić na tl z) zasadnicze etapy:

Szkułu HateŁargku, u]. \V'incuntcKU ]iQ]H 4
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1. etap l (od początku llowstania kopalni do 90 tych lat XIX w.) -- ręczny sys
Lem eksploatacji. P(ulegał on na ręcznym wycinnuiu foi'emil'ch brył -- .knap

któż'e następnie dzielone były na formy hilndlowe -- ,.bałwan/'. Sól di'ob
nąsprzedan'ano w becakach. IJrz} tej pracy używano ba)'dzo prymit} nnych
narzędzi tj. kilofek, kbn, młot.
etap ll(koniec XVTll w do 1964 r.) = mechaniczna odbudowa złoża, ł)rzy
użyciu llrochu strzelniczogo i maszyn: n iertarki i wrębóu,ki- Pozyskane zlo
ml' soli dla celów handlon } ch poddawime były n)ieŁeniu

3. [!tap lll(koniec XIX w. do chwili obecnej) -- eksploatacja mokra, polega na
poza'skiwaniu solłtnki początkon'o z wież ługowniczycli budou'nnych w ko
palm. następnie przez łttgon,anie bezpośl'edi\ie złoża. UzXsiŁnną Bolał\kę
poddaje się procesoxm warzclniczemu
Podane fakty świadczą, że obiekt ten jest zespcAcm n wyjątkowo dużyct]

n-łlrtoścłiach kulturox\,ych i historycznych, illających znaczenie nie tylko dlo Pol
]ti. ale i dla dziejów gómictwn w ogóle. l<opahlię zaliczono do \lnikatowyc:h

obiektów tego typ\] nn śxmecie: W 1976 r. zostało wpisana do rejestr\t zabyl.ków
krajowych, a w 1978 r. na piero szą międzynarodową Listę Swiatowego Dzie
izictwn Kulturalnego i Prz)Radni(:jego

Działalność kilkudziesięl:iu pokoleń polskich górnijców ukształtowała pfld
emn} świat niepowtarzalny \y sw ann pięknie i zndziwiający wielkością. Uni

katów) w sJcali światowy obiekt górniczy zawitłrri kaplice podziel\ne 7.bogatym
Pystrojena wnętrz. oq-ginalne obudowy choŁlnikow.e i komory potlkslDlonLnc.y=
nc, dawne maszyny i urzcBizcnia górnicze. W złoży zachowało się 9 poziomów
od 64 m do 32? !n Rłęboltości, 320 kin ckugości chodników oi'az 2040 komór
o łąc:znaj objętości 7,5 mln ml. Z rozległego labiryntu chodnika)w tylko niewicljci
3-kilometrowy fragment został udostępniony dla I'uchu turystycznego. J est on
jednak dostatecznie repo'ezentatyvNmy, aby zwiedzający miał wo:obrażenia o w)
glądzie całości

Dzięki swym wal(n'om salilla M iclicka była przedmiotem zainteresowania
liołeczeństn a już od schyłku średniowiecza. Przez wieki kopalnia pokazywana

byla jedynic} elitom ówczesnego świata. Zwiedzałyją osoby gosznząc{ na dwaj'ze
królem-skini, przedstawiciele klas wyższycll i to Itażdorazuwu za wyt'aźnyin ze
zwoleniem króla. W ,,Księdze zwiedzajirych" można znaleźć takie nazwiska
jak: cal' Aleksttndei' 1, cesarz Franciszek 1. Jan Wolfgallg Goethe. Fryduyk Cho
pin, D},miła hlendelejew. Stanisław Moniuszko, Jan l\latejka, Bolesław Puls,
Stanidaxr Staszic, Ignacy I'aderewski i wiele innych. U'bród zwicdzajiWycjl nie
brak licznych delegacji państwowych, dyplomatótx, i polityków różnych narodo.
gości, niemal ze wsz) stkich kontynentów świata

Dopiero w okresie mięclzbnvojcnn},m. a szczególnie po ll wojnie światowej,
kopalnia soli n' Wieliczce stała się clgólnie dostępna, a ztxiedzanie obiektu stl'a
clio swój elitarny charakter.
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Prześledzenie roze'aju ł uchu tury'etycznego w kopalni oraz analiza jego
tl'uktury jest celem niniejszego opracowania. W' publikacja wzięto pod uw agę
kres lat 1945-2001, kiedy ruch w kopiilni przybrał L:harakter inasow.v. Okres

tcn, z uwagi nil różny zasób danych dotyczących ruchu turystycznego XN kopalni
podzielony został na trzy części. Część])ierw sza obejnnlje latki [945--1969; dru
ga lata 1 97a-1989. ZaprŁlzcntowano tu wielkość I'uchu turystycznej(}. jedynie
z podziałem na turyst(}w krajowych i za-nimicznych. Część trzecia obejmuje lata
1990-2(]OI, z uwagi na bogaty zakres danych zawiertl analizę wielkości prz)
jazdów i i(:h sezonowość z uwzględnieniem turystów krajowych i zagraniczn) ch

raz dzieci i młodzieży. osób dorosli'ch, grup zorganizowanych i tur);słów indy
widuahi ,ch

C)kres lat 1 945 1969

Już w i'oku zakońl:zdnia u ojny do kopalni przyjeŁlhilło ponad lt) t.ys, osól}
Pomimo, że ówczesm? władze kollalni ti'aktowały i'uch ttuyst},ceny jal(o ele
mont uboczny działalności przedsiębiorstwa przemysłowego. il zwiedzanie
odbyć ało się głównie popołudniami iw soboty ruch ttu} sŁyczny u kopalni
z i'oku na rok systcmatyl;zwie wzrastać. Poważny s'zrost [)rzyjazdów nastlWił
w- listach 1946/47 (o blisko 450%)- IN 1955 r. lic:zba zwiedzajaŁ:ych w) nasilajuż
Tabela 1. Frekwencja t\u-} SLóvb- w Kopalni u, lunch 11),1 3 -- 1969

maul sz]'bu f'+ u nrLnśĆ let 1935--196g(bRz] S)6D)
zńf?lo: z sz)bilski. Ruch tu stJczny u! KepoiÓ \uieiickiei

Ek    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

S5    
   
     
     
     
     



84

d. tabeli l

IRRNAR:\CZKOWSh\

mo:ib sz} hu " u «rhŚĆ lat. l ł}55-1969(bez If16H)
HdZD;Z. Sabil&shi. Rzu:h llt siJcpiT n. K-palili IŁfelfchi#

100 2u0 3a0 40a 500 6DO

Ryc. i. }'rekwenda Luiyuców w Kapslni w latach it)4s--1969

Ryc. 2. liczba zlriedzRjąweh kopalnię w blach 1945-40 n' tys. osób 4 fnnkcjn trend
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ata y :24 645R - 3T.T2
P : O,B282

cd. Rrc. 2. liczba zwicduiJqcjch kopaldC w luLtnh l łii.15-.mł w t}.s. osób -- funkcja ti'endu

3i14 t5 16ht7 181 19::20 21 2a 2} 24 2S

ponac1 180 tys. osób..Du pl'zajęcia wzr:ist:ij [:tlj liczby tnu'staw obiekt jednak
nie llył lJŁzygottłwany- UI'z:łdzeniu szyb)u tul yst):czncgo l)aniłowicza lll:łlr ł)rze
tai'załei wytnagał) remcJntu IÓw Hien l:hlltlniki i komltry. \Xr 1960 r. {lzięki do

Gacjain instytttcli rządowych kopi[lnia [e[nonLuje szyld Łurł'etyczny, cf] p]twotju
je slJattek lil:z})y zwicllziijiŁcych do blisko 66 tl's. osób, jednak w rok po ren\oncie
llrzHzizdy ponownie osiiŁjlają wartość z reku 1959 i kształtują się na poziomie
ok. 13t)0 ty$. tlsób. Omawiać) oj€1'cs zamyka się w 1969 roku ll'eku encją 65(J

Analizując funkcję trendu prz)landów turysty-czul'ch do kopalni w latach
194ó 19c9, \vidzinly, żc średni boczny pizxrost zw.ieCizaiacrch vvyr o$i 24 tyu
osób. FunkcjEI tnndu niejest n:ijlepiej dopźisowilna do danych R: = 0,82 co świad
czy o znacza)ch wahaniach wielkości zwiedzając){:h w b}2danym okresie

L\

Rj-c- 3, Frekwencja cm'pstów zagranlczn h w Kojlaltli u latach 195&-1969
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lbryści krajowi w omawianym okt'osie stanllwią ok. 90% zwiedzających
W 1955 rojm nn ogólna liGHt)ę 180,4 ty$. aż 17S.7 stanowia przllazdy turystów
z kraju, czl'li ok. 97,5%. Brak większości danych odnośnie tur) stóxP zagnmtcz
nych uniemożliwia dokladniej8zą analizę. W mku 1955 liczba przyjilzdóM' tej
grupy wyn(isiła za]edwie 4,6 tys., v ] 9619już pona€] 80 tys. średni rol:zimy wzrost
przyjazdów obcokrajowców n, latach 195ó-69 kszcałtoxpai się na.poziomie 6tys

Ur okresie l f145--1969 odwiedziło kop:linię 6.976.5213 osób. Srednio co roku
kopalnię zwiedzało 279 tys. osób.. a średni wzrost przHazdów wynosił 12,5%.

Okres lat 1970-1989

Lata siedelndzicsiąte w-ydalą się dla kopalni szc:zególnie korzystne. Przy
jazdy utrzymuj:Ł się na WD sokim poziomie, ok- 700 tys. rocznie. Rak 1975 przy
nosi rekoi dou a ilość zss,iedzająęycb, ponad 794 tys.t i wart.ość= tii me została
powtómona do tej poW. Kolejne lata 1980--89 dla kopalni nie sąjuż tak pomyśl
nc. Rr latach 1980-82 dochodzi do zmiany' sytuacji llolitycznej l(raju. m.in. do

Tabela 2. Fi.pk :ju turystów w kopalni w latach t1}71) -- 1989

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          ?
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wprowadzenia stanu wojennego, co odbija się zn;icznic na frekwe11cji w kopalni
Następnie w okresie od IX 1987 [1n XT 1 989 ma miejsce i'emont i zamkniecie
kopalni dla zwiedzających

lgn

l€e:

'9Nr
tnF

l$]

Ryc. ó. rreKwel\cja [l [QFalni vr datach 19V(b-illg

90a

700

800

4ao

00

200

100

D

y = -13.407X + 7S0.62
R? = Q.371S

12 3 4 5 6 7 8 9 10T1 12131415161?1&

RrC. 5. 1.iczbn idznjacvch kopahlię w latach 1 970-4' Ł},$. osób -- tRaKt:jn trend
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W tlaclanym okresie do kopalni przyjechało ponad ll mln turystów, fred
dol co roku odviedzdo obiekt 623.249 a8ób. Ze n'zględu na liczne spadki lte

) olbrzymich v:ihaniach sMolkości zwiedzają:ych w badanym okresie . . .
'hiryści krajowi stanow'ią v omaxsnanym okresie ok. 80% zwiedzaj:wych.

Rekord pna w 1982 roku. kiedy t.n stanowili 98a%. Niski procent przyjazdów
turystów z zagranicy spowotlowany był zapewne wspoi mm)ajuż wcze$nŁq sy
t\racją w kraju Jest to największy w całym okresie ptlwojcnnym udział tury
6tów krajowych w str\Łkturze zwiedzających. . .

Turystów z zagranicy w latach 1970-89 pmDechalo ponad z mInI co stado
wild 2{)% wsn stkich zwiedzaj:łcych. Pod względem wizyt obt:okrajowców rckar
down-m t-okiem w akrcsie tym jest rok 1978 z !iczbąponnd 217 ŁYS. osób. W roku
1985 stalloŃili oni ponad 34Wu. co jest jedną z najwyższych wartości w latach
1945--20DO. W grupie turystów zapanicznych są pt'zedstawiciele WBzy#kich
kontynentów, lecz najliczniej odwiedzają kopalnię turyści z byłych krajów sa.
cjalistycznych, a szcwgólnio z byłego ZSRR i Słowacji. Wśród pomost.złych 36
państw, odwriedzili kopalnię twyści są kraje tak odległe jak Argent5'na. Indie
Japonia, Kongo. b] cksyk. USA

150 200

w tys

25a

Rrc. e. pnkwendu lurlmtów zagra Iich w KapHllń w Inad! 197a-1989

WurEogabliczui\a pudseawie dnl})-ch z tRbcji nr 2, b lat l $]8&r1989
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Oki'es lat 199(}-.2001

W 1990 I'oku dojŁnpłllni przyjeżdża 462 C '$. ostib. U' porównaniu z poprzek
nimi latarni obsei'wujttmy n ięc zmniejszona lilJz})ę prq:jazdów'. czego) powlidtlm
była pownżn:l katijstrofa -- wyciek wody z ,,hrinyz" i zamknięcie kopalni na 4
miesiące. W lSJ9fi r., 29 maja. padł i'ekord frekwencji turystów w cił49u jednego
lula, kiedy lo pcłd ziemię dcchaŁo 3.27G turystów. Srednio weclłuX tlanl:ch ko
llalnię zwiectza codziennie nk. 1800 osób

Tnltela 3. OclwicdzajKur kopalnię u- latach 1990

Żródła.- -valel'lab slad) 1}( ne : Kopa i soli.lliclic:ea

W latach 19S)0-2001 kopalnię soli odwiedziło ponad ti,5 mln tuU.słów. fred
nio w tym okl'ecie. cc} roku kopalnię zwiedzaio 53$.755 ogół). bredni roczna' wzrost
przyjazdów wynosi 5%

Przyjazdu ŁurJ'st(3w zagranicznych stananlly 1/3 i wzrasŁaly szybciej \h pt}
róu,naniu z pi'zyjiizdami tura'słów krajowych

Wg prognoz z 1996 roku ruch turystyczny w kopalni w 2001 r. miał osią
gna[i ok. 7ó0-800 tys. goś]]i.:Z uwagi ]ia to, że w reku 2000 kop:i]nię odwicdzi]o
58 tys. osób, & prz)jazdy ad lat systematycznie wyrastały(w poMwnaniu z ro

kiem 19ę)9 zaledwie o0,9%, ]cczvpoi'ów Daniu z I'okiem 1998 o 13%.] 997 o 19.6%.
i 1996 o 25ęa) - pl'ognoz) z ] S)96 roku wydawał) się bvć trafne. Niestclty rok
20DI przynillsl poważny spadek przyjazdów -- o 15,(i% w porównaniu do l Ełku
poprzedniego n pl'zyoazdy okazały się nieznacznie większe od Paru 1997

Katasci'ofa w kopalń, którą unpwzątkuwnł Bjlny n-)TI)u' wady na IV Poziomie iln glęl)DkoŚci
170 m pod pn 4ei'zcluli:t ziemi. w pnprzec&ni ,.llitiu" z 12 n& 13 Kwiettlin i99z r błln najwieksza
ktltagtmf\ w hisiarii kullnjni i spowodowala poważną destmkde l>owicrmhni Ltlrenu

   
rDk       Zlqr ]r i nt

           
           
      l lnl IZ  
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XI l l l
Y l 4Ólnl8.1 1929g
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y = 32 .3r8x + 345.3
R' : 0.71 14

--B--Serie2
inwy (Serle2)

2QO

100

D

12345678 ia ii 12

Rrc:. 7. Liczba zwiedKniq-vdi kullnhl3ę w- li :h 1990 l w- L\-b. u$óh -- i'Haki

AnalizUąc f'unkcje trendu przyjazdów turystów do kopalni w latach 1990-
2001 zauw żliml', że średni I'flczn} wzrost zxxledzających wynosił 32 tys. [l ól)
Wykorzystana funkda tt'end\t nie opisuje jednal{ zbyt dokładnie badanych n'ar
tamci, ponieważ współczynnh korelacji wielorakicj RZ :- 0.71

1994 19951990

IDogOlem akrajaw!

2D0D97 199B

RD-c. 8, F\nk
2{nl

$a tur)sEń' Kupnuli z uwzględ: [\uy$tów krajawlch w łatnr:h 1990

Zllecydowaną większość zwiedzaj:Łcych kopalnię stanowią tui')-ści krajowi
ok. 66ę6. Największa liczb;l turystów' krajowych zanotowane została w 2{}00 r

i stanowiła ona 70.494. W t'oku tym liczba turystów krajowych wynosiła 533,5
tys. osób, co w poxńwnaniu z rokiem 1999 oznacznlo wzrttst zaledwie o 2%, nato
miast w porównaniu z latami 19{)8 o 13%, 1997 o 22%ai 1996 o :32%. Najmniej
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zą natomiast liczbę przyjazdów tuTystliw icriijtlwrch - (;1,0 % przyniósł rnk
2001 r. W porównaniu z rojŁiem 2{n00 spadek tego rodzaju przyjazdów wyniósł
aż 26,S%n; z r. 1999 -- 25,4%: z r. 1998-- 16,196. Obserwując cak duży spadek
przyjazdów krajowych i wzrost przyjazdów tura,staw zagranicznych, l110żlia
\n nioskou,ać. zc powodem jest zapewne pogorszenie się sytuacji materialnej
Pnlitków i zniechęcenie do wydaw ania pieniędzy rla cele Lut'ystyczne

\\r przekł'oju roku na.iwiększąhekwencję kopablia notuje w okt'osie ad kw iet
nia do paździeimika(ok. 9D% zwiedzający'ch). NajxMększe natężenie I'uchujest

maju i sierpniu. Na mie-siiFe te przypalla ponatl iJOę6 wsz);stkich odwicdzajit
cych kopalnię. Najmniejszą fi'ek\s ellcję mają natomiast dwn miesin.c:e zimllwe
grudzień i styczeń, na które przypada 3-.4%.

Ponieważ tuł'S'ści krajow i stanowią ponad 66% odwiedzając) ch kopillnię
w głównej mierze kształtujit rozkład t'uchu tura'stl:czncga. oa lCwictnia cln p'aź
clziernikn pizypadit ok. 86--$8'i6 przyjazdów, z czego na tIMa najiic=zi)iej idwie

R: Liczba t\lry$tós' o<luledzajivc)ch Kupuj: lunch 199$-2001 z rnzb: ąC

RXC. 10. \\r$knżllik wah h
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clzane miesiące -- maj i cierpień przypada ponad 35%. Najmniejszą aekwcnc:ję
notuje się w grudniu i styczniu, v któż'ch koncentruje się jedynie ok. 3,5ęa
przyjazdów,

Ryc. 11. Przyjuzciy turystów krajow).ch w latach 199&-2000 z ruzbicictn nn miesinm

W kopalni soli prz)f dużym udziale turysdw indywidualnych daminująjed
nak przyjazdu gnlp turystycznych (około 65%n). Ok. 88'% przyjazdów' grupowe'cł)
przypada na okres od kwietnia do października. NajxNiększą.jednak frekw encją
cieszą się dwa miesiące: maj i czcrwie(: -- ok= 41% przyjazdłiw. Na miesiące tc
pizypadta I'ówilież największtl llcaba przyjazdów dzieci i mlodziuży, można więc
ivnioskować, żc kopalnię w tych miesiąc ll:h najliczniej odwicdznjągŁ'upl' szkol
ne wykoi'zyskując ostatnie iniesiqcc przed klasyfikacja i wakacjami. Zdecydo
wanie mniejsza liczba grup przy)eżclża w styczniu i grudniu, pmcwyższaj:K malo
to prz)jazdy turystów indywidualnych. Przyjazdu grup tuiystycznytlh w posmak
górnych mie8iąt:ach na przestrzeni ]at ] S)f)3-96: przedstawia poniższy wykres

Ryc. lz. lbrystviu zhiomwa w Kopalni sou ..wieiii;iń; w latach Idea-191łi} z mzbicium na mile
SląCe

Z powodu bruku danych zjnt1 !)!)1--200D, turystyka zbiorowa Qpracow unn ustala n3 podsts
wiejut w-czcśniejszl-ch (l !i:13--1996)
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Nieco inn) rozkład przyjazdów du ktipalniob8erwujemy analizują!: przHaz
dy turystów indywidualni-c}). Stanowią oni ok. 3ó% adwiedzaj:Łcych kopalnię
Podobnie jak tv tury-stycc grupowej znaczna czeŚĆ turystów indywidualnycji
przyjeżdża od maja do października a wal'tamci najniższe tego typu pl'zl'jazd)-
osiągają w stl'czniu i gt'udnitl(2.696). Wnrtllści najwyż ze natomiast osiKgfi t.u
i'styka indywidualna w micsiącacl} w.akacyjnych: lipllu i siec'pniu -- ok. 37
przewyższ+ijilc zdecS'dawanie prz)jazdy grup turysta cznych. Zwracaj;v= uwagę
że na miesiące wnkacHne przypada róxx'wież największa liczb;l prz)jazdów osób
dorosłych, wnioskow ać można, że w okresie tym kopalnia ]iajlicznicj odwiednt
na jest przez rodzina', dzieci i młodzież ze starsza'mi opiekunami. grti])}: znaja
m},cl}. Kształtowanie ię przŃazdów tuWstówindywiclualnych dokupalni w ciągu
ostatnich trzech lub obrazuje kole.iny wykres

51ąCe

Rr.. n- T-'-B'etyk' i-ór«Id.,.i«, -« l{«p-'-'' *.n ..u;i.u .k-; ;iiGdi iiiŁ
mile Łące

!)tlf; z I'DBIJjcign nn

Wśród turystów krajowych dzieci i młodzież stanowią tjk. 70%. 'lĘ gl'uPę
odwiedzających kopalnia pi'zyjnluje najliczniej w miiju i czeku CŁI -- ok. 45% pm}
jazdów. W miesiącach tych obserwujemy róu,ależ największą frejfu,encję pl'zl'
jazdów zorganizowanych grup Luq'etycznych. a więc wnioskow:!ć można. że
w tylu akrcsie obiekt odwiedzany jest. najliczniej praca wycieczki szkolne. Du
żym powodzeniem wśród tej grupy przyjezllnych ciesz się rola niej miesiące
lipiec i sierpień, przypada na nic ok. 259h prg:zjazdów. lb miesiące z kolei wyka
znć się tnogą. najxx'ięJlszą IrekwcnęjĄ ttuystów indywidualnych i osób {lorosłvch
stach twierdzić można, że mł(}(]zicż xw tym okresie zwiedza kopalnie w LŁlw arzlr.
tw.ie rodziców czy starszych\ opiektmón,

Zdecydowanie intlczej przedstawiająsię pj'z)jazdy turystów dorosłych..W ich
pt'wypadku największą l)ekwcncje notuje się w lipcu i sierpniu(ak. 50%), z w)-$o

Objic: podstawie dnlijGt} z int. 1998-1996. z pow-odu braku dunjTh z l&t pÓŻ)\je gzlct
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rozhjciem n3 miesiace

kim poziomem frekwencji od kwietnia [lt] pażdziernika(bli8kn 90e6)..,Iden
tvczńv rozkład przyjazdów obserwujemy nlializując przyjazdu turystów in
d],widualnych. Analizuje\c blanc wni08kujemy więc, żejedyŃe niewielka c ęść
osób doroułvch przyjeżdż:i do l(opitlni w gt'upach zorganlzou nnych, a z:iz\vb'
czai przyJozdżająjako t\treści indywidualni, w towarzystwie rodzin czy zna-
jomych

h 199&-2001 2 1'0zbi mie$iq

Turyści zagraniczni coraz liczniej odviedzająkopalllię. Wlatach 199D-2001
\tdzid tm'słów z'agranicznych wśl'ó(l zwiedzających wynosi ok. 33%: Najw'iĘceJ
przyJwhałoieh w 2001 r-- 249,5 tys.. co stanowiło 39%u zwiedzających kopalnię.
W porównaniu z r. 2000 nast.t\pił w-zrost przHazdów o 10%. W roku 2000 obiekt
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odwiedziło 224,577 tys. asów) spoza granic naszego kraju i był Lu spłłdek o 1.5ę(.
v porównaniu z mkis'm 1999- Niemniej jecltlnk w 2000 I' ninotow.ano wzrost
w porównaniu z rojciem 19SJÓ t} ] 1% , z 1990 [} 30%

200

1938r 1 99r ZCOJr 2011

Ryu. 11}. '1\ll'l'Śri ngranlczt)l e.tzajaO' K.,},ł.inie w ]abac1 199ri-2001

Da T<opalni przyjeżdżają turlrści z 113 państw świata. Plci'wsią dziesiątkę
p:lllstu najcze cial odwiedzając);ch kopalnie stanliwią t\u'ścl z IJSA {38 t)'s.)
Niemiec(BO tyB.), Francji (18 tys:), Wielkiej Brytanii(15 ty$.}, Wrłoch (13 tys.)
Izraela (12 t.ys-). )norwegii(lo tys.) l.icwr(s tva.}, C:zc:eh (7 h 8-), \X'ę8iuł-(G t+e.)
l.icznie zwiedzają kop:linia hu'ści z Holancłii, D1lni. Belgii cz) lliszpanii. Obiekt
odw iedzajqrón niek turyści z tuk odległych p:iństw jaka Indonezja, Nowa Zela11
dia. Japonia. Tajwan, Filipiny Pel'u. Argentyna, czy Kenia

ÓNlilii$ rranqa DWlelka BrlEarHa HWl;chy
BNorweaia nlzmel HCzcchy nWęgq

itl-e. ]7. Przrjaz+' ii ii ii;
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Najw iększą liczbę cudzoziemców gości kopalnia w miesiącach wakacyj-
h: lipioc-sierpień, ok. 35'%, natomiast na okres maj -- wrzwióń przypada

ok. 70%. Nojmniejgza liczba turystów zagranicznych odwiedza Kopalnię w se-
zonie ztinoxvyill

Ryc. 18. '1\U'y :aznj4cx l<ap;ll :h 1998 -2{11)1 Z WZI

[)zictci i młol]zież przybysvający do kopalni spobŁI gl-Rlnic nflszcBU kraju sta-

nowią ak. 67% pnzŃazdńw obcokrajowców. Najwięcej przyjeżdża ich w dwóch
miesiącach wakacyjnych: lipcu l sierpniu oraz w kwietniu. I'fa te mianące przy
pada ak. 45% pi'wyjazdów. Najmniej na styczeń i luty. niespełna 3%. Na uwagę
zasługuje fajlb ze rozkład przyjazdów dziwi i młodzieży z nlgranicy jest inny
niż młodzieży krajan'cj. Analizując dano, stwierdzić można. że o ile młoclzicż
krajom'ii wykorzystuje ostatnie miesiące przed wakacjami i ptldróżuje w tata

R] c. 10. Pn:rinzaV dziwi i mlodzi
latach 199&-2000 z Mzbicie' ICSI
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rzystw ie {lpiekunów. n' zorganizowanych gnlpach szkola).ch, o tyle młodzież z z:l
gr;inicy wykorzystuje miesiące wakacyjne i wydaje się, żc zazwyczaj podMżujc
z I'adzinĄ cz} s rszS'mi opiekunami, jako tu] ),ści indywidualni

Osoby dorosłe przybyj,ające clo kopalni spoza granic Polsjti stanowia ok
4:J?6 prz)jazdóu, ol){:ukrajowców. Sezotlowośl! pi'wyjazdów tej grupy jest niemal
żc identyczn:i jak sezonowość przyjazdów osób dorosłych z kraju. Największą
h'ekwencję notuje się w miesiąc:nch czci'n'iec-cierpień - ponad 30% przyjiizd6w
najrnniejszit w okresie zimowym (gn'wdzień--luty), Dk:. 4%

v: ..,:=?rr:rr::T-,:'-----

Ryc. 20. Owoc dur081e pmyb)'wnjacu z zagranicy w latach !99&-: ;bjcieit\ na

W okresie od ] 94S dQ 2001 ieku kc>piąlnię odwiedziła 21 .C27.097 08ób
Z pi'zeprowadzonej analizy wynika, że kopalnia soli w Wieliczce cieszy się

olbrzymią populaniością wśród twystów krajowych i zagranicznych, którydi
udział w strulŁttuze zwiedzających ciągle wzrasta. stanowi:łL: w ostatnitn dzie.
sięciolwiu 1/3 ogółu zwiedzających. Pomimo. że liczba zwiedzających) kopalnie
ciągle wzrasta, w high)lli kopalni mamy kilka okt'asów udznaczajĄcl'ch się spod
kiem frekwencji. W tym względzie wyrtiżniająsię lata 19(50 il 988/89 w któż\-ch
kopalnia prowadziła remonty. rok 1992 który wpisał się w historię kopalni jaka
rok naj\viększol katasharyjaka miała miejsce na terenie obiektu. oi':ujęta 1980-
82, w których sytuacja polityczna powodatNała znaczne obniżenie aktywności
turystycznej obywateli. Xa pi'zestrzeni lat 1945 - 2001 pobyt) wnie z kolei w)
różnić należy rok 1975, kiedy tc} zanotow-ana największąliczbę adwiedzającyl:h
)błejct (ponad ?90 tys, osób)

IVlimo iż muza:l sąobiektaiŃ całomc:znl:mi. tojednak w rozkładzie freku uncji
osób odwiedzajiw)-ch można zauważyć znaczną sezonów ość w ciągu toku. W prze:
padku Kopalni Soli .W'icliczka" rok można podzielić na trzy okresy wzn)ożonej
ilości odwiedzających. Są Lo: wiosna, lato ijesień. Sezon xalosennl' plasuje się na
cbugim miejscu po sezonie letnim. Wiosnązaznacza się wzrost i przewaga ilości
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grup wycieczkowych, zwłaszcza gwp młodzieży szkolnej nad ilością turystów
indlrwidualn},ch, sytuacja ta zmienia się w sezonie letnint, który charakteryzu
je się nnjwiększąilaściąturystów- indywidualnych (cudzoziemców), a ilość Rmp
młodzieży szkobiej zmniejsza się o połowę. Sezon jesienny plasuje się na drze

m miejscu i charakt.cryzuje się ponownym wzrostem ilości grup młodzieży szkol
nej i stopniowym spatlkiem ilości tŁU'ystów indywidualnym:h i cudaoziemcón',
Sellin zimowa' jest w kopalni niemal mwtW' i zaznacza się najmniejszym udzia
łem liczby odw iedzających w zestawieniu I'ocznym

Kopalnia jest. dobrze przygotowana do przyjmowania gości. .Test co obiekt
z najndększą ilością godzin otwat'cia \N ci:\gu tygodnia w całym wcÓ. małopol
skini. zajmujący drogie miejsc:e, po Państwowych Zbiuracll Sztuki na Wawelu,
pod względem sekwencji. Zwicdziljący obsługiwani 8qprzez profesjonalnie wy.
Bzkolony personel, władajiyy kilkoma językami. ponadto w kopalni pracuje po
lad 170 przewodników ptlzostających do dyspozycji turyst.tlw- Pt'zcd wejściem
ao szybu turyści mogą nnb) ć materiały informacyjne (przewodniki, fojflerB ka
sety video) w j. polskim. angielskim oraz niemieckim. rosyjskim. f)ancuskim
włoskim i hebrajsklm. N& trasie zwiodzania mogąnabyć pamiątki w podalem.
nl-m centntm handlowym, skał'zy8tać z podziemnej poczty. restauracji, kawior
ni cu, taalcty.

KażdeBn rtlku w Itopalni organizowane sa imprezy na skalę nie tyllto tegic
nalncl czy krajową ale rt;wnież światową, przyciiągujące tysiące t\u'słów. Naj
populaniiejsze wydająsię bb-ć bliędzynaroclow c Tato MinŁlrałów. Skamieniałe
śd i Biżuterii. Dodatltow ą a rakdą alla zwiedzaj:Łl:ych targi jest ł'akt, iż kard)-
z nich może sam spróbos'ać swoich siŁ w rzeźbieniu biorąc do rą]t (]luto i kamień
soki.])o innych równie poptŁ]arnych, należą Podziemne hliędzynarodowe Targi
\trakcji TŁxrystycznych arnz Koncerty ,,Indywidualność:i Rok\i". W 2{)00 r. odh},
łr $ię tu pierwsze na świnie pi)dziemnc skoki na gumowej linie tzw. ,,Bungce
iumping Show" oraz pa raz piero'szy nfl świecie podziemny lot balonetn. Panna.
to kopalnia oferuje turystom szeroki fakt'es usług, tj. organizację konferencji
kancwtów. mszy dla grup pielgrz},mkowych, ceremonii ślubnyŁ:h oraz bankie
Lów, l(olacji i obiadów- Organizowano tu również sylwcstni i sŁudniówki. Sko
rzystać można z podziemnego karku tenisowego i boiska do Biel' zespołowych
Ponadto kopalnia daje morlin'ość wykupienia usługi przewodnickicj specjali
etycznej, obejmującej zwiedzanie poza trasą turystyczną. Pc>zn Q'm turysta za
odpawiedni4opłatąmoże OU8ymat! certyfikat, będąca' świadectwem pobytu w ko

Kopalnia nioushnnie podejmuje kroki w celu uatrakcyjnienia ofert tury
etycznej. Czynione są starania, oparte na ambitnych planach, aby wykorzystać
szansa, jakie stalą pmed kopalnią i pl'zyciągnąó jak najw iększą liczbę zwiedza
jących arab uatrakcyjnić im pobyt w kopalni. Część z przyjętych planów jest już
w trakcie realizadi. do pozostała'ch kopalnia dopiero się przygotowuje

palm
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Jedną z poważniejszych inwestycji n)aj#=ych na celu podniesienie atrakcji
i)ości zwiedzania kopalni jest budou,a drugiego sz} bu .,legis", która m turyści
wyjcżdżaliby na powierzchnię w samym sercu m;astcczka. Dt'ugą ma być nato

last powstanie pllc] ziemią centrum obsługi gości: w komorze Budryk będzie
dzialać duża restauracja, a druga, ńeclt mniejsza, na trasie prllwadzącej do
wyjścia. \N' komorze Warszawa zostanie urządzona poczekajnia. zaś za l.ok--dwa
spod komory Wisła do u'indy goście dojeżdżać będą 8tylowa kolejjtą. Jeclnyiu
z w.ażnicjszych planowanych przedsięwzięć będzie wyst.awianie inscttnizacji le.
gend -- wykonywanych dotychczas w j. polskim -- w u'ci'ęji angielskajęayc3nej
Ogromną atrakcją ma być udostę])nieme zwiedzającym po niemal stu latac!)
prze?rwy pięknej Komory im. Agenora Gxłuchowskiego, a w przyszłości najwięk
zej i jetlnej z nnjpięjcniejsz},ch -- hlargielnika

Do planów długoterminowycłi kopfljni należy zaliczy-ć chęć organizowania
pod ziemią.leki ji gcograńi i historii dla dzieci OI'az wyposażenie turysulu, w olek
ti'oniczne urządzenia z nagranymi informaqami dotyczącymi ekspon;l tóu, w celu
samodzielnego zwiedzania kopalni. Zaprezentowano również pomysł wykona
nia trójwymiarou'ego hologramu hfadonny. ale pomysl uznano za zbyt kontra
wersyOl\y.

BVĆ może powsUniŁ} replika niedostępnych dla turystów l<q ształowych Grał.
mających unikatovą wańość naukową jako niepowtarzalne w tlhrębie mioceń
skiej formacji solonaśnd. Odznacmją się onc oryginalności:ł krl'stalicznego wy
sŁmju. są również rodzimym miejscem wzormw},ch kryształków hałitu. idealnie
czystych i pięknie xaykształcanych, znajdujących $ię w światów ychjcolckcjach
miner€Łlogicznych. Tb w:litości pr'antują Groty KtS'sztnławc ntl Listę Świntowt:gu
Dziedzictwa Geologiczncgo. W 1956 r. Glosy Kryszhłow.e nastały wyłączone z ni
chu turystycznego ze względu na pogarszający się stan ich kr) stalicznego wl'stan
ju. Udostępnienie kopii tak cennego obiektu niewątpliwie przyspot'z):ło by kopał
ni większą liczbę turysńw i podniosło wdrhść zwiedzanej trasy

Opak wielkich szału i morlin'ości t'ozwoju jakimi dysponuje kopalnia ist
sieją i'ównież zagrożenia. które mogą przyczynić się clo zmniejszenia xa'artości

atrakcyjnościjcopalni czy obniżenia dostępności kopalni dla Łur).staw. I'rzń
rzyjmy slę zatem mocnym i słabym stl'onim oraz $zansom i zagrożeniom jakie
widnieją przed kopalnią.

Dlocne stref
tuiikalność ckspozyęji
posiadanie światowej renoma,
wybitne walory poznawcze
tradycja(przektjnnnie, że należy zobaczyć Wieliczka)
bliskość dużego ośrodka kulturowego -- Krakowa
dobra dostępność kolnunik:icHna.
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B. długi czas otwarcia w ciągu dnia, w ciwt tygodnia,
6. duża liczba przewodników,

bogate mplecze usługowe (sportowo, rekreacyjne, kulhxralne),
5. podażimpmz takultat)-Nnych(targó, sympozja. bale, imprezy swoj'town icd.)
6. wykorz)?stanie kopalnia celach uzdrowi8kowych

1. słabe otoczeŃc inrol'macńne,

3. blliki w hRnslLrukturza technicznej, argilnizacyjnej ihnkdllnalnej podziel'
nej IYasy 'l\lrystycznej

Sznnae
1. wzrost zainteresowania tui'styka kulturalna -- historyczną
2. wzbogacenie. rozszerzenie ekspozycji(np. udostępnienie nowych komór

ganizacja nowych tras, stworzenie skansenu solncgt}, obrazującego B'ai'ut-
ki życia i wurzonic soli w czasach neolityl:zlych).
zwiększenie przcpustuwości trasy t\uystycznej poprzez realizację budowy
nowego szybu,
dcu tworzenia eurapejakicK Bzlakó\v dziedzictwa kulturowego

zastosowanie odpowiednio prężnej reklamy w środkach masowego przeka-
zu i na rynkach wykazujących największe zainteresowanie muzeum
budowa aut08trady A--4, która włącza' region krakowski w system auto
stud europejskich.
brak konkurcndi dla głównej atrakcji miast.a

1. spadek aktywności turystycznej ludności,
2. konkui'encja krajowych i nagi'aniczn)-ch atnlkcji
3. niszczenie zabytków.

Dziś Kopalnia Soli ,,Rrieliczka" iestjednąz najstarszych i najbardziej zna
nych atrakcji turystycznych na awiwie. Stanoxx'i zabytek o wartościach reala
licznych. górniaych, kulturowych. historycznych, a zarazem pomnik:dziedzic
twa przemysłowego, przycii\dający ca roku setki turystów z całego świata

Analizując mocne i słabe stron) kopalni soli z łatwością zaun'użyć można
że mocne struny przeważają, ale jest kilka słabych punktów, do których xu:elł
tninoxNania powinno się stopniowo dążyć. Przed obiektem równeż stoi spora
Ilość szans do wykorzystania w celu uincKlnienia swojej pozycji na rynku. Wy
tycznc analizy SPOT sąprosŁe, choćjednoznacznie trudne do realizacji
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unikać zagrożeń
i\-ykorzyst ać szanse.
eliminować słabe strong
picrać się na moc:nych stronach

:l'ourist trafi c in thc Salt Mine ,sWicliczkn" - the beggi11ing:
development and pei'spcctives

Tł)e }lńicle cantains an analysis of the amount and structurc oftourisl Łnl
lic in the salt-mine in Wieliczka in thc ycars 1945-20nl, conclucted (}n thc basia
nł'data made a\-nilnble by the mine nnd availuble litcl atut e. A pltrŁiculal'ly poi}
etrnting analS'sh perl:iins to the yenrs t})9{1-2001. The Humera\lsness ol' }nńv
als was invcstiEated hel'e, thcir seasonally with taking inn aclcount lokal Hnd
foł'eign tnudsts. chin(iten and young people. as wall &$ nclults. organised gruups
nld individuul tpurists. This fundamcntal ltain the point ol' view of publication
hapter is pŁ'ecelled by a ariel'inŁroduction consLiŁuting an att.einpŁ nt proscnt
ng the value of this abject, uriique in thc n-ol'ld's scala. Thc final pilot contains
a brief chrl'actcrisation of additinnnl attractions ofl' }rcd bv the mine. and of
plant it intends to accomplish in order to miikŁ! thc tatuists Ltieir stan- in the
object aut active

Piślniennictwo

[3]

Dane statystyczne z przedsiębiorstwa Kopalllia Sali Wieliczka Trasa Tur\:
st ,{lzna spółka z o.o

Jotlłowski/Ą., Wieliczhcz - Zaó fóotc-a Inpalaila soli. wyd. Arkady \Valszau :
JodłowskiA.(red). Zaóythowa Kópaiwia Soli. JIZuzeum up Xral20Łu$; ich
}tieliczlea -- przewodnik. Kraków 1992

Ki'kutz S., Grota ryszlałoŁca m Wteliczce, jahopierzósąy w Polsce rezer al
prĘ'poda. Zabytki Przyrody Nieożywionej Ziem Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa ] 982
hrałopalska zachodnia -- infbrmaŁar turystyczny. PAPT. Kraków 19})S
Szymiński Z., Ruch turystyczna w hnpaZni: IŁieZicóieJ, w: Smdia i materiały
clo dziejów Zup Sald) ch w. Polsce, t. IV; 1997
WEeZicz/ca. Informator, w-yd. Journal, Bydgoszcz 1 996
ZabWZhaiua JGopalnia Sc[]i. MZK, Wie]iczka ] 992

[5]
[6]

[n
[8]
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TURYSTYKA RELIGIJNA NA PRZYKł.ADZIŚ
SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA

KRZYZA SWIETEGO NA SWIETYM KRZYŻU

Fun ciszej Mlróz+

1. Wstęp

Tun styka rebgijila w ost.atnich latach cieszy oię coraz większą pnpul'anno
ścią.A. Janki)wiki(1991) definiujejeLjako podróż tura styttzną. w której na piet'w
szy plan wysuwiiją się aspekty religijno lub religijno-poznawcze. W podróży t.ej
miejsce święte nie stanowi z;izxaD'czuj punktu dweltjwcgo, lecz znajduje się na
trasie podróży. Turyści. mimo żc odwieclzaj c sanktuarium \tczesLnicz:i. w nim
u aktacjx kultu. to jednak ni] pierwszy plan wysuwają zwiedzanie obiektów
kultur I'eligijnej

Za szczególny przejaw cur) styki religijnej w liLeraturzc przedmiotu uzna
je się pielgrzymkę. czuli wędrówkę podjętą z motywów i'eligijnych do miej
sca un,ażanego zn święte ZoctŁS sacer, ze \s zględtt na szczeglljnc działanie w nim
Boga lub bóstwa, ab)- tam spełniać określone akty religijnej pobożności i po

Urśród ponad 500 ośrodków piclgl'zymkowych o zasięgu co najmniej rc
gionalnym, jakie rejestruje się \3' Polsce, zdecydowanie clotninu.ią sanktuaria
niaryjneS . Zaledwie 15% ogółu polskich sanjctuariów stanowią sankt.uaria
poświęl;onc Chrystusowi, wśród których na szczególną uwagę zasługujł} bank
tuarium Relikwii Dt'lewa Krzyża Świętego n:l świętym Krzyżu4 w Górach
Swiętokrzyskich. Ośrodek tcn uznawany jest za pierwsze ilard)down sanktu
triun) Polski

k\lt.v

Uniwersytet .Tngielloll$ki. h st} Lul Geopnni i Ga$pQdal ki I'rzesLrzennej. Zakład GI
luhgii. ul Grodzka 64; franciszek.nnaWlgeo.uj.eau.i>i

A. Jackou sld. /!eł#r )olaf f rilr 'slJ'#a rtiik-0nu m Prllfre. Warszawa 1991. E. 8.
Tamże. $.

A. Jnckuw8ki, He18Ta'pio alla. WNcluw. WrdBn-nictn'a Dohlośląskie. 1998, $. G
Święty Krzyż. Łysa Góra. dnnniei l.)Biec(59ó m) gi, najwvinr po Lr$icr sm

Swięhkrzyskich. nn wwhadnim krańcu pasma Łysogór.
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2. Rys historyczny

Dokładna data założenia apactxs'a bencdyktyńskiego na Łyścu w Gór:ich
świętokrzyskich nieje8t zn:ina. Jan Długosz w l)Balach Polski przypisulo !un
dację Boleelan,owi Chrobremu i ustalajcj [l:iQ na rok 1025$. 'badycja mówi, że
założycielem appt:tw-a bvl św. ameryk -- syn krdJla węgierskiego Stefana 1, który
miał także ofiarować benedyktynom relikwie Krzyża Swiętcgo- M. Delwith(2000)
datuje założenie opactwa na lata trzydzic8te Xll w., przyjuiujĄC za fundatora
Bolesława Krzyk tłustegoB

Klasztor benedykt.snów na ł.esej Górze zas]yną] w całym kraju już w śro
Iniawicczu, dzięki mlikwiom Krzyża świętego. Najpran'dopodobnlej benedyk
tani atrzvmali relikwiarz z pięcioma czĄstkami Drzewa Krzyża Swiętcgo od
Włndvsłaxi'a Łokietka w 1306 r'. Od początku kult relikxx'ii świętokrzl'skiej
wspierał $am oliarodawca, a następnie Kazimierz Wielki. Dzięki temu nowa

wstali ośrodek kultu już w XIV n. stał się najważniejszym miejscem plCI'
grzymkowym w kraju. Rozwój sanktual'ium oi'az ilość łask wyproszanych z&
powcdnicŁwem przechowyxx'ajej w klilsztorze relikwii doprowadziła da zmiana'
w ll pał. XIV w. wozu ania kościda opec:kiego z pierwotnego gwiętoj llrHcl- n&
wezwanie ŚwiętegoJKrzyża* . Ih' tym też okresie w dokumentach.zakonnych pn.
jawie $ię nou'n nazwa opactwa; Opactwo Ojców Benedykta-nó\b' Swiętega Ki'zy
ża. skrócona później na n'kęty l<rzyż (Sczłtła Crm)

Największy mzkwit sanktuarium prze'pada na okres panowania Jagicllo
nów. Wielkim dobrach)-ńcqjllasztoru i kościoła brk król \A'ladysław Jagiełło
Związki króla zopactwem, podkreśliła XVIII w. świętokrzyski benedyktyn Jacek
Jabłoński; ,.7bnżelagiełioJTról Pr} shi n.a Chrzcie S. W7adysfauenzjesŁ nazwany
o.!obliwe ?ulał naboje .$1n'o do ego ptlialsca. i dla cgaż /)rzad hcadynl zaczęciefn
spraiz. walnych Rzcuypospoł;Łey. przed hiżdq tc-olną ipołyczl z nfeprq#acie
[ m pr 'grunicznyni zau) e to midsce ś. zwykł był nawiectzać.' t/i czyni J? Bóg
mpdZitwyjega wysruchywał. osobfitł'ie na on czas. gdy się wypraŁuował przeciw
ho Jerzy atom'P . W 1410 r.. przed bitwą pali Grunwaldem. monarchii pielgrzy-

J. Dluilmz. Jana J)iugrisaa Jana iAu Krahoł&słie#o l)zn7Ólo Ppl#/ilcf} /Hiqg di#ariŁTŚcie, wy'
dane stananjem A. [)czuzdzieckipK-), przc](]ad K. hlwherz)rnski. t. 11, Kraków 1868. s. 364

)r. norwich. opcclu.o ślpkrol:rzy ie l epoceprmdrozbiorolp#. w; u. Olszew-$ki. R. cr)zn
(red). Xaa# !ar na śwfęl)m /O lźz tł; poł. Aid IUićlurrw lmradow#. Kietmkiu 'loRarzyRtwQ Nnul(a
n-e. liiCICC 200r). S. ń2-ó4

ht. Derwil:h, zle/}cdxlriróshi ilrasżror śla. /ózyżu lza y d c drze IŁ śresniplcicr(24. WrdawMu
lwo Naukowy iJUTN, lxlarszuwa-\XrroŃaw 1992. $. $43--ń44

x{. oerwich. Łxm#órsbi oirodei piellłzp li:oilirw rułicrśreSniolot (z/ld iaolilnżrtncJ. za rp
prablerllatyhi, ]w:] H. Nrnnikuwsl(n. H. Zaremslla (md-), perggrina&falle#. Plelgrzynlhi ŁŁ' Auflurze
daw/ d E rnpr. wmszawn 199$. $. 2v9

J. Jnblaóoki. z)rwloo 4rloa a z /laik .N'apr=ad llć cnr Jrruzaiin) hien JlóltćiórH, zlośiiioą
ęAq Rafy/n nÓ Gnrzr Ły$iccPr u r(ce siłięt #o EmcryAa łroieuicu lllęgbrnXiggo Fa K PniisŁicg

8śiqrnaKa Swstcfnpne$adnae, Król(ów 17BV. B. v7-7e.
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mow'ał do snnl€tuaiium pieszo z Naxvej głupi:,.bogami noga/ [ zusfępouaŁ' a z JCo.
{cioła ie toycńodzil. a& $amyn mroAiem. dla posiienia ciała z tot'żonego'lo
Zapoczątkował t} m samym, praktykowany później przez kolejnych królów zwy-
czaj pictszcłgo pielgrzymowania do sanktuarium z Nuu'cj głupi.

W [aL:Łch] 450--1't58 w księgach za]tonn},ch bened} ktyni zapisali 72 cudów
uzyskanych dzięki pielgrzymce do sanktuariumu . Znaczenie ośl'oczka podnosiły
jakże liczne odpusty nadane przez papieży: Pawła 11(1471 r.), Sykstnsa IV(148 1
r.) i Piusa TV (1562 r.), & tajcżo pi'zez kardynałów : Zbigniewa Oleśnickicgo ok
145] i'. i FI'derykn JagicUo)lczyka w 1 502 r

Dzięki finansowej pomcłcy kola Kazimierza Jagiellańczykil oraz biskupa
krakosx'skiego kardynda Zbigniewa Oleśnickiego, oki 1450 r. potviększono ko
ściół opaski oraz rnzbudclwano zabudowania klasztorne. \h'ii\załc> się to ze stnll}
rosnącym I'uchem pielgnzyinkowym. Przed 1475 r., dzięki fundacji opala Micha
til z Krakowa H)wstał nowi\ ]'eprezlent.acHny relikwiarz dla przechow-yw.ania
tlroXo€:enncj relikt.ii

nazw (]j sankt.ttaŁium pnwstrz);mały zniszczenia opactwa w lot.ach 163$-
1 657 i 1704-1716, a z\Ł'Łaszcza zbm'cenie kaplicy św. Krzyża w 1704 r.n Osła
tecznie sanktual'ium strat;iło t'annę iujwużnidszcgo ośrodka pielgrzymkowego
ućl ziemiach polskich po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szxpedami u, 1655
r. I'amimo uzyskania nowa,ch odpustów lld papieża l(lemensa XT. sanktuarium
już nigdy nie odzyskało pŁizycji sprzed połowy XVI xv., a jego zasięg oddzidywa
niu ogt'aniczył się w zasadzie dt} regionu sandomierskicgo. hóby ożywienia ku lt\t
telijiwii świętokrzyskiej przez bened) ktynóxa' powsLrzymala ostatecznie kil$ata
}l)acłn'a w 18 19 r. W 1882 r. w części zabudow;iń poklasztoinych władze rosji
kie zol'ganizuwuly u ięzienie. W' ])aździerniku 1914 r. wojsku austriackie zra

bolały i zniszczyły zespół klaszCarny. O(łbudowa sankŁuai'ium nastąpiła topic
ro po 1936 r., kiedy Święty Krzyż znalazł się pod opieką Misjon:tj'zy Oblatów
Mm'i Niepokalailą. Ostatnie znismzenia sanktuarium przyniósł hitlerowska
nalot we wrześniu 1939 I'. ZźLraz po zakończeniu wojny Zgromadzenie &lisjonn-
rzy Obl:itów na now-o rozpoczęło pracę nad odb\wdową dawnego opactwa

Relikwie l)rzGva l€nz) ża $u iętego'i s:Ł umieszczone w król'żu o poda ój
nym ratnieniu. który wlomponow:ino H' srebrny relikwial z w kształcie owalne
go słollca. fundacji opala Sierakowskiego. Obecnie relikwiarz pi'zmhow) wnn)
Jest w pancernym tabernakulum, w bnrokon'cj kaplicy Oleśnickidi

TnnlŹe. s, 7B.

h{. Derwidl. Ły$ogór Af aero(!rle ..- , op- ci1. 1995. s. 282.
J. Jabłoński. Dr?euo :btbuła ..., op cit.. 1737. s. 186. 1n7
bl. Derwich. &Jsogór Ai ośrodŁ/i ..--, QP. cjt.. 1995. $. 286.
19 1uLpw zot)2 r. dol(onunn konwrHatorstaej utopsj} relikwii. I'atwierdzila ann ]>lz-Hhu\-.}'

i.ielikwjnrzu wielu dres\ńciłck. kare po do])awwuniu twarz pięć częŚCi krz) Ż8 pntHarchal
nego. szcznHćHowy opis przeĘrnwarlzonel autopsji k:insPrnatoisiael przedntau ł xv. Kurpilc. pol
W lŁurpik. Re/i l io XrzXźcr Smięzcgo ui /das fora .Wl3jnnerzw Obluzdw a Nrnn .$14.. Kl-zvżB. Biale

In6orniacpjny Kon$etwatotów Dniu szniki. \Q1. 13. nr a--i(s(>-$1}. 2002, E. 12--2(i
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3. Analiza ruchu turystycznego
do sanktuarium na świętym Krzyżu

Dokładna analiza dynamiki ruchu huystyczncgo i pielgrzymkowego do sank-
tuarium na Swietym Kmyżu jest możliwa dopiero {ld 14 września 19S)8 r. Od
tego dnia bowiem w świętokrzyskim sanktuarium prowadzone gą księgi piet
grzymkowe"

W 1999 r. ruch rejestrowEuiy przez opiekunów sanktuarium wyniósł 96.5
W$- osób(wc. 1), a ruch nierejostrowany oszacowano na 30 tys. mób. Najwięcej
osób w analizawaliym okresie zanotowano w księgach pielgmymkawycll w 2000

Ryc. 1. Liczba osób pnzrbrhzh dn bum(Lear
w latach 19111ł-2001

swjęt)in Krzyżu w zorgi ch gruPucł

r. Niewątpliwie miało to zwiitzek z Rokiem Wielkiegt} Jubilc\uszu i faktom. że
w sanktuarium można bylo uzyskać odpustjubileuszowy. W 2755 grupach przy
było wówczas 120 6G8 osób więcej z wojewódżwa świętokrzyskiego {35.5
tys.), mazowieckiego(20,2 tl's.) oraz lubelskiego (16. 5 tys.), najmniej natomiast
B województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego
(!yc. 2). W grupach turystycznych prze'było 70 671 osób, zaś w gtnpa(:h piet
grzymkowych 49 997(41,4% ogolu). Według szacunków w 2000 r. sanktuarium
odwiedziło łącznie około 16(] tys. osób

l b podstawie wlasnych obserwacji ortlz.dokumentacji prowda-innej w blu,num ptzyxodni-
czym Su-iętokl'zjBkiegu I'artu N8rDdowugQna świętym Kmrżu o znQował,+ev latach 19Bb-1998
da sanktuarium przyp)"'&łu średnio w cillgu roku ak. 165 cys. osób. Par. K Lipiński, SaKhn.arium
na śmięirm KrW u. /nbrmxcUa, Pereł;"mus ciacnsienui$ s. 20CX). s. 235
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2.1 6.3 126

Ryc. 2. znrmnjzowanr ruch tuanWca)y i pierpWinkQwy do mnkLunńum na świętym KH}

źródło. apracow8nie własne na ))odELHu-iR Ifs&tgPie/grzyni#oi-'.]'c/i

organizacje.
nKłedy pracy ttZ ęi)

Sukna
pQd6nwawa {49 %)

haha e (1 %)

Inne (5 %)

Ezlda Średnia (10 %)
gimnazjum [S %)

Ryc. 3. struktura xmp przybrwaiąc)th dc simktuarium nH Ś ietvm Krwia w zona
ródln npracouanie wlasne na podstawia x#l(upielgr j niioll?ca
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W 2001 r. zarejestrowano w sanktuarium najniższąjak dotąd liczbę pmy
bHych da ośrodka grup :- 2110(spadek o 23% w stosunku do łuku papraednie.
go), a w związku z tym najmniejszą liczbę osób odwiedzających sanktuarium
(a046Q- . . . ..

Ponad wdowę zarejestron'mych w 2000 r. w sanktuarium grup stiniowiły
wycieczki sżkolnc (64%). przy czym zdecydowanie dominowały wycieczki m szkół
podstawowych(49%). W gmpach organizowanych przez parafie prwbyło od-
uirtedznjących ganktual'ium 18%. zaś przez zakłady pracy l związki emerytów
l rcndstl$W 11%. Na uwagę zasługujątąkże grupy harcerzy, Lit\trgicznej Służby
Ołtarza oraz dzieci koinunijnych (ryc. 3)

Ponieważ wszystkie grupy zarejestrowane w sanktuarium sąkwalińkawane
zapnie w Radach odwiedzających da dwóch grup: wycimzkowych(turystom'

nych lub pielgrzymkowych. dlatego v artykule zostanie prmdstawiona analiza
oddzielnie dla ruchu turystycznegoi oddzielnie dla ruchu pielgmymkowego

: X IR:l$13 gU3
łu (ryc. 4)

3000

g ",

0
19H 2000

rok

l grupy turyslyane

1;] grupy pielgaymkwe

2001

=

RYG 4. liczba ZQrgRnizowanJch gr\ip pnybywaj-wych do oanktua l
LnGh 1991b2001

źródła.' oprac:awarie wt8$nc na podstawie KHitBpie rzymhowych o
od kuahEza sanktuni'jum o. Karola Lipiń$kiegn 0MI

Świętym lazyżu n l

iaterinŁÓw otrzymnnyc
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Analiatjąt; ruch tulyst},ceny na Swiętyni Krzyżu w 2000 r., zauw:ibyć mila
na jego bardzo wyraźną sezonowość(ryc. 3). hliesiąc;em. w król'S'rr) generalnie
t'ozptlczytlti $ię ten ruch. jest ](wiedeń. W maju i czerń'cu przyhyłt} do sanktu-

minowały wycieczki szkolne -: odpowiednio 608 i 543 grupy

35 000

:...., H l
g żo ooo -kł'----------l IF-l IF-.

:;lLhih
: !'; IŁiiŚŚ

[=J gmpytuvśtyińe :''] ''"ligę A

[ 1:=::::] grupy pielgrzymka/e

U
g

Rrc. $. Znrganizownly ruch turystyczny da H eEólnvcbmiesiącach 2000 r.
ZFÓdlQ.' opruconatlic własne l:a pnd3cawje XplqgpirfXrzym&oło cA

Ruch łuystyczny znacznie maleje w miesiącu lipcu(t19 grup) i sierpniu
(70 gmb). .Związane jest to z przerwą wakacDdn& a co za Łym idzie niewielką
liczbąwyciemek szkolrwch. W miesiącach wakacyjnych wśi$d grup turystycz-
nych dai nujq, gnipy kolanijne(2596) i układowe(23%). Ponowne natężenie

ruchu turystycznego zarejestrowano w miesiącu paździwniku, Liczba grup ad-
wiedz4ących wówczas sanktuarium jestjednak o 6Q% mniejsi niż w n)aju czy
Dnrwcu. Z początkiem listopada ruch turystyczny na Świętym lirzieu zanika.

Analizując mapę przedstawiającą zasięg oddziaływania Sanktuarium na
Swietym Ihzyżu w 2000.t., wykonaną. dla grup turystycznydi tryc. 6), można
stwierdzić, że obejmuje ono cdąPoŁskę, gdyż grupy przybWdądo bgo aśi'odjta
& każdego województw-a.
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Sanktuttrium odwiedziło najxmęcej grup turystycznych z woj. mazowieckie
go(403 grup ,8%a ogółu zarejestrow-nnych grup turystycznych) oraz święŁci
krzyskiego i lubtljskiego(odpllwiednio 225 i 224 grupy). W dalszej kolejności
nalazły się woj. padkarpłlckic(199 grup), łódzkie(19Z), małopolsjde(148) i śla

skic(144). Najmniej grup zarejesŁrou'ano z waj. lubuskiego (2 gnipy), zuhod-
niopomorskicgo(14). warmilisko.maz\uskiega i dolnośląskiego(po 18)

4. Analiza ruchu pielgrzylnkowego
do sanktuarium na Śu'iwtym Krzyżu

Odmiennie przedstawia się natoiniasc rozkład ruchu pielgrzymkowego. Na
rozkład len rzutuje.główne uroczystości Qd])\] Łowe oraz spotkania modlitew,ne
Piero'sze grupy pielni'z},mkowe przylływają do sanktuai'ium już \& marcu. a więc
na początku Wielkitlgo P08tu. \N' marcu i kwietniu 2000 r. do ośrodka piclEi'zy
mowałli odpowiednio 27 i 34 grupa;. Wiele gru]) pielgrzymi(owych przybywa do
sankłuatjum n:i naboje)isLw+i pasyjne (Druga Ki'zyżowa, Gorzkie Żale), a czcze
gólnie na liturgię Wielkiego Piątku ''.'Od świąt \Wielkanocnych ruch pielgrz.ym
kawy wyraźnie w urasta. W miesiacu maju pt'zybywa dr} oanktual'ium około IOO
grup pielgrzymkou ych(w 2000 I'. 104 grupy) i taka liczba utmymuje się w na
Błędnych miesifŁcnch aż do września. Na uwagę jednak zasługuje liczba grup
pielgrzyiltkowych w miesiiącu sierpniu. Jest ana niemal dwukmtnic większa od
liczby gmp tura'etycznych. Na taki stan wjHywa niewittpliwie przybycie dn sand
tuariuD świętokrzyskiego dwóch pielgrzymek pieszych podążających na Jasną
Góre= z Ontrowcn Świętokrz},nicicf a oraz z Lublina

Pielgrzymka z Lublina lłt'wychodzi do sanktuarium w dwóch grupach --
przedpołudniou'ej i popołudniowej- Pielgrzymi z gtnpy piet'wyzej uczestniczą
w kościele we mszy św.. a następnie mają okazję do uczczenia relikwii Drzew,a
Krzyża Świętego, pqtnicy z grupy popahłdniowej biorą natomiast tldział w ada-
raqi wystawionych relikwii. \ń' 2000 r. obie gn'upy pielgrzymki lubelskiej licza ły
40a0 osób. O wiele mniejsza jest pielgrzymka z Ostron'ca Su ięłakrzysjciego
(w 20t)O r. -- 380 pielgrzymów), która rów niej w sanktuaritŁm świętokmyskim
uczestniczy w Eucharystii zakończonej ucałowaniem rclikw'ii

Najw ięcej grup pielgrzymkowych rejestruje się w ośrodku we wrześniu
(w 2000 r. --1 67 grup)- W niedzielę po 14 n'rześnia(św ikto Podxx,} ższenia Ki'zvża
świętego) w sanktuarium odbywają się główne ttroczyBtości odpustoxń'e. X'a
Su iętv l(czyż pi'zybywn wówczas ptlnad 20 pielgrzymek pieszych z okoliczne-ch
ntiąscowości i kilkadziesiąt gt'up głównie z dieccdi sandomierskiej. kieleckiej
i lubelsjdej, w sumie ponad 5 tys. pąLnikóxN.

Liturgii Wielkiej" PHtku trnd} )inie ptzllwndnicz}, w
skich).

=tuarium jadem z biskup
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Wśród wielu spotkali modlites'n},ch. które w ciWt roku odbywają się
w sanktuarium, na szczególnąuwagę zasługują Świętokrzyskie Czuc'ania blo
dlitcwne. Zostały one zapoczątkowane w 1999 r., jako przygomwanie do Roku
J\tbileuszowega. Qdbyu ają się od maja do wl'ześnia, w kaidy trzeci piątek mic
siwca i gromadzą od 200 do 1000 pielgrzymów

Należy wspomnieć także o Diecezjalnyin SpotkFiniu hfłodych Diecezji
S:lndomiei'slLiej, które odbywa się w sanktuańum już od pięciu Lat wc wt'zcśniu
Spotkanie tojost organizowane przez referat Duszpasterstwa hlłodzież) Diece
zji Sanclomicrskiej, a uczestniczy w nim co r(iku okolo 2,5 tys. młodych osób

Około 1,5 Lys. pielgrz},inón, bierze udział w I'ielgrzymkowym Rajdzie
święŁakrzyskim. Po raz piers'szy rajd tcn zcłstilł znrganizawany w 2000 r., jflko
jedna z inicjatyw Roku .Jubilettszclwego. Jest m wslTaniała lbrma w!'poczynku
poł;yzona z modlitwą, w której uczestniczą dzieci, młodzioŁ i dot'ości. Uczcstni
cy wylDiernjąjedną z sześciu traf o różnyn} stopniu tnldności, znkończclnych 11a
Śwriętym Krz) żu. Po pl'zljści\t da sanktuarium atloŁ'uaą relikwie Drzew a IL'zy
ża Swięhgo, :l następnie uczestniczą we msza' św. celebron'ancj przez biskupa

Z imD'cli spotkań ]llodlttcu-nych, kLóie już na trwałe wpisfiły się w progi'an)
duszpnstcrslci sanktuarium, należy w np iTlniećjeszcze o Pielgrz)-mce Harcct'zy
Zawisza". Regionialnym SjJotlcaniu Przyp:tciół Misji Graz o odbyć,ajztcym się

w list:iLnią sobotę lutego Dniu hrodlitw o Jedność Chrześcijan
Analizując mapę zasięgu oddziaływania sanktuańum na świętym Kt'ryżu

wykonaną dla grup pielni'zymkown'ch(Wc- 7), można stxmeidzić, żc zdayd(iw anie
najwięcej grup pielgrz)-myje do sanktuarium z waj- świętokrą'skiego(245 grup. tj
349{" og61t\ lnrup piejK-,vrtiki)wbrch). l)wukmtnie mniej grŁŁP przybywa do sanktu
nrium z woj. lubelskiego(16,5'%) i mazowieckiego(159ń). W dalsmj kolejności zna
lazły $ię u d. podkin'pnckie, małopolskie i śląsjcic. Jedynym województw eln, z któ-
mgo nic pielgrzymowatn do sanktuarium żadna grupa było w-qjewództ\Ł'o lubuskie.
Zarejestrowano tylko pojednej gnlpic picia'Q'mkową z wd. zachodniopomorskie.
gc}. dwie z waj. Wmnńisko-mazurslcicgo i trz) grupy z woj. poulorskiego

Sanktuarium na Ś;więt} m Krz} żu odsNnedza także w ciągu I'oku niewielka
liczba grup zagnlniczn) ch(w 2000 r. 22 grupy; najwięŁlej z Ukrainy 9 grup oraz
Et'u!)}' z Anglii, Białorusi. Bulgai'ii, Hiszpanii, Kanatiy, Litwy. Łotwy. }laccda
nii, Niemiec, Norxx-celi, Szwnjc: arii, Turklnenistanu i \X'ęgier)

5. Zakończenie

T\trl'styka religijna w Polsce z każdym rokiem zdobywa sobie coi'az więcej
zwolenników. Prąrkładem tego może być rosniLcl' nich turystyczny i pielgrzym
kawy dajednego z najw ażniejszych ośrodków pielgrz) ml([jwych w- k]'aju -- bank
tuarium Relikwii Drzewa Krz) ża Swietego na świąt) m Krzyżt]. Nn rozwój tego
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ruchu złożyły się, obok położenia ośrc>dka w centrum atrakcyjn)-ch tura'śt -cenie
Gór Swiętokrzyskich oraz jego łiogaŁej historii i wybitni:ch walat'ów architekta
licznych i kulturow:ych także

bogaty pragraln duszpa8teraki przygotowany przez tjpiekunów sanktu
arium -- blisjonarzy Oblatów hlmi'i Niepokalanej
działalntiść władz lokalnych i n'ojcwódzlcicb, pi'olliująca region Gl3r Salę
Łojcrzyskich wi'az z zespołem sanktuaryjnym na Swietym Krzyżu
ust:lno\Niebie przez biskupa diecezji sandomierskiej W'ncława Swictzan,
skiego sanktuarium na śs'iwtym l<rzyżu kościołem $tacyjnym v Roku imię.
tym 2000
Autor składa sei'deczne godz.iękoxvanin O. Kn'olowi Lipińskiemu Ohll -- ku

stoszowi sanktuańum Relikwii Drzewa Kml:ża SxańętcEa na $więtyin Krzyżu za
udtlstępnicnic materidów i cenne uwagi u, prze gotowaniu niniejszego a'tykt&u

Sanctuary of relics of tate poly Cross on Święty Krzyż
as an exztmpie of rejigious tourism

Sanctuary ol' Relics ofthc Half Cross ol} Święty Krzyż is onc of thc oldc8t
pilgrimnpe Ceni.śr.q i n Poland. It had been most in)portnnt too. }lernr ! thr} mil'nn
ulous detence nfJasna Góra in 1655

HisŁorians claim that tjlc Benedictine monasLery un the mountain ofŁysiec
kwas founded by Bolesław Krzywousty in the thirtie8 0ł'the twelfth {:t:ntury. how
ever cxact date of Che lbundaŁiun i$ unknown. I'he monastery becume [Hmou$
as early as thc hlidcUe Ages, mainly by dini of miles af the Holu Cross. IŁ iś
Lhought that rclics were doilated to marks in 1306 b}, \\władysław Łokietek

Currcntly. sole 160 thausand tourists and pilgrims visit the siinł;łuary
Bvery year

'this study deski'ibez Eoi'ms iinc] walc ofto\trust movetnent (int:luding tour
ist movement's distritlution during a yew) and provides nniibsis ofspatial rmige
of the shrine's influence.

Exact analysis of the d},namics oftho pilErimage and tourist movemenc is
possible sincc 14'' September 1998, the day wten thc monks 8tai'Ced Lo register
pilgrims in the pilgrimage Books

hloBt of' the registei'ed visitors come in 2000 (2755 groups htallcd 120 668
peop[e). 7{) 67] pcop]e cau)e in tourist groups- the Test cable in pi]grim gr(}up$
(41 ,4% of the total number of visitors)

Spatial lange ofthe shrine's influencc covcrs whole territory ofPoland, li}
the year 2000, pilgrim imd tourist groups canio n)aids from mazowieckie, śpię
tokrzyskie anŁI lubelskie provinccs, Groups hom lubuskie, warmińsko
tkie and zachodnio-pomoc'tkie provinŁ:es were very ral'e
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hlost af thc t.otijl number of murist gz'oups is rcgish3red in play and Jane
\hrłien it comes to pilgrim gnliups. t1leS' usually come in Scpttsmher. w-hen shrine's
main ceremonie8 tajfc plac:c}

Piśmienn octu o
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WRAZENIA OSOB
ZWIEDZAJĄCYCH ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Marek Notoack i

Wrażenia osób zwiedzających atrakcje tury'etyczne sąistotn)-m czynnikiem
powot[ze1lia regionów tury$t) cznych na rynku. Niektórzy' z atut.arów f38. 26]
twierdzą wrecz, ża ńinalnlan} produktem ttuTstycznym nie są usługi turysty'cene
(wycieczki, przelotu noclegi) lecz właśnie wrażenia, doznania lub pt'zużycia
doświadczone przez twystów podczas zwiedzania atrakcji tuir},stycznycłlz . Zna
czenie wrażeń podkreślają Hall i }lcArthur. twiei'dziŁC, że ,.wrażenia zwiedmją-
cych powinny stać się t;entrfllnym elementem procesu z&rządnania dziedzictwem
[i5, s. 13. wg 28]. Pomimo tego stosunkowo mało uwagi poświęca się badaniom
wrażeń lub doznań turystów, ograniczając się jedynie do badania satysfakcji
oraz czytmików ją determinujących (por. [3S]). I'rzyczyną tego stanu !'zmzy mogą
być trudności metodc>logiczne, na jakie natrallnjąbadacm, próbuj:4c zbadać i opi.
sać coś tak Lt'udno uchwytnego jak wrażenia. :lymczaseln wiedza o prefei'ow a
nych i doznawanych wrnżeniach osót} zw.iedzajtących ntrakde turystyczne może
być pomocnłi przy ocenie zitrakl:yjności turysŁjŁ:znaj otliekt(}w, miejsŁ} i ołJszłnów
dziedzifltwa. Może stanowić [:anną wskazówkę prz) urządzeniu. aranżacji
a przede wszystkim przy ocenie jakości zarządzania tymi miejscami

Celem mniejszych badań była identyfikacja wrażeń doznawanycłl przez
osoby zwiedzający atrakcje turystyczne. Nacisk został położony na spenetrowa
nie całej ich różnorodności i kolei'tu. bez zwl'scania uwagi na to, co je wywoła
je, kt(Sre z nich są dominujące, na ich kolejność czy czystość xx')-stępowania

Przegląd literatury

Autora) niosą zgodnico do tego, czym sąwrażenia turyBtycznei Bowl'stin[3
\Ng 461 określa wrażenie tuD'stycznc jako popularny akt konsumpcji i zarazem
xnrym},ś]onc. zaaranżowane doznania masowej turystyki. Cohen [ó] definiuje

Katedra Ekologii Człon inkn AWF. I'uznBń, ul. Rybak 19
l\nH. e'wrirne. W art l ule nnrorbędzie \ rywal 23mienni tl'ch paieć.
Także " rekreadi.nnalnympwótac€cn\ mnządzania $ doznaneprzm iud l4t, -. 2
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wrażenia turystyczne jako relacje pomiędzy człowiekiem }l lńżnorodnymi .ją.
dt'ami" (por. [21]), posla'zeganymi z asabist.cgo ljunktn widzltniii w zależnclścł ud
tego czy dnia osalla jest s'rażlin'a na określane .j:Łdt'a" czy nie. T)oznania te są
zależne od stałych dyspozl'cji motymacyjn) ch nkreślaj \cych i óeterminuj:tt:Xch
różne rodzaje aktywności turystycznej. mną del'misję doznań fai'tnułuje Ryan
[36} twiełrdz:ŁC. że dozndnie turysta-cene jest wie]o]Lmkcyjną aktywnością w cza
sie wolnym, której efektem jest ziirówno nauka. zabawa lub obie jednocześnie

McCnnne11 [25]. analizując strukturę doznań. stwierdził, że każda atrakcja
turystyczna jest {loznaniem kulturowym. Każde takie poznanie składa się
z dwóch element(3w: pierwszym) jest przedstawienie jakiegoś :l$pĘkLu ż) t;ia: nn
scenic. \ń' filmie itd. (np- wyścig słimot;hodr)u,y) - h'!cCilnnt:ll nnzl'u,:l tlen elc
mont modelem; drugim elementem {lozilania jest zmienne, tworzone ])rzez mo
cial i intensy6ikowanc pt'zczcń pocnicie. które nazyn a wpl)m'cm (np. emocje
oddziałyu anie rcltlam opon, ntejl3w oglądane w tralcllie tego wyścigu)- b'medium
łącza, model i jego w pływ. Sytuacja społeczna bezpośredniego konLal(Łu pomnę
dzy dwom)a osobami, zeby'anie publiczne, radio, żelew'izba, film, taśtna !nagneto
fanom a są medialni. &ledia współtwoi'zą doznania k\tltui'owe. ale ob},czajo%;a
strukcui'a metlium jest taka. że jest ono neuti'alte lub ol)ojętne

\AĘe[u autorów poc]ejmoxx'ało t)róży t) po]ogii doznań. Cohen]4] twierdzi. że
doznania tttrystl-cznc sa.]lombinacją nowcgol= nieznanego i starego -- znanego
lb. w jaki sposób są postrzegane, zalet) od bidyw idualnej wrażliwości i pt'elb
rencji turystów oraz boimy OI'gnnizacli wycieczki: indyw-idualnej lub uiasuwej
Masbei'g i Silver'man [24] w wyniku analiza' f'enomenalogicznej xx'yróżnib trzy
grupy wrażeń: edukacyjne, społeczne i estetyczne. Urry ]42], klasyńikująg miej
$ca tur) etyczne, sugeruje, żc zwiedzający mogą się nimi intcrcsotx.ać dl;l wrn
żeń romantycznych, społecznych, historycznych, współczesnych Ittb autenll'cz
nich. Knudsan i in.[19] oprócz w l ażeń edL&acyjnych i I'ekreacyjnycłl dodają
jeszcze wrażenia inspiracyjne, prze'znając im jednocześnie Dają'mszą XŁ,artość.
Celem powstającycji w ostatnich latach licznych parkóxa' tematycznych jest
odllziaływanie ml emode zwiedzajiących je osob. Prentice i in.[33] w' wyniku
badań prowadzonych wśród {isót) zwietlzajiŁc:ych g6rnicz) Piirk Dziedzictwa
Rhonda w poludniowej \Alalii zidentyflltowali następujące wrażenia; l)cjcz\ic:ie
zagrożenia, nostalgię. smutek, zt'ozumicnie dla wartmjcólx życia, poczucie iden
t} rikncji i poczucie dumy. Cohen]5] zaproponował Łypalogię Lut')-slow. wykorzy
sŁttjąc w tym celu preferowane pt'zez nich wrażenia. Stanowią one kontin\tum
pomiędzy przyjenmościowymi(w domyśle bezmyślnynli) z je&icj strój\y a zna
czącytni z drugiej. Wyróżnił następujące tl'py turystów': reki'eacŃni(odnowa
dobrego samopoczucia), rozrywkowi(ucieczka od nudy), szukający aucentycz
n)-cl) u,rażell(estetycznych. imWch), eksper) hel\tujący(poszukiwanie alter'
natywn>'ch stylów życia) i egzystencjonalni(próbujący innych l(ultur). Prcnticc

j3S] pl'zywoługąnurt muzcalogiczny. w którym v'mienia się w-i'ażenia osól}
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zwicdzajil$yt:h muzea, są to: oddźwięk (mzonang). inspiracja, zdziwienie, ny
zwolenie, naclzicja, refleksja. Wrażenia te $ą n'M'olywanc przez różnego rodza
iu ekspozycje muzealne sklad ['ikowanejaka(por. [40:); matiza]ca, miejscu t:e]e
bl'azji. ccntrfi kultury, ,,żywe domy" (tzn. ckspozyde, gdzie eksponiLty
prezcntowilne są port'zez żb'\x'ą interpret.azję')

Waitt [43ł])rzckonuje, żt! obiekty i miejsca dziedzictwa nie tylko dostal'cza
jtl zlNricdzając) m doznań przeszłości, ale lńwnież zabawy. relaksu i aka4i dn
zrobienia zakupów- Zwiedzanie ati'akcji turysta:cznych jest aktywnym prace
sem kszŁałtow:ini:i wrażeń. Dośviadczanic (przcżywanie> dziedzictwa s ało SLę
jednym z ważny(:h motywów podróżosvania, czl:niiŁC z przeszłość:i tow,:ii kon
s\unpcyjny- Jest t.o clftłjctem, jal{ Łwiel'dzi Waitt, większej świadomości społc
zcństwa w zakresie ctzieclzicCswa* pon'zchn. wn't'niania ekspresji jednostki lJO

przez identyfikację ze środowisldcłm hisulrl'c:znym. zwiększetlienl dobrolDytu
i ilości czasu wolnego, inobllności i dostępu do sztuki. Dążenie do xxzmocnicnia
i kompensadi wrażeń jest cfelttem ich niedoboru oraz wzrastającej pon'zeby
zmz\u[aicnia i idcnb,fikntji z miejne]n, w któż'ni się ż)jc iz historią własnej
rodzh$ .}cłdnoczllśnie jednak, jak twierdzi, skażenia współczcsn):ch t.UD'stolu

leją siy pozbawione glebi. Qryginalnościtr&cą związek z konkretnymi [niejsca
mi. Vitterso i in.[471, xwknl'z) stujĄn metodę/Zon-si?rlpler, wyróżnili sześć wy
mini'óxn. wrażeń lub raczej otlczuć ernocjanaln>,ch zxxiązanych z sali'sfakcją z(
zn'iedzania: tatr,c, przyjemne, intel'esujące. prowokuJące, ńustl'ującc i nn2ąc(

Szereg autorów, anallzcłwałn w-rażenia wykorzystując tzv. Spektrum Spo
sobności Rekreacyjnych(Recrealian OpporfKn.fży J:bectrŁim -- noćDl2s, 8, 41,
01. Jest to ciag det.erminujqcych sie wzajemnie i następujących po sumie ada
rzec:(1) aktywności I'ealizon'ajej u konkretu) ch (2) warunkach, tioclczas
l(tórej doznaje się określonych (3) wrażeń iw wyniku którą uzyskuje się okre
iinne(4) korzyści. \Awśród wrażeń autorzy wymieniają: cieszeilie SŁe naturą.
ut:teczkę od śtresoi'óss' ńlzycznl'ch, uczŁtnie $ię, dzielenie wspólnymi s'artościa
mii kreatywność. Inni wśród korzyści wymieniają także wrażenia ,.nastl'aju
j17]. W'ielu autorów wskazuje także na przydatność teorii ,,przepłyvru"(/Zow)
Csinkszentmihaly'ego w identMUacji nuażcń turystyczna-rekreacyjnychL22,
2], GŁównącwhą optymalnego doświadczenia wg Csinkszentmhalyi'ego jest ta,
żc je t ono celem s:lmym w sobie. Zwykle towarzyszy mu ożywienie, poczucie
głębojtiego zaduwo]enia. ]vla to miejsce wtedy. gdy nasze ciało i tunysl napięta są
do granic możliwości w dahl'owojnie padejinoxwanym wysiłku. w {lelu osiągnie
cia czegoś trildnego i wartego zachodu. ZjaxMsko ,,przepływu" o&iosi się clo opty
mylnego stanu doznań wcw'nęt.rznych. które charakteryzują się: konŁ=entrncją
na bieżącym załlaniu. pełnym zaangażowaniem świadomości i wykorzystaniem
posiadanych umiejętności, zatracenicm samoświadomości i poczucia upływu
czasu, a przede wszystkim dominacją doznań nutoLelicznych [G].

Omówienie pniecin intuq rcucŻi (biedzictwa manjd: hŁnik w inn)th pracach n\horn [29, :}0
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W poszukiw:lnie cecłi wl'ażeń, które w' największym stopni\l moga. usatys
fnkcjonować tur) słów zwie(]nijłŁcych atrakcje turystyczne, często wytnienin się
autentyzu) [25, 5, 3ż]. Z pojęciem anteną'aniu wiąże się takie określenia, j:ik
dokładn), wierny. prawdziw)-: rzeczywisty. fnktb'czul), aktualny. AlcGmmel l2SJ
twierdzi wrecz, że świadomość turyst) mot)wowana jest poprzez potrzebę au
tcntycznych wnlżcń. ,Jcdnnk Peiirc:e i bingo:udo [32] sugerują. że na ocene au
tentyzmu mają wpływ nie tylko percepcja syttŁacji, ale i potrzeba autentyztnu

jednostki. N cCannellE251. ;innlizuj:łc: śn)clou,isko tuWstyc:zne, kt(3rc jest scc:
ncrią, w której doznaje $ię wrażeń. prze'\N tłtuje Gxufrmanowskł{ dychotomię sct!.
ny i kulis]14], wyróżniając na tej podst.an'ie sześć faz autentyzmu. począwszy
)d sfera sceny. po sferę kulis. Podobnie Cohen [5] autentyzin doznali umieszcza
na [continutim. na którego ]tońcnch znajdują się prawda i fałsz. Jednaj{ Cohen
twiei'dzi, że autentyzm xrł'ażeil jest tworem dSnlamicznym, gdyż jego pucz\icie
imienin się u, czasie w zależności od jego pelĘepcji przez tura,słów. real'ce
i Moscardo [32] doclatkljwo, oprlScz pojęcia nutent) zmu miejsc:ź. wpt'ow:ldzaj:{
pojęcie aulentyzmtt osób, z król'mi tul'ści obcuje. I'Dawała im to na wyrób
nicnie ośmiu rodzajów wrażeń turystyczn) ch w zilleżności od autcntyzmu scc
netii lub usŁlb. \h:ullet i LeaL44] zidentyfikowali cztery cz} nniki ściśle związa
nc z autcntyzmem doznań tury tycznych. Sąt.o;(1) 1tultur:l -- dozniinie pllwinno
hyń efektem bezpośredniego ltontnktu z kulturĄzwiedz:inepo miejsca \v pasta
ci historycznych budowli, tl'adycb'nnych abi'zydów, lokalnego języka,(2} liczba
turystów -- każde poznanie związane z dużą liczbą tut'ystów jest już nieauten
Lyczne samo u sobie, (3) poziom niezależności -- turyści, którzy organizują
Babie sami prognim zwiellzani:i poznaj:\ bardziej autcntyczn) ch wrażeń. (4)
clost080wanie się do stereotypu zwiedzanego kraju. np. zwiedzanie Hiszpanii
powinno wiązać $ię z elemtlnta mi słońca, walki byków, obl;owaniem z osobami
o goi'ącym Leniperamencie

Ann[izujiŁC znaczenie autcłnt},amu w ntżeń. Waitt]43] przytacza poststruk
turalistów. któż'zy negują istnienie absolutnej rzecza XNistości. Wedlug nich wra
żenia oferow:ine i dorn:iw:ine w turystyce krajoznawczej determinowane są nie
poprzez ohiektywnąprzeszłość, lecz poprzezjej intel'pretację dokona:wilna przez
pianistów. przedsiębiorców t\ll''styczn);ch, agcntón marketingowych. prac:wod
nike\s' i Łym podobne osoby. Tak więc autentyzni nie jest czymś absolutnym, lecz
raczej wytworem społecznym. Poststruktur:aliści redenlniuj:{ autenŁ},zm jako
element egzystcncjalny lub samoorientow niny, nie zaś jakl} twór auttlnomłcznej
i'zacz).wistości. BaudrU]ard]] wg 413] txMerdzi wręcz. że aranżowany nutentyzm
staje slę Lak autentyczny. że osiąga $taii ,,hipet'i'zeczyxvistości'. Sztuczna rcprc
cent.acha atttcntl'czności staje się maxx'et bardziej ważna niż jej bezlłośretlnie
doświadczenie. Parki tematyczne, fe8tivale historyczne, skanseny są prze'kła
dama miejsc tworzenia hiperrzeczl'wistości (por. [10])
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Yiping[46] z:iproponował dynamiczny lnode] kształtowmiia się wl':iżeń
LŁID'styl:nnych. Sugeruje on, że ksztdtoxó'allie się wrażeń rozpłK;zynn się wraz
z zastanawianiem się nad podróżą i jej planem. Po liotart:iu do cchl podróży
turysta doznaje wl'ażeń podczas zwiedzania, spożywania posiłkćjw. kupowania

pominków itp. I'o powrocie do domu wrażeniu z pzdr(iży sn. wspominano i pod
suinow-)-wang. Na proces ten mn wpb'w szereg czl'nników takicji jak: przemysl
turystyczn), udostępnienie waloróxv i nlgospodarnwanic t\tr):etyczne. W title
clzyczasie następuje puzewartuściowanie unn turysta, dotycząq'ch różnych aspek
tów wcześniejszych doznali- Aspekty' tc sączęściąprzcszłycji doświadczeń, któ
re mogą zostać powtórzone w klllejn)ch podróżach, Proccsl' formom,ania się
dozlmii ttuystycznych -- nntyl:ypaqi i planowania. podróżlr clo celu, doznań na
midscu, poda'óży paul'oniej, wslłuminania i ocen)' + mogą iść H' dwóch lcict'un.
koch: pozytyn'nym i negatywnym. Zależą one ocl Lego, jak zosUiły oflenionc \isht
gi turystyczne, których wynikiem stali' się doznania

Metoda

Pol\ioważ jak dotąd niewiele jest badań empirycznyclh wyjaśniających fc
nomen wrażeń, jaka SNstępną ilietodę wybrano podejście fen(}menologiltznlt
Fenomenolngia nic posiada rozumianycll tladl'cyjnie technik baditu,czech. :l na
wet jak twierdzą niekt(trzy ,,nie ma jedynego właściwego sposobu w fenonieno
legii"]37, s. 119. wg 24]. 11eideggel']16 w g 24] twierdzi, żc badanie f'elloilienolo
glczne polega na udkr)-ciu stl'uktury fenomenu poprzez studia z pepsi)ektvwv
ednostki doświadczającej tego fenomenu. I'odejście renomenulogiclzne pliszu-

kuje znaczenia zdarzeń, a nie ich przyczyn ]S7]
Badania niniejsza miały chnrnkŁerjakościow)-. a ich zadaniem było wstęp

nc rozpoznanie mdzaJów n't'ażeii tow.arzyszących zwiedzaniu atrakcji ttJrystl'cz
ny(:h. Badania jakościowe, jakkolwiek bardzo przydatne w dotarciu do sedna
dawiska. nic są najczęstsza'm podejściem w badaniach dotyk z (:) ch tuU'zmu
(pllr.[7. 34]). Jedna]{ zn-łaszcza ic]i powiązanie z metodami i]ościuw} mi wydaje
się l)yć bardzo obiecujące'(por.[451). W badalliu zastosowano metodę w)-w iadu
w edług ustrukturowanogo planu j121. Badania przed)rowadzono wśród stutlen
tów ll roku kiej'unku tur)-stylta i rclcrcacja Ajmclemii Wychowania Flzyczziego
w Poznttniu. Budun} m zadano następujitce pytania: Ja/nŁ atra#c7ę łlłryslyczlt(E
osŁaŁnh ztui(!(!dałeś/{tś? afisz ier(ken.ia. jahicll dozTwteś/clś podczas ztuiecka
nla td f /rnhdi. W końcowej części wyda iadu zapytano badanych, czy ich wraże
nia były autentyczne Badanie przeprowadzono wśród 63 osób. Studentów po
proszono o pełne i nieskrępowatle ot)isnllie swoich\ wrażeń związnnyc}) z ostatnio
zxx icdzaną atrakcją. Zgodnie z sugestiami fenotltenologów. by ,,na I'leczy spoglą

w koicjnrnŁ c ulic bu(lini ausns itanio analiza il
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dać bcz wcześniejszych uprzedzeń. by dać lneczom bvć soli:4, na bok odkładając
troi'etyczne spekulacje"lllJ, badając' nie wyjaśniał badanym co należy roz\!
mieć pod pojęciem atrakcje turystyczne, lważeni:l ani autentyzm wntżeń

Najczęściej opisywanymi przez badanych atnikcjami tttryst) cznymi były
miastai zespoły urbanistyczne(12). kościoła i klasztor) (11) oraz zamki i pałace
(IO). Inne rodzaje atrakcji turystycznych opisywnue przez badanych to t'egi(my
turystyczne(6), muzea(5) i obiekty anheologiczne(5). Jak widać z powyższego
zestavricnia wnlżenin bttclanych osób związane były przede wszystkim z obieg
caini kult\Iron,ymi. Zaledwie trzy osoby jako zwiedzanc ati'akqe turystyczne
wymicniły w agory przyrodnik zc

Wyniki badań

W w} liku anajizy wypon'lodzi badanych osób udałc> się wyodrębnić 1 1 p'up
wrażeń doznanych podczłls zwiedzania atrakcji turysLycznl'ch. nvłr to n róże
nia: {l) edultacŃne, (2) estetyczne,(3) r(}mantyczne i emocjonłilne,(4) t'eh'o
spd(tywne,(5) relaksacyjne,(6) interakcji społecznych,(7) zabawy.(8) aktyw
ncj }nkrcłaqi(9) introspekcji i kontemplacji.(lO) ucieczki, (ll} zakupów. zlJierania
pami:stek,(12) penetracji tŁ?renta

Edukacja. Najczęściej wspominanymi wrażeniami były wrażenia eduka
cyjne. Zxpracano 1lw:Łgę na wiedzę tcorctyczną uzyskania podcnis zwiedzania
at.rakcji. Były to pt'bede wszystkim informacje padaxwanc przez przewodnika
Ł}'telm t) tko tra$ć n &)ł)rego pmetcod .lw. kb$ry będzie ciekattłie optlwiadaf'
(zamek blalbork - 'hmek),przetuodnlcy ildziela/i #anhrcinych, zdac erp qcyc/}
inńormacli(klasztor. Lubiąż -- llarb:lt'a), Drań przewodnyzfi może ogrartic:zyć nb
serouade(hluzeum Dolnego Powiela, zamek krzyżacki. Kwidzyn - Justyna)
W port:opcji zwiedzających ważna jest także wiedza, z którą pl'wychodzi się do
atr:ikqi Łui'etycznej. Jej konhontaQaw zderzeniu z i'ealnymi obiekt:imi i ekBpo
nat;imi pozwala na przirwotyw anie xv pajnięci obrazów i poród'nywilnie ich z ine
czymistością. Czasem jest to wręcz xxarunok konieczny dla uzyskania zadowala
nia:pazllalarn realny wyn !ur tego, Goni.ałanljed#nie teorcfycznia (Słabe bliasto,
'lbruń Jola), zna0omoś(! ;lod Ław archi eh l ry i /historii szuzhi paztLoZifa /ni

spoUrać na łePI obieh& zl{.:rat.'idąc uwagę na rzecqr, hlórych wcześniej / ie dos rzc
ga am (Mlttzeuni Dolncga Powiela, zamek krzyżacki, Kwidzyn stana), zaba
cz} fam o ca wcześniej widzialem yZho na zdUęctwh (Rzym --hlmta), n niania
niłapt sobie, że wartość dóbr tioceniam dopiero po zczpozna?tiu się z [iZeraŁurq...,

gdyby nie łp,peu/}ie n śdw by la budatcla nfe miała dZa rn?ife żadizcga znaczellia
(katedra,(gniezno -- Ł\nasz). lbn typ XPrażclą jose szczególnie cenny dla uczcst
ników wycieczek szkolnych realizujących w Łen sposób programy

Prz)4+czniąc wypowiedzi badnnl-ch mdlon ann ich arrśinalne brzmienie
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Zwieclzanic atrakcji turystycznych może być także okazją [ll} zdobycia ttmicjęt.
ności pniktycznS'ch: dzzżcŁa rrać9ą byla nla riwośćdoł/?rŁięcia i zax'runie nrz idee
których inl runienEać/t(bluzeum InsŁrumentón. Nluzycznych, Poznali -- Karoli
na), dolciedziałur7t się wideo/historii.zamlću..,,jahpawsfde Zen.ja/l wysp,wa 8k
gobeli?ly, jah nlaiulc się ncl Force/a/i.ie {zamek. Książ -- Joanna>,lcz)- chociażby
dotknięcia oi'ginalnl'ch eksponatów bnrdzr/ m;ło było pa razpieru;sq' nie llsb'
szef.' proszę /li(! dala/Ba e#sponalńul, a name/ płac zasicŁść pr y szale jadaZnJ'ni
(palac, Lcwk(5w - )karta)

Wrażenia estetyczne. IVyóaje się jednak, żc w dłuższej perspektywie' cza
sond to wł:lgnie piękno miejsc, a nie wiedza z nimi związana jest najczęściej
przpx'c8nvanym wspotlmieniem z what(]ów turystycznych. Wrażenia te są tym
bardziej pamiętane, stlyż mają sihie podłoże emocjonalne. Niemal wsz) scy bada
ni przywołw'ali we w spamnieniach u'i'ażenia esLeLyczne. Dostrzcgant} nie tylko
piękno krajobrazu naturalnego: szcwgóln.ą a&rahdcljesŁ Łu arokjedora Jeziora/f
pięlz/ c Łoidołl...(blazur}. Ewa), zurbanizowancgo ł?orw ci zalicza/}l, (b c. Irr!){'z
rUC/l... (starówka. Lul)lin- Ola),jest to l)t€/?nc friiaslo z r?tnóstiz;cnt Łcspaniabch
zaó).łhól/i(Rzym, blat'ta). lecz tal żl! dzieła sztLŁki= ?taścianacA n&iały pr=epięłne
of)rw -(ceikxvic, hloskwa -- Anna). zatclsze coś alla/cu/ain, jaA pr epięhnl: przy
Irdon}/arąyż(I'ojezierzŁ! }lazurskie, hlonika). a nłiwet sposób kompozy€;ji w'

stawy mu«calej: oświetlenie sh:e''','oarnpztnhlouo..,,po''słał ?prastwen.ie txfrQ'
r?tafle H hoZorysZycn neufral?Ld.... pozy;aZa .się wyciszyć... . l)osłantżle m te/i sposób
ntoźna zupa?tt? ieć o inni'c/l żuiedzayqOch rl shn?ic'erlżrouaćcalĘ zlu agę na . /duze
nlu/Listorfi(hl\Łzcum Au:heologiczne, Poznań zka)

Klimat, romantyzm miejsca, ttastrój tajemniczości. itlspirnc:jit. Nie.
mial Ńwnie często wspominano o wrnżeniach związanych z .,klimatem'i niistt'o
jem wywołanym przez miejue, romantyzmie miejsca.W tlrch przypadkach\ wl'.
daje się, żc stan emwjonaln},, zjakin] badani przybyli do atrakcji turystycznej
byŁ ważnym czynnikiem determin\ijqcym odbieranie tego tyglu wrażeń. Stan
emocjonaln)-. nasŁx'ój, zjakim przychodzi się do atrakdi turystyc:znaj, skład gru
py zwiedzających. m:l tutaj kolosalne znaczenie. może u'prowadzi(; lub zgoła
odwrotnie -- znim'uczyć odczuwanie tego typu wrażeń. Badani wspominali o kli
macie miejsca: lubię chocizitlpo łyl?t zamIAN, bo ma on/bOn) hllrrlał(zamek, Mnl-
bork - Tomek), uili#atoiry hiiniaŁ / iewiel#iego ale bogatego ał'c/}itektanicznie
O'llhu(stare tniasto, 'J'otmń a),pal'# uzuiódr ntnie .vwy/rl I'okna?etycznym, je
sieltn} rr} bZI/lłatenl(al'bol'fatum, Kórnik -- hlaciej), a także o at.mostcłi'ze nuelsca:
ac/ltcyciła ulIC Q mosÓera lego ctxdotpnego midsca(katedra Notre Dame, Pa

ryż -- Aneks:andra). Wśród wielu }nldanych zwicdzane miejsca wyn'oływały na
strój smutku. uniesienia: $zaU. smuErzy..., ?talwięhszy obiekt tego f)pri(klasztor'
Lubiąz -- Barbara), pr -flaczayttcy a8rom budda'ZI, wn.ęłne pion.$łrualnych ro?-
miarów, n dp / [e uidzia]ant tah nhlkiego kościoła(bazylika, Lichcń -:Alicja)
ał barelurn olśniło rnr ie su)'?n senfymentalnym hrlnla em (arboretuln. Kónaik -
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Michal), Czasami miejsce, oElllziiiłują: na wiele zmysłów jednocześnie, wzbudza
bliżej nieokreślone emocje: pn zguszerliu laŁareA /lie b.yło widać osoby słQicłcey
oóoh,.., n.a i !o zimno... {Międzyrzecki Rejon Umocniony -- Basia). Atrakcje R' $il

ny sp06ób oddziatuii#ce na emocje mogą być także źrócUetn inspiracji: wyobraź
rna spozŁmdawała. że gdyprze/lrocą'łem progipar/!u, wydawalo nii się, że znaja
? em się w innym świecie(park Ginudiego, Barcelona -- Michał), korzyści ze
?wieszania --polltysr na ciekawe alęcie n.a uc hcncZ(bazylika, Lit:heń -Alicja)

Retrospekcja, nostalgia. Sito wrażenia. które często próbuje! się zywo
łać u zwiedzających noswoczesne atrakcje turystyczno, H' rodzaju parków toma
Łycznych. Jednak wrażeń tych można doznać także w miejscach całkiem zwy
czarnych, nienastawionych specjalnie na ten cel: m Kołoseunl mialant osadę
poczŁlć sk jał J?ą'mfanha z czasóou Iveco?i.a(Koloseum, Rzym -- Marta), próbo
wałem postawić $ię w syhłacji Óroniq(ych naszego irlĘfu (Westerplatte - Ju
liusz), ich UĘystróU, mloda..., sŁuarzało topoczucie Łayenlniczości. gdy radzili/-ia.
Jącpięhno homnal mogłem lppieg iuyobrazić 80Z)ie ła lte czasy (Ralnek, Rlalbal'k

Agata), przebyć ąc funt tp środku, 11; ciemn.ośd, zim nie, łPi god, poznania.Zo
Bię życie żohierzy tórzy nltisfełipe 7iić tam słtiźbę(hTiędzyrzecki Rejon Umlx=
niony -- AI'tatr). Oczywiste jest, że wrażenia te dominować będą w obiektach

rniejscnch historycznych
Relaks, odpoczynek. Kolejnym n'ażnym pmeżyciem tawarzyszącym zwie.

dzaniu atrakcji turystycznych jest poczucie odpoczynku. Wiele, zwłaszcza mŁo
dych osób, trakt\ŁJe zwiedzmiie atrakcji turystycznych przede wszystkim jako
możlitx'ość odpoczynl(u: min o ffumu Zutizi ndah mi fę msiciś i odetchncF(Wa
wol -- Magda), może.a łam n.aprar//dę odpocząć, zapomnhć [} prriłPlernat/} l nie
marŁtuić .się co będzie ju ro(zamek. 31oszna -- Katarzyna), relaksu:/nr?til#na
llmos/era słlza' ł)łagiernu łe iztchouaniu... prąd Śpiewie plabótu i odglosa,ch
Óntanny(zamek. bloszna -- Katar'zona). zwfedzaKie parku icie fyłho jest ohadą
do pozmnh i mbaczenia czegoś samego aZe !ahźe do Cennego odpoczynht&(ar
boretum, górnik -- Anna), u.spania e midsce na odpoczynek i reAreadę(pal'k
Gaudiego, Bmcelona -- Rafal). Nio bez znaczenia jest też wrażenie, jakie wy-
wrze się na innych po powrocie do domu: harzyści' piękna apaleri iana(Niccjlo
rze, Pogorzelica --Anna)

Interakcje społeczne. Stos\mkovfo xMeje osób wspominała przebyć anie
wśród innych ludzi, uznal:F to zii zaletę zwiedzanego miejsca. Część osób n ska
bywała na możliwość spotkania obcych ludzi. pŁ'zebyxNania w thimie i g\x arab
obseruou-a(! myayącyeh mnie Ztidzi, pod8łtic;lizać rozntozPy człdzozit?Hitów
n okna potuieddeć. że ł 1. zb&rt} się wia!(Wawel -- btagda), fo. co lubię łclm [o
tłum [ gwar ciągi ruch, różrli ludzie. Z.14bię $&gć lw rlwce, padl'zeć ? a przepły-
malclcy tłum(Długi Targ, (gdańsk -- Karolina). Inni podkreślali korzyści z prze
bywania zc znajomyjni lub rodziną: korzyści.' milo spędzony mas zprl)Jac [ófmi
(Nicchorze. Pogorzelica --Anna), oddac?plam, zapomniałam o obowiqz#ach. pm
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bZ piach. a przede wszysthirlz spędzilani tz/} czad z n.( ióii sz) mi osoba/ni(za
mck, bloszna -- Katarzyna). Innym wrażeniem jest przebywanie w tłumie ludzi
podczas ważnych wydm'zeń sportowy'ch: sładiorŁ podczas lrłec:atz ŁoŁŁ'arĘ's; hgo
Polska--Kaozerz n. cal'pefnfo?iy óyl po brzegi, &fóilce obtŁ drz4zTrt z yŁuarZI na nt/}ie
pioriznulqce tura Cale(stadicłn Lecha, Poznań --h'licho). Dla innych zxmedzanie
atrakcji turystycznych jest lwecz okazją do zawmcia nowych znajomości: pa
Hala/n wielłł z[myontych, ]th lyZh]] z lnoch. ah równicźz innych zaX finów śnial(z

(Rzym - bfax'ta)
Zabawa, śmiech. Sa. to n'rażenia kowal'zb'szĄce])rzeważnie b\tel'akcjotn

połecznym. zabawom w grupie. Mogąhyć onc udzialem nic tl'lko najinlodszb'ch
dużo zaóalc}, f śn hch 1. tou'arą)'szy/o cc.cAodze i n.a iryd/?z)...., hrayo6raz pl'ze
szef itak c n(8śł ict&ze m ciiiu:uitia... . Chociczż tuszyst=y uczestnicy u;yciccz &{
była o. aba/ni doros4)-mi... fo n.(liioilęh$?(Ł/r(#dę s/)r'aioilo nar t lł.r/anie się i bie-
ganie z wyclnl (Sł(iwiński Pili'j{ NnK)glow }; -Alicja), (:ga$anlłi m'arłc) opiiścfćprzy
płac'znyąr:E' lplie rza D8.u il rozhos otuać $ię zpyśn cenił(Ł zabaw;q n.a lonie ?iaftŁry
(ar})ortltum, górnik -- }lichał)

Aktywna rekreacja. l<ilka 08ób skojarzyło zwiedzanie aŁr:lkqi tury$t.yt'z
ncj z aktywną rel(i'racją; osob safrlego wiedcania óunAróop. atu/rolą było róm.
nici ta, iż pnesŁrzeń międz) obozetl} a purłkŁetlŁ doceŁouyrrł 1lołctlntttNm rla ro
[4Jerac/} pocbituiayqc pię#itq okolicę(bliędzyt'zecki rejon Uu]ucniony -- Basia),
przekor.adam $i% jah ciekawe jest żegtotoanie tódbq. odkrywając różne toysepłii
(Pnjezicrzc hTazurskic -- En a), a nan'ct z wysiłkiem fizycznym: ja:da na I'ou.e
rze u:pł)nęl(z/larzys nic na n clc z(iranie : scimapo( acie(l\liędzyi'zecki ląejon
Umwniony- -- Bush): Ten aspekt v r&żeń szczególnie waża) jest dla uczentn{
ków wycieczek organizowana,ch w formie tul'styki ks'alifikovanej

Introspekcja, refleks)a, kontemplacji. Zwiedzanie atrakcji ttul'stS'cz
nych może l)yć także tlk:azją do refleksji: za hażdynl razcrn gdJ an mc/ a(Zzę
zeptera ntu dech tŁ plcrsŁacłt -- nŁl! t)tłzo niu tego, żc jest tani Ładz zimno -- It:a
uieZhi burd,ne/l iprzed rzeki unęZrzpr łaczalą i slzłanialą do re/Ze&:#t(kościół
Nh'fP, Gxd:lask -- Karolina). .vmuZny uido/f zu [erzqŁ .spagZqcZalqc)c/} zza izralc h
rnusfł tnie do re/Ze#dt i za?n.yś/ertfa $ię l ad luda fr?t rosenl(Stare Zoo. Poznań

- Anna) oraz kontemplacji: honleinphtfa, przen&siel ie $ię IŁ: zanzierz(hle cza
sy..- (starówka, l-ublin -- Ola). Dla niektlSr} ch osób jest także okazją do refleksji
związanycl} z wiarą: /?mes ia uiaCy w Bogajes! inaczej odbierana w fa#in! nl id
scu(katedra Notre Dawne, I'a'ż -- Kamila)

Ucieczka, zapomnienie. \Ne wspomnieniach pojawiały się także narażenia
ucieczki, oderwania od co€1ziennego życia. zapomnienia: oderltwfanl szę ocJ codzien
negożycia tuypełnianego proc/lę rutyną(Paryż ilndra), zayJoml iećo aldzien
n.ości i pr'obferrlac/i(wiadukty, Stańczyld -Adam), moż7za z?vlahsować się i Ł&chc'
od żgiełhu mieys/aich ulic(Kórliik--Ania), lubię cllodzlćpo ?nidscach. gc!?fe prze
E odn ćy nie opl'owad=agq zwiedzaUqWC/i (28mek, hlalhork -- 'lbmek)
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Zakupy, pamiątki, fotografie. Wliżnyuli, lecz być może trochę lekccłwii
żonymi i wstyd]iwymi d]a ])}ldanych sil R upomnienia zakupówe : [Prócila[?i u.]'
ptlczęla psychicznie?. oparona 7 pank em zcyęć i pamic]ŁPh dla siebie i radzEn]
(PortAventura, Hiszpania -Joamla), /!orztści- c ic/?aue zdyęcfa, nfezaprintrŁca- e

wrażenia(Nicchol'ze. Pogorzelica - Anna)
Peneti'azja terenu. Urspoilinieć należy także o wrażeniacb zwi:iz:m).cll

z penetracji nieznanych terenów; podczats posfoyózu pasza/ziuałartt cie&atalch
rnie7sc f zair.sze co znalmfa?ll(SzlnkWielkichJeziorMlazurskich blonika) lub
spaceridąc zbr&yla?n sfę (!o n.aŁury(uboretum. Kórnik --blonika)

Kontekst

Budza często na odbiór w t'ażeń podczas zxviedzania ]na wpływ' kllntekst
w jakim ono ma iniejscc. \Xr H'powiedziach badanych pt'zew.imało się szot'eg czyn
ników. kh'jre według nich w większym lub mniejszym stopniu wpłynęły na zada
walenie ze zwiedzania atral(di. Należały clo nich

Pogoda, poi'a roku, Pogoda mR duży wpływ na samopoczucie zwiedzają-
cych oraz odbiór wi'ażeń- Zacinającl' deszcz, chłód a z drugiej strony skwer n\agą
vS7wołaf: llyKknmfnl't. a co za tym idzie w znaczacy sposób c>bnlżyć zadan'njcnic
ze zwiedzania titmkcji. Z drugiej strona przyjemna aul'a, ciepło podnllsząjakość
wrażeń. Również pora roku wpływa na wygląd atnlkcji: kobierce kwiatów na
pałacouWch dzicdzińcach, parki, sprawiają, że zw-iedzanie tych obiektów w pew
ntnh okresach rokujest szczep(31nie interesujące: uvcieczhę tŁwcdam zn ll(hną,
było fa zasłiigą ofaczdącd alto-. pię/zna zmienna pogoda (Stare Zm, I'aznań -
Anna), znifasz(za. źe [o byłoje ten.i% u; zy.vZho bylo łolorawe, ;)t:ine liści(Góry
Sobie --Ania}

Obecność innych osób. Inne osoby są ważnym) czynnijtiem cletenninują-
cymjakość wrażeń. Często 8ą ane n'ręcz nieodzownym elcmcincm AT. bez obec
ności których tracąone swój charakter. Oc:zekuje się od nich określonego, zgod
lego z ustalonyjni zas: dani zachowania: zuuwa kłam zmiany na gprs:e.'

posfępuląca konterdalizacja, zln ie/! iła się rnenfclZm)ść Zydzi -- bra h alt-d(Pojdzie
rze Mazurskie ,-blonika), biorą:ipod ucuagę ostała?lz ta/ctc'(Ł tlłrP osńerę,jahq 8ł

rzeZI wiclzoŁC Ee, ? fe azracałe zupełn.fe uloagi na Łechniczn.e niledocitłgnięcia
komfz'u.hdi(stadion Lecha. Pc>zn&ń -- Michał)

Obsługa atrakcji. Kolejnyn} elementem atrakcji majitcym wpływ nii ja
kość wr:tżeń jest personel. Jakość usług, a zwłaszcza ich cześć niematerialne
a więc: rzetelność, uvażliu,ujść, pewność i cmp:ltia(por. Isld) - t:hoć tl'ucbic do

shQpping (nng; robienie

$pędznnin wolnego czasu w PQl:

krów) jest ok pewnością jedną z populurnicjszjnl



W'h\ŻENIA OSÓB Z\WIDZ \J \CYCH AI'RAKA.IE TLm\'ETYCZNE 127

zmień?eda. sąi$totn).tni czynŃkami ksztdtującymi wuażcnia: erich(kowq atraó
tlcŁ Oper osoba które moab nca sobie zbrolć! fycerąy Za/?onu &'zyżackiega.--, to
jeszcze bard?idpulŚ;gou alo poc?zictz za4usq'Homa?i fa (zamek, hTalbork --Agata)
bardzo ?n11a ab8higa, dl&e urażeizia. aczholu;ie/ Imało zadbane i ni(! pleZęgno
wa/Łe(m'boretum. górnik -- hlaciej). Nla to szt:zególnie znaczenie nłl ht'eme

ałvch. kameralnvch ol)iektów, gdzie Jonbakt zwiedzającego i absługijest szl;zu
gólnie bliski; spn/hałas się= oi ilą źyczl:mą obsługą i main tele.gali;ani(:ni ze siro
pl) dyrektora ubieh u (pałac, ].en'jcńw- -- ]Plarta)

Stan obiektu. Niem'ątpliwie l)ardzo ważny jest także wyuliar materialna'
jakości usług(por.[31J), czyli wn'gląd iś n samej atrakcji: niemiłe odczucia. pa
rtfetuażstan hZakłl, zagród b)ł/ufamy(Stal'eZoo. I'oznak--Anna),/)o/rłies cze?lia
przy łŁ /r i Kinie $n'DINI c/l/ojca i snrou.aich (zamek, hlalborlt -- Jnannfl). h)ła

Ealn Łtilgofno i sfrasznle zin rzo(hliędQuzcx:ki Rejs n Utnocuiony - Basen)
Sposób zn icdzuniu au'akcji. Wrażenia ze zwiedzntlia /rl' mogą się dia

metrulnie różnić R zalcżntlśl:i [ld lbt'my aktywności tuWstycznej, podczas lttlSruj
ma to miejsce. Atral ujal turyśCI-czar jako l(olejny element na trasie wyciek;zki
a\ttoh\lewej z pt'zewudnikiem i ta sama acralkcja, do której dostanie się zc>stało
okupiune ctużl'm wysiłldcm, a del:iedy i związane było z ryz}.krem. wywMujn
znacznie więlcszc wrażenie: tira ill.? [e Dalmada /u Ar hania/ Pn/er'an} ŁŁ:szyb'Ł

/ei?n, ale !y Ao p€rspe/z yu) rd6u(Dalmzlcj l --Magdalena), plynrtr.' !(i(//cą rrtożlla
zai)ac ć cafe ?lłias o(Amscerdatn -- Jacck}

Dodatkowe atralct:je towarzysz.ącc zn,iedzaniu. Angażowanie zwie
dzających, rtlżnclrodne foi'my ajct) w-mości na tercnic atrakcji podnoszą jakość
dani\nl\ i jednocześnie zwiększają ntrnjiq-jność obiektu: zorgal izowc 1 0 wiele
lznnhzłrsdu. sfrzefanie z idBU. / tzszy. hurt ła ca . redltiowieczne o (zamek, Książ

Jaamia), ?Lallczyłem gięjedney z/brm rozładowa?iia sfreFzz jrz/zi/rł jes s o/f na
linie(wiadulcty. St.ańczyki --Adam)

Autcntyzm. Odpowiadając: na pytanie dotycza.ce autentyznlu, więlnzość
osób ogi'aniczl'ła się do stwiŁtt'dzenia, że zwicdznne przez klich obiekty oraz wia-
żcnia były autentyczne. Zaledwie jedna osoba spod)bywała zwerbalizować piję
cic auttlntvzmu. Został on utożsainlony z micjscowqludnością, kl'ajobrazemijego
cechami chiŁrakterystycznymi; aŁŁŁenlyczność - Łah, jałełf mówimy o jeziorach,
startłszkach. D'bach, d nie; it4i/lolalhi. Giźycho. gdzie dostaniemy a co cht:anty
niezależnie od kgP CW Ło,jest ?taprau;dę z Adazur ($zlaj{ WJ&l -- Monika)

Dyskusja i wnioski

Oelel)l powyższych badań bylo uzyskanie wglądu u naturę wrażeń ccwc
rzyszącł'ch zwiedzaniu atrakcji tuD $t) cznych Badania wykazdy żc z perspek
zywy zwiedmjących stu(]enLów wrażenia tę $ą budza zróżnicowane. Dotyczą



128 hrAR](ł{ NO\\rA(:tCI

ne zarówno edukacji, rekrea(ji jak i doznań emocjonalnych. Opisywane w'l'aże
nia niiałl' miejKe przede wszystkim na tet'onie atrakcji k\tlturowych. W n'ni
ku t)zdań udało się wyodrębnić 12 grlip wrażeń tut)'etycznych. Zaproponowana
L) polonia wrażeli prezentuje znacznie większe zróżnicowanie niż w} nlieniane
w pracach omawianych wcześniej autorów. Oprócz])owszcchnic WD'micnian) ch
wrażeń edukacńnych [42, ] 9. 24.]. inspir:icyjnyc:h [19, :{31, społetTzn) ch [42. 24},
re[trcacyjnych15. 19], nosta]gii]33], szczcgó]nic wang podkrcś]onia są wrraże
nia zn'iązane z romantyzmein i ]Elimatem miejsca, zabawą i śmiechem143},
które są szczególnie charakt.CD'st]:cznc dla gru])y studenckiej, ucieczką, robie
niem zakup)ów i zdobywaniem pamiątek(zwłaszcza te wi'ażenia rzadko znalclu
ją się w polu zaintel'eson'ania zarządzająca,ch atrakcjatni tui'ystycznylni, a cza
sami siŁXA ręcz lehcexa ażonc'), h'lasbcrg i $ilvcrman 1241 stwicl'dziki, że cUa tego
typu klient( \ -(tzn. studentów) n:ljb:żrdziej znaczącymi są wrażenia związane
z intel'akdanai s])olecznymi, $ugcrują także. że równie \x anne $ą dla nicll wra
żenia związane z i'óżnvmi formami akt)inności fizycznej, jak np- jazda nn rQwc
rzc, żcglarstwo itp, Niezależnie od tego należy' pamięt.ać, że wrażenia te są wie
lowymiarowe. co powoduje, że atrakcjc} turystyczne powinny oferon'ać całągainę
iliożliwości aktywności i wt'ażeń, nie ugranicz:ij F $ię jedynie do edukacji

Ana[izujitc o])isywanc w'rażenia w ]nntekście autentyznlu SPg ])earce'a i ]do
scardo[32] można stwict'dńć. iż wrażenia edukacyjne c]ontinują w skl'ze miejsc
i obiektów sceny($iŁ to populni'ne ot)sekty lub muzea) oraz osób sceny -- przexvod
ników. kHrych obecność jest wręŁlz niezbędna dja doznania pelni wi'ażeń t.cgo
tl'pu. Nic jest tojuż tak jednoznaczne w pŁ'zl'patlku wrażeli eśtecyczn cłi. w.ysLę
pujątublj zarówno elementy środowiska sceny jak i l(uhs. Nic stwierdzono rów.
wież związku tego typu wrażell z potrzebą obcowania z osobami ze chrl' sceny IŁlb
kulis. PadobniejesŁ z wt'ażeniami klimatu, nostalgii, t'elaksu, reneksji. 'Bi'rażenia
SU-raźnic zxńqzane zc środowiskiem kulis to B'rażenia relaksu, odpocz)-nku, pe
nctradi terenu i ucieczki. \\:i'ażenia związane ze śmdawiakiem sceny cloniinują
wśińd n'rażoń klimatu, t'omantyzmu. recrospekcji i nostalgii Oluz oczywiście za
kupówi pamicuhk. Wrażenia immanentnie zsmązmie z obecność:iąludzi ŁO wraże
nia intcnikcji spolŁlcznych. pi'zy czyim dojninujątutaj osoby zc środowiska sceny:
turyści na terenie dttżl'ch miast, gu-ar i ruch na tel'enie att'akcji turystyczn);ch
Jedyna relacja opinijqca asobl' zo sf'cry kulis datycz},ła oceny autentyzniu wt'ażeii
i wii\załn się z miejscow:ŁIŁidnościit)Tuzur. Xajeży także zwrócić uwagę, żc wśińd
opisywanych miejsc i obiektów dominowały zespoły autentyc:zne. Wśnld wsp]]
mniej nie odnotoxrano zw;iedzania parków tematycznych lub wielkidl komplek
ńw sztucznych. wybudowana.ch atrakcji ttuystycznych(np. Disneyland. Lego
land). 3{oże to być efektem xv} sokich cen w-stepu na ich teren. a także wynikać
z pragnienia poszukiwania pi'zez zadaną gruzję osób miejsc t'walnych i aul.enLy(}z.
n) ch. a nic popu]arne] rozrywki,]ctór:Lte atrakdt! zazwyc:zaj oferują.

Kicil\Rki uż), ,et akrejenia ..targowisko w św tani" [lB. R. 711
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Z mijwużniejszych w ymienian>'ch wrażeń dla praktyki inuzeahiiczej ila
lcżl' wymienić konin)ntację wiedzy z t'zeczJ'wistością, jak również naukę umie
jętności praktycznych. bardzo ważną w procesie nngażow ania zwiedzających
n t:ik rzadko spatykanq w polskich obiektach. Różą'wież podkreślalle częst.o we
wspc>mnieniach wrażenia znlysłon'e sugerują potrzebę oclcłzialyvania na moż
liwic jzit nojwięksnŁ liczbę zmysltlw z\b iedzającycli(wzrok, słuch, wach, da
t} k, a naw ct zmysł róu powagi). Takie multisensorl'cene nti'akcje. a więc inie
t'esujące d]a n'sz) stkich, mogą stać się miejscem g(]zię dzieci i dorośli znajdą
sposobność do wspólnej nauki, przeżywania emocji, wrażeń czy wspólnej za
kawy. Wrażenia i'etrospekcji Ittb nostalgii M ymieniane przez niektóre osoby to
pradukLof'ei'cwany pt'zez wiele parków tematycznych. Są one szczególnie s'anne
dla oscSb w starszym \wieku, które staną się niebawem dominująca,m Begtnet\
tem rynki zxxiedzajQcy'ch atrakcje tuivstycznc1].3. 27]. Warto także! zwrócić
tutaj \nx'agę na zjawisko turyst) ki sportowej. w kt4lrej częsLfi głŁlwnytn floty
wcn] jest doznawnnic! wrażclą xx'splilnfity wśród tłumu os(51} kibicuj:łcych temu
samemu zaw-odnikoxi'i lub drużynie. Fenomen ten spr:twin. że obecnie wiele
obiektów sportowych staje $ię najliczniej odw ietlznnl-mi atr:akcjami Lur)-sll-cz
nl'nii (por. [39])

Studiami po\óvższe stanowi jedynie punkt xnryjścia od dalszych badań i poz
u ażań nad wrażeniami osób zwiedzających atrakcje turystyczne. W dalszych elli.
pech pl'ac należy podjąć bacLania wśród bal'dziel zróżnicowanej grupy badawt:zcj,
a także badac)ia ilościotwe* którejnzwoląejn])irlBznic zn'ctlMjtnwać pr'zajętą struk
turę wl ażeń al az pozwoląoki'cślić n,artość lloszczególnych wrażeń dln zwiedzają
cych: Nnjeży także zwQHM kownć związek ul'ażeń z satysfakcją. moto\ azją i oczu
kiu dniami osób zwieclzającycli atrakcje nu'rstycznc. Interesuja\ca możebyć także
próba wyodrębnienia i charakteru'styki gdp turystów. przeprowadzona na pod
staw ie preferow anydl wrażeń. Ciagle niem yjaśniona pozostaje t.akże kwestia
auLent) zmu wrażeń i icł\ zwiazku z satysfakcją zwiedzających

Na koniec u,arto zaznacz)ć, że ocena ati'akcyjności obiektów, miejsc i ob
$zaróu' ttnystl'cznych z llerspllktl'w-y doznań turystów, tak jak to propanujc
[.cipl:i']2]]. może b) ć intllresuji c: n]ternatywą d]a t]ominującej obecnie metody
}cctn) atnlkcljności olJiektć)w. miejsc i obszarów Curystycanl:ch na podstawie
subickt)-wnie wyznaczonych kryteriów, często niemających związku z f;lktycz
nyini pretbrencjanii zwiedzających. l odejście takie wyniki] z podstaw ow ych za
łożeń marketingow)-ch, zgodnie z którymi myślenie o produkcie (także tury
st)-cznym -- n więc o atrakcji turystycznej i wywoływanych przez niąwl'ażeiliach)
rozpoczyna się od ana]izy potrzeb i pragnień k]ientów]2[J]

Praca nRukQwn nn8nsownnn ze Środków KomiLutu Badali Naukowych w latnEh 200Ż-200$
jako pruicict badan-cZ)r.
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Visitors' experiences at tourist attractions

The paper i$ an attempt to explain what kinds af cxperienl;es the people
visiting tourist attractions have. A qualitative phenomenological method was
applied. 67 coUege studenta were tested by completing an open-cndcd quesłion.
nairc suwey. As a regule 12 kinds of experienccs wcrc pound ilnd (i kinds ol'
associated contexts
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KOIXJE WĄSKOTOROWE
JAKO CZYNNIK AKTYWIZACJI
REGIONÓW TURYSTYCZNYCH

It/arc n SJiwa+P Wacław Rettingerm

W okrcsic rcstruktuq'nacji gospodaKzcj zjnieŃają się funkcje XNnodące kolei
xx'ąskotomnych, Zjawislto to obscimnijc się już od polis' lat 80-tych, jednak jego
niisilctnic nast(Wita po zmianach ustrcńowych na poczatku lat. 90-tych. Wcześniej
ko[ęjki u :Ukotmt'owe. uyjtnrQ'stp\ nne głównie do ]nka]ncgm przcwoat ludności,
Lranspoi'tu drewna. u także do przewozu wsze]a]dch ]adunkóln' toH,amR'ł'ch, mialy
ed>nie mwghnlne znuczerie w przewoziluh tur)styczn)-ch i otKhcH b zaledwie

wioską.grupę prilw'dziw)-Ł:h entuzjastów ]culejnict\x'a. Pncmiany polityczno na pa
oząLku lat $){)-tyc:h ołworz)qy nowe możliwości na polsl€im t'nku tuU'stlnzn)-m,
zdominuwauł'm dotychczas przez tura'etykę socjalnie dużym:h z:lkłildów państwo
wych. Pojawienie się \vabiej konktuendi ukazało się smzególnie istotne dla terenu
wl:ch oddziaiónimiejek wąskotoro\Ł''ch. dla która:ch okazała gię Ol\n dużą szansą
na xqjście z głębokiego bnpasu ekonoinicznego* spowotlowallego niej.łaściwą pali
Q'ką organizac)jną. Roth'ch możliwości ua zachosvanie zabytkowego tabont mcze-
to s'ięc szlaać xv tura'stS'ce: zaolJseln'aM'ano sukcesymnlie msnace zahttereson'anie
Wm unikatonwln śmdkiem trmisportu także wśród niebcznl'ch tulvstów, którzy
wędmjąc po szlakach tuq'stycznl'ch l olski, dostrzegli walory krajom!\axNcze iów
wież w starych, czesi;o xvyeksploahwiinych. zabytkowych ciucłlciach

Przellroxx adzona renowada starego taboru i dostosowanie go do przewozu
turysttiw okaz:iły się Lrarnym przetlsięwzięciem dl& większości oddziałów cene
nowym:hjtolei w:łskot(}n)wych, dla kHrych now-y slJosób eksploatacji taboru Dana
czat nie tylko wyjście z delicyLU, ale także uzyskanie dodatkowych śi'odkótx' li
nan)sowychna dalsze znmonty. Niestety postęp)ujqca sukccsynnicrcccsja \x' ca+m
polskim kołejnictwie odbiła się także na sytuacji rinłinsowej kolejei{ w:ąskottlro.
wych, ]ttórych dalszy ]os st:i] się niepewny i w dużej miec'ze uzależnion) otl
prywatnych inwestorów oraz władz lokalnych

Autor jest uczcsLnilLiun} studiów doktora:lckicjl w Akademii IVychouania Fq
w Krako le

InscrtutTur)etyki i Kckt'cncjiAWP. rOd(ów. al. Jana Pawla TT v8
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W opbiii autorów najle])8zb'm rozwiązaniem dla opisywanego zjawiska jest
przejęcie od PKP całej infrastniktury' wąskotorowcj przez gminy i samorza.dy.
które. kierując się potrzebą promocji swoich obszarów hlrystycznych, powhiny
avrócić większą uwagę na ten. jakże cickawD i oryginalny walor t\Łrystyczn);

Z drugiej jednak strona iuializując kwestię wykorzystania kolei wąskoto
nowych do celów Łuki'sLycznych, należy postawić zasadnicze pytanie: Czym tłok
naf)ntwdę jest kolej (]la człowiek:l nn pot:ząLku XXT w ieku?. \h'iększe cześć spo
Łeczeństwa odpnu,ie, iż jest h rodzaj u'ansportu, gdyż powszechnie l(ojarz) się
kolej, podobniejak i inne środki kointulikacai, jedynie z czyiliś. co pozwala w okre
klony sposób pokonać jakąś drogę i dotrzeć clo wyznaczonego celu. Niewielu na
blmiast. ndpllwiadaj:F na to pytanie, (]ostrzoże &llct, żc sald to rńn nici forma
spędzania czynu wolnego, rodzaj rozu'wlti, sposób na poznanie imało znanych
zakątków ltraju, czytcż część dziedzictwa polskioj histori. Dlatego też, aby stwo.
szyć odpowiednie warunki do wykorzystania kolei w przemyśle t\uystl'cznytn
należy szybko opracować właściwą strategię marketingową, która Dbali po
wszechny st.ereotyp o kolei jaj:o n'},łącznie środk\t transportu i przyciągnie pt'ze
ciętncgo tuD'stę do pięknych, ale bardzo zapomniana,ch kolei wąskoLorowych
13ionF pod uwagę głQI)oł(o zakorzeniony w polskiej śxmadotności obraz kolei z cza
3ów poprzedniego ustroju. ]cil?dy monotonii działania wlKP utwicrdzala wsze st
kich w przekonaniu, że kolej stanowi jedynie cześć potężnej machin) transpor
towej, stwierdzić trzeba. że na pewno niejest to zadanie łatwo. Jednak w obecnych
czasach, gdy ciągle jeszcze manila się w Polce przemysł turystyczny. kolej może
rón nici odegrać znnczqcą rolę u'laśnia w tttD'style. Abyjednak mogła zaistnieć
na rynku turystycznym, niezbędne jest stwol'zeilie pl gramy odrodzenia się
polskich kolei wąskotorowl'ch, w któryul zostaną określone wszelkie mażliwo.
ści wykorzystania ich dla potrzeb tui'staw. W opinii autorów aŁ'tykułu możni
gości te są naprawdę wielkie. Warto wspomnieć w tym miejsc:u o nit:licznych
ł\mdacjach i organizacjach działająca-ch ]ia rzecz wąskiego toru. które za priori.
tct swojej działalności uznają konieczność ratowania i pi'opagowania dziedzic
twa kolejowego. Najlepszym Jednak i najskuteczniejszym sposobem prcłmow'a
nia walorów kulturowych kolei wąskotorowych byłaby działabiaść biur' podróży.
kt(}re powinny uwzględniać n' swoich ofertach turystycznych również xpycieczki
zab) tkowymi kolejkami wąskotomwymi

Niniejszy art) ku] stanowi próbę prezenMcji ważniejszych obiektów kolei
sx'ipkotorou'el , które można b}, wykorzl-stać da celów turystycznych, a które xvciąż
pozostająw cieniu innych atral(cji turys®cznych poszczególnych t'egionów gea
graf'iczllych I'ol8ki

Ainlizując obecny stan u Rskich toi6w \N Polsce, można wpmwadzić podzial ze
w zględu na ich geshrów. Głównymi właścicielami $ą: Dyt'ekcla Kolei Dojazdowych
PKP, Lasy Paistn'owe -- PrzedsiębiorstxNO Państwowe, prywatni inwestorzy oraz
samor7;ądy tojcalne, a tak5n zilliłady pmemysłowe: kol)dnie, cujtrownie, cegielnie.
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W niniejszym anykulc autorzy skoncelitrow:ili się na omówieniu naiwni
niejsq'c:h kolejek wąskotoiowych pozosŁaj:lc) ch jeszcze w gestii DKD PKP. La
sów Państxrow'ch -- lli'zedsiębiorstw.o Państwom'e, oraz zarazem jedyucjjJozo
sŁająccj w posiadaniu pr)-watnega inn'cstora( Leśna Kolej Płaciczno '- Zclwa)

Kolej Atrakcje turystyczne
1. Kolej Gnieźnieńska T<olej oferuje turystom imprezy objazdowe

w stoczni\! - ,,Ciuchciąn:Ł kujid'. w lutyłn - Wa.
lentl'nl(owy kulig z pochodniami. w marcu --
Poxx'itakie wiosny'. w maju - .,Kolej:L na lna

jówlcę' oraz inauguŁ'azja sezllnu turyst) czUĆ
gl}, w czxlrwcu -- .Dzień dzieclka z ciuchcią". we
n rzcśniu -- ,,]'ożegnnrtie lata". w paździel'liku

Święto Pieczonej PlYTy'. Sezon tttrl'śŁycznl:
trwa od 23 czerwca do 26 dclTnia

2. Kolej Grójecka Wśińd najwnżniqszych \n mienia się: zw-ie
łzanic licznych zabytków a rchitckturl' położy
nyl:h w sąsiedztwie ]inii, przejazc] na trasie Pia
set:zno - Grójcc -- Nowe hTiasto wedlug
indyxvidunlnych życzeii, łbtosLopy or:lz piknij{
i ognisko w uzgodnieniu z zatnawiającyrn. Or
EelnizatorW renliznwn li również imprczr temp
tyczce. np-: dw ury mazowiccldc, obiekty sakrgll
ne, zabytki techniki, przyroda i ekologia
Ponadto w-arŁl} wspomnieć, żc XN ostatnią nie
dzielę maja gminy Grójec. h'togiclnica i Nowe
hliast.o obchodzą Swięto Kwitnącej Jabłoni
6rójcclca Kolej organizuje nasLępujitE:c impre.
zy wąskotoron'e; w marcu -- ,,Powitanie wiosn\,.
wjcwietniu ,.Prima api'ipis z ciuchci<', w maju

naugurację sezonu turystycznego. .,Swięb)
Kwitnącej Jabłoni", w czertx'cu .Dzień Dziel
ka z ciuchci<', w lipcu --,,Lipiec z Ciuchcią'
w sierpniu -- «Ciucjtcią na odpust", we wrześniu

Pożegnanie wakacji", w paźclziei'nilu
Swięto Robaczywcgo Jabłka:

xlnterialrjnnaacji Kolei \x'ąskotorowycl z Siedzibą w warszawie.
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3. Kolej Blławska Do najważniejszych atrakt:ji należy' zaliczyć
zu iedzanie zabytkowa:ch obiektów na stacji
allan a, przejazd pocie\niem osobowym z hala
n,v do bliikowa blazowi(nkiego, na życztlnie tu
rs.Stilw lotostopy. wycietizka piesze do kościoła
n, Rostkowie -- miejsce urodzenia św. Stilnisła
%,& llostki. zwiedzanie Przasnysza, Krasnego

stadniny koni, a na zakończenie imprezy n spór
ny piknik i ognisko. l<olej opel'uje róxx wież na
stęlluj:łm imprezy wąskotoi'owe: w marci] H .Po
wn tanie wi08ny", \N maju -- niaugttracJa stlzonu

htr},styŁlznego oi'az ,,Dzień Dziecka z ciuchci:\j'.
vjipc;u -- «Ciuchcią na odpust", we tvrzcśniu --
Pożegnanie wakacji", zaś w październiku --
Wąskotorón'ką na grzyb/

Do atrakcji turysŁyczilych nalcż:Ł m.in.: zaba't-
kowa stacja. w której urziŁdzulnl} niewielki skad
sen --(pa rowliz I'x48- 1758, ręczne i med\znicz
no drezyny, jednoosiowy wózek z potnpą
strażacka, wagony towarowe piudukcji polskiej
z lat $0-tych. st.are lamp) , torby kondukt)rskie),
żuraw przy stacji naw ęglania p)'odujtcji pruskiej
z XIX wieku

4. Kolej Rogowska Nn olej'tę tuD'sty'ceną tej kolei składają się
przejazd na trasie Rogów-Rawa hłazowiecka
Biała Ran 8ka. na żyŁlzenie ttuystów fi)tostopy,
zwiedzanie zabytków aKhitektuxy w Ramie bl&
zowiecldej { okolicach, pobyt nad sztucznyn} za
}ewem I'ekrcacyjnym w Kawie htazuwieckiej
uraz na zakończenie impl'ezy n'$pólny piknik
i ognisko. Dodatkowo Kolej Ragowska aferovała
dotychczas hiryshnŁ nast.ęp\jjaJ:e imprezy wą-
skotorovc; w lutym - ,.Powltłinie wiosn/
tv kwietniu - ,,Prima aprilis z ciuchciQ'. R' illaju

inauguracja sezonu turysta'cznego, \h' czerń
u -- ..Dzien Dzieckii z ciuchciąj', oraz .Dni Kawy

blazowieckicj". w lipcu ,.Ci\tchci:L n:l wakacje'
we wrześniu -- .Pożegnanie wakacji". Linia jest.

Nlateńnly Purtdncji Kolei \\rąnkutumwych z $iedzil)ąw Warszawie
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zub. z. K !k. s. snaha. C;znprVln airakdi rrlrxftpcmych pohk}. Kraków 1999
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ly l?unóacji Kajei U'ĘHkotaowl'ch {lzibą u- wnr$za
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UC \VH nzłiwn 2a00.B. PulŁrllpjńEkj. ht; blQ zulHki, L Kark)r, Cfnr hciąpf=r=/hl6bę. /n/t
h.laterinly Fundacji lCojpi Wn.skanrowych z siedzibę w- Warszawie.

 

kńń klltln naWdn rlrlnantraktlitlWB \ Z
IVChrPgUnl UrgaJlzatalZvreFllZllJjrn nl Z

Juan-Znr] NlęrllnPOC lr;E10A0lrCJn
aCllLZrmgrnmPm \ Głlg yCZi:naama la a

ęGaOr lqn.t: Can) tma ad ll k Flet.ŁIF
J) 15 b:tOPaan L 28 atraklą kral0Zna\CZa
kulek e GnlJSkR= ILEZ le ' BreEJa gaZleZnaJ

]ed ny Vr Elr=Pn SKmSBn ka e ń i

t)ran C1 0 ZEmkD=CL baru 6C = mln

B. hale i Bialej deska Lh mlP Dial) ?nnnn Uczy:aHa tl lkr nLL:h a
StĆFr Fra ] nnV{ IPI $ CPa PaZnRrlR

LZa rC[. ]laSZPgaKOnLaktJZPTZ\nJEl] IJ n

Bia=1 11 ke

) Kolei BieSaCZndZk& DICIX atut\Stan 0 ateWb-allen JOriPra
ruda CZC Jr&C aZ \ Ónb:,.kańVn ibal l n

[HSna h la dan ]ł01Z .a

PTZ,SI P" D)MIEJ CCwrlSCiFltTakCljnVr tJ
Ch nU =Z]HHU ł L LH Ji

naleZ\ G na aSn=RIEtmSk0 1F leS11a Daly
SOJUZ SŁFn0 \ l alla Ważny F Lnh

g! WnegaSZa lbleSZCZaaZkng].Z nrEHUPm

l)Ziół . J :aÓ na Ł FLennlk

.0 Hulaj \VigierSkn
(LCSnaJi0lelka
PłaGiaZna Zalu al

Irn,a b: k0leki 'l\iPer$Kle prze01eRa prZeZ
Pl-Z:Z)AUF]ĘmW nCI -rZCnna' el

SALI Hlk Nilu Wy hlklliZ:n atn njeSta. nt
:bIDa ]l nnlaSni [ln polskiej pmlrEld) tjrga

nIlU PIR1] 4 n n lJhZSae
ła$=1 [tnnrCIC ĘkanS6r J tlar$1l)rr:i l

N k{0t)nltUr)$ElmlCjil} maainaŚ Pa
laLWla atnŁCn] kCI' a F. $anla{ IĘdnV n

n :Ch Z F pOdalKą e:nn
VTPa Zll L ll Z UZlflalnaHCI )ŁeJ 1?! nl

h mlEnlęOdClnkaPł0 1CZ]J Br\ gnl



140 hiARCIN ś[,]WA. WAC]LA\\r RBTTINGER

bliejscoxxość Bryzgiel znana jest już od daw n&
z korzystnych warunków klimatycznych oraz
orzekającego krajobrazu. Niedaleko n'ąskoto
ńwki znajduja $ię brzeg jeziora Wign'; rozta
cza się stamtąd wspaniały widok na malou ni
czą cześć jczioril z największymi wyspiimi
C)strów i Orłów. Kolejka ta stwuza także moż-
liH'ości dla uprawiania turystyki pieszej i ro
werowcj, gdyż cały spi'zęt można przewieźć
w miejsce leśnych szlaków tura,etycznych. Po.
nadto, po odpoxxiednim przystosowani\t waga.
nów do przewozu kajaków istnieje szansa na
łączenie przejazdóxx kolejką wąskotorową zc
wpływami kajakowymi Czarną Hańczą.

Wymienione wyżej przykłady wykorzystania kolejek wąskotorowych dtn
celów turystycznych nie przedstawiają oczywiście wszystkich możliwości. jajtie
oferuje ten unikatowy śtudek transportu, Oprócz wytnienionych w Polsce wy
typuje j08zczG wiele znbrtko-');ch linii oraz Bkansenów waskotc>rowych. Zamia.

rem autorów pracy bj'ło jednaj{ wskazanie tylko xlrybranych pt'wykładów. jako
potencjalnej szansy na udział .,w:Lskiego Lotu" w ruchu tuD'etycznym

O szansach na duże zaintercsowłlnie tego rodzaju atrakcjit turyst)-ceną de
cydujc również takt. iż kolojc n'ąskoton)we stanowią szczególny rodzaj kolei
żelaznych. Dla wielu ludzi już samo słowo ,,ci\tchcia", .wąFkobrówka" czy tcż
kolejka" wywołuje poni'tywne skojarzenia, prze'godząc nu myśl I'omantykę daw

nych podróży, Różnica między kolejami wąsko. i ntłrmalnatorowymi wydaje się
ogi'aniczać tylko da zmniejszonego rozstawu szan. W i'zeczyn'istości akilzuje się
iodnak, iż przesądza ona o przeznaczeniu. obliczu i charakterze kolei sprawia
jąc, że stają $ię one czymś niepowtarzalnym i unikalnym. Odmienny pi'ześwit
między torami decyduje także o aut.onomiczności kolejki w stosunku do svszel
kich inny-ch linii kolejowych, co w rezultacie pozy'ala na stwomenie z niej cał
krem odrębnego organizmu w ramach kolejnictwa

Oprócz przedstawionej powyżej analizy atrakcyjności turystyczllej kolejek
wąskotorcłwyuh, autor'zy dokonali również ogólnej analizy ekonomicznej oma
wianego zjawiska. W tlparciu o zebrane dane statystyczne z Fundacji Kolei
Wąskotorowych z siedzibą w Warszawie dokonano szczegółowej analizy docho
dów brutto, liczby przewiezionych turystów, ilości przcJcchiin)-ch kilometrów
)raz ilości przejazdów płatnych dla kolei wąskotorowych. Z uwagi na ogranicza
ny zasób dostępnych materidów przedstawiono działalność kolei xpąskotora.
wych w latach 1995.1998 i 2000, Ponadto dla roku 1995. 1996, 1997 i 19$)8
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#

Ryc. i. Knieje wąnkomi'on-e w polsce -- 9cQn aktŁlalny
ZrÓdln: C)prRmw3nie tvta$1)e tla poda(awiw: I'rzcglqd Rułtder'H Digcst, l)rail riinop) --Alina S

cha(lou) . \\l&lBza;vn 2001

{nlei Bin

Kolej Bie8=

a. Kntcj Etyk

+. ifutuj anie

ó. Kolor Góra

ladzk

Licńbk

11ĘBka

H. ltoitii CrÓjwkn

Koiei .reć--ejnwsX;i

R- Keini Kalinka

9. Kolul iaanicw-ian
[o. iU]ej ]ooto$zrask;

1. Kolej )llaw kn

ż. iCi-:uj Xiill*'maski
Kolej Sampa=

lv. Kolej $migiclsk

l$. Kolej srBdzka

19. Kolej żnióakn

IB. iqoŁej łŁogau5k

pi'zedstau,tang dane state stb'cznc są. tylko reprezentatywne w odniesieniu do
Kolei; Crójeckicj. h]ławs]cicj, Nasic]skicl,]Xogowskiej oraz Ełckicj i }tie uwzg]ęd
dają pozostałych [inii. D]a mku 2C]00 autlJrzy zgromadzili dane wszyst]cich ko
lei wąskotorowych będących w posiadaniu PKP.

Ur tabeli 1. zescawiono wpły\vb' brutto pięciu kolei wąskoLoi ow } ch. dla kLÓ
rl'ch pozyskano odpowiednie dnia statystyczna. Warto w tym miejscu nadmie
nić, że jest to zestawienie zbiorcze poxx'stale z dziennych raportów udastępnio
nych przez dyrekcję PKP. Na Lej podstawie można stwjęrdzić. że wlatach
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Tabela 1. Wpl)vy bi'uttn wyl)runych kolei w- Inhch 1995 + 199a

źródła; Oprncowunic wlnsl\e ita])nlstawie dullrdl l)5 lekcji lCnlei nojazauwych PKP

19S)5--1998 tiajwyższc wpływy uzy8kiwala Kolej Ełcka. a w dalszej kulejrlości
G,rólecka i blŁawska. XaLomiast najwięksi:łdynamikę wzrostu wprl'wów odno
todda Kolej Grójecka. która w latach 1996-1998 tlliskQ 6-kl'otnie pon'iększ)ła
badają u'artość: Najsłabsze wskaźniki osiągda w badanym okresie Kolej Na
Bielska: jcj wpływy były około ll-krotnie !nuiejsze od Elckiej

Analizujitc: powyższą tttbclę wpływów kolei wąskotorow) ch sv latach 1995
1998. stwierdza się. iż Raju'iększe łączne dlnhody przedstawionych linii w ąskoto
nowych przyp:tlłły nn tnk 1998 (ogółem 148085,86 zŁ brutto), najniższe natomiast
odnotowano alu rury 199e(coc40,zt) zł bruttu}. UuBóliliujiuc, imożna atu-iełdzić
że w tym właśnie roku większość rozpiltryn'an} ch podmiotów' zanou)wŃa spadki
swoich wpływów. Ze n.zględu na brak danych dotyczących zysków. nie można
u)'ciWmąć wniosków' dotyczących kandl'cji ńnmisowej pliszczególnych kolei

Tabela 2. Liczba przewiezion)rh rrbrnnsn\i kotejPmi w latach i99s

Zródłu: opracoR'anie u-l podstawie dan) ch llrrekcji Kolei l)oiazCiowrcb PKP

Nn podstawie d:mych przedstaw'ionych w [)owyższej tabeli nztleży zauwa
żyć, iż największą liczbę przywiezionych osób przez wymieniane koleje łącznie
w latach 1995 - 1998 odnotowano w mku 1998(36981). Natomiast najmniej
turystów skał'zostalo z przejazdów kolejkami w mku 1996, kiedy liczba wsze-st
kich pasażerów wyniosłajedyilie 19626. W rozbiciu na poszczególne koleje i z po
równania w.artości zaxNal'tych w tabelach 1. i 2. wynika prosta zależność: im

LP      
             
             
             
            +LILI.l

  k          
             
    K.2        
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więŁnj przywiezionych pasażerów. tym więltszc wpływy. l tak; najlepszy wynik
osiągnęła Kolej Ełcka, która przcwiazla ogółem xvięcej pasażerów niż cztery po'
zostnłe koleje razem wzięte. Nie można jednak tego ą niosku odnieść do w-pł)"
wów brutto. W'artości uzyskane przez pozostałe podmioty były wyższe w susan.
ku do zarejestrowanych w Kolei Ełckiej

I'abela s. Liczba pragi cllanych Lwów przez F E6]ne kolbe u- latach 1993--1998

Zrodlo; opla(owmlie n,łaslle nn podstawie aanrcli Dyrekcji Jtolci uujuzauwyutii)Kt'

Analizując łączne dane daEI'cz4ce przejechanych kilometrów, stwierdza się
ż największŁŁ wartość odnotowano M. ro](u 1998(było to 14362 km), natotl\jast

najmniej kilometŃw prziljechfino u roku 1996(6796 1cm). W t,ral(cie analiza'
wartości prezentow:mych w tabeli 3. w odniesieniu do poszczcgóljlych koki
twiet'dza się, że najdłuższa Kolej Grójecka przy ponad 2.krotnie(tab. 4.) mniej

szcj ad Kolei Eickiej ilości organizowanych przejazdów osiągnęła najwyższą
wartość przejechanych kilometńw

Tabela i. nadanie ulgi i)rh przejazdów w- latach look -- 1fi98

Zńdlo; Oprneowanie u lasile nn porlBUnle danlvh l))lekcji Kolei nojazdnwrch plci
K - przejazdy dla turlstówjQ'nio$'Dch

dy dla Lud-st

W bJtleli 4. zostawiono liczebnuśt! organizowanych przejazdów, jak również
(dla pełniejszego zobrazowania zjaw'cska) przedstawiono dwa rodzaje orgmtizo
w&nych przejaztlów w luhach 1995-1998, wyodrębniając je na podstawie nano.
dow'ości turynUlw. Uwzględniając to kryterium, stwierdzono. iż najwiecej im
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prez kolejowych dla turynhw krajowych zorganizowano w roku 1998 (207) & cUa
zagranicznych w 1997(26). Najmniej przewozów dla turystów krajowych zorga
nizin,ano w roku 1996(113]Jrzcjazdów na pięciu trasach łącznie), zaś dla tury.
$tllw zagranicznych w lat.ach 1995 - 199(i(pa 17 przejazdów)
Tabeli Wybrane aspekty działahloki kajei u ąBkak; ')ch w 2000 i'ak\'

Zrodlo; opracowanie wlasne ilajndstawie danych nyretdi iColei i)ajHzdowluK ['jC]'

Analizując powyższą tabelę XNpłyn'ów kolei wąskohrosnrycb w rak\t 2000,
stwierdza się, iż w łącznej wartości osiągniętych wpływ(ńw brutto(530893.08 zl)
największy udział miała Kolej Nałęczowslta ,95 zł brutto. Najmniejsze
dochody wypracowała Kolej Kmtoszyńska, która osiągnęła 820 zł brutto. Nato
miast średnia w ai'kość wpływów dla przedstawionych w- tabeli kolei wyniosła
2?344,65 zl brutto. Na tej podstawie stwierclzano, że połowa kolei z wymienia
nych w tab. 5. t)ciągnęła wpływy poniżej średniej

     $i    E d\
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W reku 2000 przedstawione w tabeli Inleje drzew'iozly lacznie 132t)80 tuba'.
staw w trakcie 720 przejiizdów. Największąliczbę turystów przewiozła Kolej Na.
łęczawska(2260(] osób przy liczbie przewozów 124)- Najmniejszą w:artość osią
gnęła Kolej Sompołińska. która przewiozła łącznie podczas dwóch kursów tylko
780 turystów. Natomiast śtecbiia liczba przywiezionych osób dla ptzedstau,ion\,ch
w tabeli kolei wyniosła 66'19. Podobnie jak w odniesieniu do wpływólx bnltto
lw tytn przypadku ponad połowa'a(11) osiągnęła niższy u,ynik od średniej

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli Stwierdza się, iż w roku
2000 najwiecej kilometrów przejechała Kolej Nałęczou,ska -- 4811. Natomiast
nalmmejszą wartość przejechanych kilometrów odnotowano dla Kolei l€n)to
szyńsltiej -- 24 km. Srednia dość prmjcchanych kilometrów wyno$iłil 1516. Dla
tej cechy odnahn uje się znaczne wahmiia wartości dochodzące llo 200-krotilei
różnicy osii49im);ch wyllików.

W oparciu o dane zaw-arte w powyższej tabeli stwierdza się, iż w ogólnej
liczlJie 710 płatnych przejnadt;w, koleje wąskoton)we R- toku 2000 zorganizowa
ły 6124 pl'zewozy krajowe i 4B zair:inicznc. Inni'cl) płatnych przejazdów zorgani.
zowiino 38. Najwięcej przejazdów krajowych -- 123 - odntjtowano dla Kolei Nałc
czowskicj. natomiast żadnych pł'zejazd&w typowych dla tury-staw krajowych nie
zorganizow ała lKolej lCmt.oszyńska. W przewozach zart'anicznych najxanększą
liczbę osiągnęła Kolej Mika(16 przejazdów)

Reasumując, autorzy pragną pokusić się o prób)ę zaprezentou,ania ogólnych
wniosków dotyczących dalszych możliwości ruzwdu i exa'enŁualnego wykorz},
stania kolei wąskotorowych w przemyśle turystyc:zlym

ze wzgledii na bi aki w ttdostepniniil'ch )natctriułuch. dokona)io netii tŁw-iuniu

(tab. (i.) wcześniej analizowian) ch cech dla pięciu wybranych kolei. DIR Kj rc
prczentatywnej gnlpy uz]'8kan(} d:ine statyst]'czUC zu l:lta 1995-1998 i roku 2(]oo

Tabela 6. łączny ,"sUulenie chntakUrrst)-cznych cech ain Kolei cióiKkiei. Nllawsttiuj, NnRie}
k14, ROBaWRkIe) I bŁCkIEj H IUt&Ch 11)95--1998 1 20DO.

zlódło: oprncnwanic wl podstawie rlnnJ:ch D) turcji Kulek nojaaóoulxil pl€p
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'n sltromne zasoby inlbrmacji mogą być M ykorzystane tylko do sformułowania
przybliżonych wniosków i określenia tendencji, jakie mogą decydować o ewcn
tualne} przyszłości kolei wąsjwtorowych v Polsce. Na podstawie rozkładu łącz-
nych wartości osi:49anych wpływóxN bmtto można stwierdzić, że od roku 1996
wpływy to systematycznie wzl'ustają, a dynamika wzK)sLu kształtuje się na po
ziemie około lóO%u. Podobnie imożna scharakteryzować rozldad nasLępnaj ce'(:hy.
jaką.jest liczba pmcwiezionych tuu słów. Jak łatwtl się domyśleć jej staly wzrost
od roku 1996 jest dot)rl-m prognostykiem dla dalszego xarykorzystyw ania kolei
wąskotorowych w tuWstyce i pilnowania rozwoju funkcji turyBb'cznej regia
nów, przez któż'e przebiega kolej wąskatorowa.

Zbliżolly rozkł:id wykazują także wskaźniki liczby przejazdów zorganizo
wanvch dla tury tów krajowychi zap'anicznych. Można przypuszczać, że w ko
leśnych latach koleje wąskotorowc będąodnotowywać stały wzrost !iczbl- prze
ważonych pasażerów, a tym samym będą rosły wpływy z działalności na rztlcz
świadczonych usług dla sektora turystycznego

Narrow-gauge railwiiy as a factor of activation fol'
tourist areał

In the article .Narrow - Hnuae railways as an activaŁion factor of tourist
mgion$" the authors discussec] the nced fQr promoting cultural attractions u,nich
nre undoubtcdly presented by old and ofben cxpl(liLed narrow-gauge rŃlwal's
This unique means of transpoi't pcx$ormed di#ercnt hnctions h its histori'.
Roth geographical sibuation in different pa)'ts of Poland and lolntion near im.
porŁant. howevw, orlen ncglected in planning tours, historie and ethnogr:iphic
buildinK$ contributc to their cultural aLLractions. The presont article consti
tutcs a kind of a guido-book to choscn narrow-gnuge railways wnich should bę
promoted and protected złom their liguitlation. Tn order to show all tourist as
pects thc authors presented a deCailed descripŁion of not only scenic aut':icŁtons
but dso regular llarrow-gauge railways events. Thc following rnilwłlys have
bron mentioned in the article: Gnieźnieluaka, Grójecka. MŁawoka, Rogowska,
Elcka, Górnośląpka, Znińska. the Bieszczady blountains and the only private
railway in Poland. namely \X'igierska Railway.

Piśmiennictwo

[1]
[2]

[3]

Kruczek Z., Socha S., Ceogra/ia afralbdi ŁzŁtyslpcznych Po/shi, Kraków 1999
Pokropiński B., )moczulski bl., Kantora,Cfinhc@przez PoZslię. JPzÓorrnatp
Warszawa 2000
blateriały Fundacji Kolei Wą$kotorowych z siedzibą w Warszawie
Przegląd Reader's Digeat. D?ligi EurqT-Alias Samocho(hu7, M'mzawa 2001.
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PRO.JEKTOWANIE l WYKONAWSTWO
URZĄDZEN REKREACYJNYCH DLA DZIECI

Kataru?na. Gmyre#

Wstęp

Urządzenia rckrc tt:yjnc w g O, Rogalewskiego wchodzą w skład bazy ton'a
rzyszącej i umożliwiają turystom korzystanie z \R doróu turystycznych danego
bsz:iru, naLouliast w-g W. \hr. Gau,greckiego zalicza $ię je do uslug llr):poczt;nko

wych i kulLuu. llzl-cznej. Obiektu, i urządzenia I'ekl'eacyjne l lng stanowić zn
równo infrastlniktulę turysta:ceną- sług:rą glównil} tura'atom i osobom wyllo
zrwai;łc;rm w dany-m miejscu.jnk i pai'aLur>sC)-ceną-- służącą przede wsz 'stlŁim

ludność stałej. W/w wymienione obiekty bud\ljc się xMęc z ml'ślą Q tuo-stach
jak t'ównież w celu zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności

U]'zcLdzenia rekreacyjne dla najmłodszych to place zabłiw, gdzie pod czuj
n},m okiem opiekunów dzieci spędzają SM'(Sj walny cz is. Z:gówno w czasie roku
szkolnego, jak i witkadi. w jedn:lkawym stopniu służą one turystom i ludności
micJscou'tlJ

W zlbowym {;iele zdrowy duch" czy .,Sport to zdro\s'ie" to hasła. które wpa
]ane sąnan\ wsze stkim od najmłodszych laŁ. Niestety bardzo często zapominają
o nich dorośli; częsta zapracclwani, zagonieni. niP zwracają uwagi na miejsca
gdzie dzieci spędznjit swtlj walny czas.

Akt) wdość i'uc:Lowa odgrywa ogromną rolę jako pi'zeciwwnga xx'spółczesne
ga, mało ruchliu ego trybu życia. Zajęcia ]'ckrcacyjne wspomagają ogólny. psy
cłlosamnCyczny i motor'ceny rozwój dzieci, xx'pływaj:ł na kształtowanie sf'et'b-

emoŁljonalnej, rozwijają zainteresowania i alctyu-noge, n także daji{ poczucie bez
picczuństwa i radości.Aby te wszystkie zadania rcjueacji mogły })yć realizowa
ne, należy {lziwiom stworzyć morlin'ości. zagospodamwując tereny i udostęp
niajiŁC odpowiednie, dop:psow-ane da wieku, bezpieczne ul'zeLclzcnia rejtreiicńne,
hoislca. place z:Jt)aw l\rmczasem dzieci i mlodaioż radzą sobie jak mogą, nie
rz:idko z:zmieniają jezdnię na boisko piłkarskie, {i osiedlow e Lrzepaki służą im
za pt'zyt'ządy gin)nastycznc. \Vynilm to z:ipewne z I'aktu, że nie mama odda

last) Lul 'r\lr) styki i Xuk)'nacji A\ĘN. K: L Jana Pawła ll 78
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wiednich jedntlstek administracHnych, które zajęłyby się zarządzaniem i kon
trolitstanu tcchniczncgo urządzeń rekreacyjllycli. dlatego też nie zaw sze [jbiek.
ty rokrcacyjne, które udostę])dane sądzieciom. są w pełni du tego przysłosowa
ne. Dotyczyło zarówno xw'migów bezpieczeństwa i higieny jak i kw ostii cstct},ki

Postnrfim się przedstawić ogólne nocny prawne i techniczne, regulujące
projektowilnie i xnykonyn,anie urządzeń rekreacyjnych Ha dzieci obowiąmjqcc
w krajach europejskich

1. Prawo dziecka do zabawy -- konwencja praw dziecka

1.1. Czym jest konwencja praw dziecka?

Wszystkie dzieci budzą się z ftindamencalnymi w nlncjścialni i wrodzonymi
prawami dotyczącymi wszystkich istot ludzkich. Taka jest podstawowa prze
słanka Konwencji o Prawach l)ziecka. czyn międzynarodowego traktatu z [lzie.
dzicy praw człowieka. Konweilęja została apracon'ana przez ludzi, którzy chcie
li ziipewnić 2 miliardom dzieci pi'awo da przetrwania, zdrowia i edukacji,
truskliwego środowiska rodzinnego. zabawy, dostępu do kultur'. dwoch'onl' przed
wyzyskiem, krz} wdzctniem, n szelkiego rodzaju nadużyciami, a także do tego,
nby głos każdego dziecka został w ysłuchany ijego opinie były w istotnych spin
wach brane pod uwagę.

Konwencja Praw Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogóllle Xa
rodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. po blisko sześćdziesięciu latach
obrad organizacji pozarządowe'ch i eksperta;w w dziedzinie praw człowieka
C)becnie wszystkicjuajo, z wyjątkiem dwóch zgodziły się dążyć tlo przestrzega.
nia norm zawańych n- l(onwcncji, zgochie z którą opieka l ochrona każtlej istoty
ludzkiej poniżej 18-tego laku ż) cia powinna być pńolytetem dla każdego, zwłasz
cza dla władz państwowych

Pomimo istnienia wielu innych międzynarodowych traktatów i umów zaj.
[nujących gię l)radami dzieci, Konwencja Q Plan-ach Dzinka jest unikalne, po.
niewaz

zawiera całościowe podejście do praw dzieci -- jako jedyny dokument za
pewnie dzieciom icjl prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne. socjal
ne i kulturalne.
mn w alot uniwersalny - stosuje się do wszystkich dzieci, we wszystkich)
syŁuaclach i społecznościach
jest bezwarunkowa -- wzywa do działania nawet h rz:\dy. które nic maja
wystarczająco dużo zasobów, al)y podjiłć działania w Golu ochrony dzieci,
jest integralny i niepodzielna -- pa(określa, że wszystkie prawa są istotne.
niepodzielna, współzależne i równe
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Konwencja Q Prawach Dziecka powstał:Ł \v oparciu o czteq' p€idstawowe
zaseldy. spośród których dwie pierwsze od\vołująsię cla wszystkich ludzi, a poza
stałe szczególnie do dzieci
1. Dzieci nie mogą cierpieć z powodu dyskryininaqi ,,bez w zględu na r:lsę

kolor. pieć, jęzl'k. religię, pogl:Ld) polityczne lub inne: pocjtodzenie narodo
wościowc lub społeczne. status majątkowa nicpdnospl'awność, urodzenie
lub inny status dziecka. jctgo rrldzic:liw lub cJpiejcuna prawnego:

2. Dzieci maju praw(} do przetrw-ani;i i rozwllju we wsz)-sŁkich aspektac:h swo
jego życia, n łączająr w to rozwój fizyltzny. emocjonalny, psyche-spoleczny.
poznawco;, sodalny i kultwaln} .

3. Największe dobro dziecka musi leżeć u podstaw wszystkich decyzji lut) dzie.
łiili. kulre maj:Ł wpływ nn dziełlku lub spolek;znuść dziecięc:ą. Ta z n:icl:i ol)n.
ójązuje wjednakowynl stopniu, niezależnie czy dec)-zle podejmowane są pi'zez
rządu'. n'ładze administl'acyjne i sąclownicze czy też pmez same rodziny.
Dzieciom trzeba pozwalać na aktywn) udział we wszystkich spt'aw ach
mających wpływ na ich życie. Trzeba im pozwalać w s])osób wolni' xwyl'ażać
ch opinie. l)ziemi majELpran o do tego. aby ich poglądy były' WD'słucjlin ane
traktowane pon'ażnic

Polska była inicjatorem konwencji i przystz\piła do niej jako jedno z picrw
szach państw. raCyfikując ją 7 lipca 1991 t'oku

4

1.2. Artykuł 31 Konwencji o Prawach Dziecka
prawo do zabawy

1. Państwa.Stroni'(niniejszej kong eddi) uznają prawo dziwka do wypo
czynku i czadu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreac)d
nych. stosownych do n'ieku dziecka or.nz do nicskrępon'ancgo uczc6tniczenia
w życiu kulturalnym i arty8tyczn$'m

2, Pinistwa.St.tony ł>ędą przestrzegała oraz popierały prawo dziecka dt]
wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz bed:t
spl'zy)ały tworzeniu właściw)rch ińwnych sposobności dl& działalności kultLual
nej. al'tyst} cznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu xx'alnega'

Zgodnie z w/w artykułem każde dziecko mn prawo do wypoclz)-nku. czasu
wolnego i zabawy. ucza:stnicztlnił] w zajęciach rekreacyjnych udpowiedMcli do
wieku, a także prawo tlo tworzenia i rozxxljania swojej dzialahości kultur'alncj,
arts'etycznej i rekreacńnej. Wypoczynek ma na t:elu z:uspokojenie podstaw owej
potrzeby odprężenia i snu; czas wolny to czas robienia tego, co $ię chc=e

Zajęcia rekreacŃne podejmowane sąwedl\tg własnego u yboru i dla pmyjem
ności. Niestety. dzieci nie mogą.same organizować sobie czasu wolnego, ponieważ

Konwencja o prad'ach Dziecka. aa. al. Dz. u. z 23 grudnia 1991 r.
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za swoje działanie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność praxvną lub nie pono
sząjej w ogóle 6a. JasińshaJ- Czas wolni' dziecka musi podlegać więc w dużym
stopniu pewnym racjom ustnlunym przez dom)złych. Należy jednak pamiętać, in
zabawa jest przywilejem dzicciństw'n. Obejmuje bowiem pewnl} niekonttolon'an(
przez dot'o ł).ch dzialania, które często pozbawione są jakiś okmślon},ch reguł.
Oczywiście dzieci mogą. podejmować te działania wspólnie z rćiwieśnikami luh
rodzicami. Dorośli mają olmw'iczek kontroli, aby dzioci nie podeDŁnowały aktyw
ności dla nich szkodliwej. powinnisprawić, aby czas wolny wypoczynek i zabawa
przyczyniły się do roze'du nuycznego i umysłowego dziecka

Wypulzl'nek jest dla dziecka bardzo ważny, potrzebuje ono trochę w'obcego
czadu pomiędzy nauką.a obowiązkami damoxa'l'mi. Do zabaxx' i spędzania wolne
go czasu dziel:ko potrzebuje przesLrzeni, boisk sportowych, placów gier, odpo
viednio n'posażonych sal, parków. placów zabaw itp. Prawo do wypoc:cynku
i zabawy mają wszystkie dzieci w równym stopniu, chłopcy i dziewczęta, {lzieci
niepełnosprawne, a jakże pozbavion w-a]ności. Dorośli mają obowiąze]( udo
stępnia im wszelkie \urządzenia umożliwiające im aktyw'ne i twónze (dziecko
nie jest tylko konsumentem) spędzania wolnego czasu

2. Norma techniczne urządzeń reki'cucyjnych dla dzieci

2.1. Europejskie i polskie noi'ml' zagospodarowania placów zabaw

Od [ stycznia ] 999 roku obowiązują w Europie nllwe normy dotyczące
urządzeń do zabaw d]a dzieci. Normy(EN 1] 76) ujęte są w siedmiu częściach,
obejmują ogólne wymogi bezpietlzeństw'a oraz metody dokonyn'ania testów
a w szczególności wymogi dla huśtawck. zjeżdżalni, karuzeli, a także XNymogi
dot) czące instalacji. przeglądów, konscrn'ac:ji i eksploatacji t) ch urządzeń
Oprócz tego istnieje specjalna nol'ma(EN 1177) dcltycząca podłoża c} wlaściwo
ściacli amońyzuj ących

h'ecyzńnie oki'eślonc w):magania oraz warunki tecłmicznc obelmująwszyst
ko -- projekt, surowce, produkcję. składowania oraz dostawę do lilienta. \X'e-
wnętrzni kontrolerzyjakości poddają kontroli każdy etap produkcji, a inspekto
rzy zewnętrzna dokonują systematycznych ocen

W Polsce rów niej inatcriały stosowane w urządzeniach rekreacyjnych po
siadającertyfikaty i atesty. a produkqa musi być zgodna z opracowanymi przez
Polski Komitet No1'malizacyjny normami:

NQI ml- i projekty na;
:h. ])08tęP dg tl'Ch dnkun
nnl'm

ń
Ppejsldch ą dostępne tyle(o i ul+ączn
mujq eksperci współpracując) z polsli

au prac i&lizac]
NQrmnl
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Instalacja urządzeń do zabaw dla dzieci musi być wvllonana pi'zez osobę kom
petenta:Ł zgoflnic ze wskazówkami producenta: Dla zapewnienia bezpiu:zeftst.wa
i prawicUowego działania urziŁdzeń wymaga się ich t'egularnyc:h kflntmli, konsei
n'arii i przegltŁdów, n3wnicż dokonynN'nnych przez [achuwcÓw. Częstot]in'ość prze
glądńw uzależniona jest ocz)nvHcie od intensywności eksploatacji, zniszczeń wJ-.
nikbch z wanclaliznlu, kbn)nŁu i długości uhrtkovania pi'zyrzqa(}w

Osoby lub instytucje. ku'J i'e odpowiedzialne są za eksplo:żtn cjc tych lu'zą
lzeń, zobowiązane są ustalić odpowiedni terminal'z przeprŁiw':Łdzania i'utj-
ntJxn'ch konta'oli i konserwacji. \właściciel tnusi dopilnować, &by spot'zqrlza
ne były prrltokoły przeglądów, a także, br były one pizechowyu-anc
i udosŁępniiinc {lo wgl=Ldtt dla upow ażniunych pracowników. W przyfłntiku
n'ady urz dzenla, która )noże dupruwaclzić do ojtalcczcń htb obrażeń dzietli
podczas zabawy. należy uniemożliwić ])ubliczny dostęp dt} urządzenia, aż do
czasu usunięcia w-ady.

Normy bezpieczeństwa
Opracowywane sąz myśląc twomcniu możliwie najhezpiet;zniejsz},ch inięjsc

nlbaw.](tól'cjcdllocześnie nie 2LCił)by swdej atl'akcyjilości w związku ulic:zl y
mi ogi'aniczcnia:ni. W krajacł] Unii E\.iropejskicj jak rón'niej w Polsce $tosnwł}
najebt bartlzo rygorystyczne nol'ma nienŁiel:k:l(DTN 9726)

Przestrzeń
Każde z unzącjzeń rckrcacHnych ma swoją stref'ę bezllieczeństwa, które nie

jednokrotnie magii nil uicbie zachodzi(! (nlę dotycz): to zjcżdża]ni. ]tuśtaw.ek
karu zyli i innych urządzeń i'uchomych)- \\wszystkie urządzenia powinny być tak
rozmieszczone, aby nie st:inowib zagrożenia dla bnlycłl b&w iących się u ty-m
s:imym mIeJsc\t dzieci

Podłoże, nawierzchnia
Bezpie(;zny i ładna' jesc oczNmiście ti'awnik, ale niestety trudno go wtrzy

mać w dobrym stanie, dlattłgo palecanym podlożemjest piasek o właściwościaŁFh
lmanyzujĄwch [ub iiuO ekw iwa]entny m;iteria]. np.]tora drzew ig]asĘ,ch. Głów-
na ])rzyczS'ną wypadków ni] pl ic ich zabaw jest zbyt twarde pockoże. \N' niewie
lu miejscat:h stosuje się nawierzchnię bet,znową lub drewnianą, jedynie wok(}ł
piaskownicy. ab) łata'icj utrzymać czystość

blateriały
\wszystkie materialy stosowane do produkcji powimi) cłlarakteryzować się

wysokąjakościib musze\bl'ć trwale. f\inkcjonaJne i dobrze wykollczone. Szweda.
ka firma HAGS prcldukująca urządzenia dla dzieci stosuje przy ich produkcji
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płyty z laminatu n,ysokociśnieniawego, który jest bardzo twardy. a specjalnie
opracowana meta(]a podwójnego ń'ozon'ania sprawia, że posKierzchnic poszczc
gólnyŁ=h elementów są gładkie i miękkie.

Często stosowanym surowcem jest rón,wież drewno sosnou e lub świerki
we, oki'ągłe elementy produkowane $ą z drewna kjejoncgo, które jest strugane
w rowki. aby ułatwić montaż- Piłiskttwnice i osłony zabezpieczające np. prze?d
nagłym wybiegnięciem na teren niebezpieczny produkowane są m.in. z cb'ew
a dębawclgn. W urządzeniu nawiet'ca się otwory. które pozwalają na ukrycie

łha śruby [:zy nakręLki u,ewnątrz otworu, częsh r(lwnież głosuje się dodatki
we osłony na śruby. Sieci i liny wykonywane są z łańcuchów ocynkowiinych
i pokrytych polittreŁanem. który charakt.cryzuje się dużą wytrzyl11aJością i ela
stycznością oraz mał:L wrnżliwnściąna ztniany temperatury. Łańcuchy masz
mieć z kolei małe ogniwa. nie mogą tcż bvć zbyt długie, uby nie twoi'zyty się na
nich pętlę(niebezpieczeństwo ud\nzenia). l)o produkcji zjcżdżatni używa się
nierdzewnej bladly walcowanej, ca zapewnia zabczpieczŁ?nie antykoj'ozl-jne
Wszystkie dtidatkuwe, uzupełniające elementy stalowe lub aluminiowe mu
szą być dclbrlme ze względu na wymaganą jakość i właścin'ości tych metali
Śruhb nalcretki i inne metalou,e połączenia powinny być zabezpieczone anty
korozyjnic i wtłoczone hydraulicznie w konstrukcje urządzeń, aby nie oclsta

Zachodnie firmy stosują cldzy$k prtlduktŁlw do pona\Ę nego użycia. blatem'ia
ły są clobierane pod względem właściwości i jak najmniejszego obciążenia dl:l
środowisku

ły

V\ukończenie powierzchni urządzeń
Drewno powinno być odptiwiednio zabezpieczone przed wpływanti atmosfe

ryczn},mi np. farbą hczbarwną, a także przed pasożyŁami i subsLancjami che
micznymi, Drewna powleka się tzw. wnrstwąlaserunku podkłndowego i wykoń
czeniowego. który przyczynia się do zachowania struktury' [lrewnil. Dwukrtitnie
male)w ane drewno zyskuje całkowity stopień nasycenia farbą

hlontaż
Ze n,zgłędu na w) mowi l)ezpieczellst\va. stabilność urządzenia i ryzl'ko kra

clzież% należy rzetelnie zalcotwiczyć urządzenie do podłoża, zabetonou-ać ftm.
lamenty. Montaż urządzeń powinien być tlokonany przez ostlb) kompetentne

zgodnie z instrukcjąproducenta. Zainstalowane urządzenia należy poddać in
spckcji i sprawdzeniu

Ważne jest nic tylko zainstalowanie urządzenia zgodnie z hnti'\akcją pt'o
ducenŁa, ale również jego usytuowanie na placu zabaw W przypadku }luśtawek
np. nie można montować siocJełek dla n)niejszych i w'iększych dzieci na tej $a
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mej t)elce hunta\Ł ki. Nlontując zjeżdżalnie, trzeba sprawdzić jcj \] tuu,lenie na
zboczu, tak aby wada deszczowa się nie zatl'zym)-wala, u zjitzd zjeżdżalni był
skicrowliny na północ, aby IN lecie nie nagrzewała go słońce

Każde \urządzenie n)usi posiadać róxx'ależ dokładne dane techniczne daty
czące wj'sokości montażu. otlleglości od ziemi. k:ttów nachylenia, odległaki itp.

Konserwacja tti'ządzcń rcjci'Daei'jnych
PrzcgliŁd OI'az konserwacja \Ji'zl\dzen powinna być dojconywaiia przez osoby

wyszkolony do tego celu. Urządzenia wł'mugają korci'oli n określonych odstę
pace czasu, należy je systematycznie $marować. reguloxx-ać, malować i w) mic
dać zużyte cześci na nowe.

2.2. Po co stosować normy?

Nunnajest dokumcntełm, pawszecjmic dostępnym i zaakceptowane'm przez
uznaniŁjetlnosLkę nonnalizacHn:b jest czjtmikiem stymulujW=ym I'ozn'ćj ekono
miczny. Norma ustala zasady. n'PFŁ zne dotyczące lńżnej llziałalności, jest. za
twioi'diana na zasadzie konsensu, musi byń oczywiścict przŁlznaczona dojJou czech
nego, wielokrotnego stosowania, zankceptos'ana przez wsz).sERie zainteresowane
sttnny jako korzl'ść dla w szystkich oraz vpi'owatlza kodeks dobrej praktyki i za
sady racjonalnego postępllwania przy aktualnym poziotnie tcchnijci

l<raje rozwijają.cc się. w tym także llolska zmiarzająca do wejścia do Unii
liuropcjsjcicj, poszukują cli6g umożliwiać:łl:yuł! wzlos gospodal'czy l stabilność
ekailomiczną. Chodzi tutaj o wzt'ost zdolntlści produkcyjnej dóbr i usług, któż'e
będą zaspokajać zarówno potrzeby lokalne, jak też n:l rynkach międzynarodo
wych. Aby zrealizow &ć t.e cele, niezł)ędna jest xwsoka produktywność i zapew
nieme konlnlrcncyjności w}.t-ołów i usług; Należy więc stxx'orzyć takie warunki
ekonomiczne, w która,ch promowiine jest inwestor anie w nowoczesne środki
produkcji iw których zachęca się przedsiębiol'stwłi do ekspol'towania pmduk
tów. Niezbędne jest t'ównież proillou'anie transferu technologii, twttrzenie kn a
lifikownnei kadr' pracownikllw oraz closkonalcnie produkqi imarketingu- Kla
rlzic się tu nacisk na budowanie inftaśtruktury materinłc>wej, technicznej
naukowej i instyŁucjonahicj, Na tym obszarze właśnie normalizacja odgj-yn'a
bardzo duż;\ rolę

Inżynieron'ie i projektanci stosują not'my na każdym etapie procesu pro
aukcyjnego. Normy pomagają \-.- podjęciu docs'di np. o przyjęciu lub odrzuceniu
]osblwy. pozwalają. dokonit oceny zgodności z pmyjęŁyllii pon'szechnie stan
lardanti w zakresie ochrony zdt'avia, bezpieczeństwa czy środowiska; są uła
Łwieniern w handlu międzynarodowym
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Głównym {:alem normalizacji jest zatem uzyskanie optymalnego w danych
okolicznościach stopnia uporzqdkoxNania H' danym zakresie, jak r(;wniej

zilpewnienie odpowiedniej fLtnkcjonalności produktu(wyrnłiu. [)rułlesu
usługi)
zapewnienie kompatybilności
ziipewnienie ziimienności(zastiąpienie jednego produktu innym, spełniają-
ce,m takie same --,zmagania),
reguloswanie I'óżnotodności produktów,
uzyskanie n'sokiego stopnia bezpieczeństwa wyrobów, procesu i usług
ocet'ona środowiska.
ochrona wyrobu

Stosowanie norm przynosi duże korzyści. oto niektóre z nich
nonuy sprzyjać:ł komunikowaniu się i likwidowaniu bilriel' H' handht,
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i ich użyńkownnia.
$ą uznawane zil gwanincję odpowiedniej jakości i porównywahiego stan
dflrtlu wyrobów i usług OI'az ułatwiają porozumiewanie się w tym fakt'osie,
przyczyniają się do obniżenia koszt(3w ochrony zdt'owie lub środowiska.

łatwiają eksport na szczeblu międz) narodowym
sprzyjają s\yobodnemu przepływowi hw &l ów i wpływają kurz) stuie na po
zionl ich ccn.
pozwalają na upowszechnienie postępu technicznego i spl'zyjają utrwala
niu asi Więć techniki
Stosotx anie norm młl więc ułatw ić realizac.ię zadań wynikająca'ch z gott'zeb

społecznych i gospodarz zych poprzez tworzenie w zorcowych rozwiązań.

3. Organizowanie placów zabaw dla dzieci

Cała nasza ogzystcncja opittrn się w ten czy inny sposób na kurzysLani
z zasobów n aturalnych -- zieleń, wotla, odpowiednio zagospodarow ane, mogą sta
łowić idealne tło zabaw. Obecnie można zauważ):ć znaczny wzrost świ tllomości
i zainŁet'esowania sprawami środowiska. Proekologiczne podejście jest rów wież
niezbędne przy projektowaniu urz:rdzeń du z:lt)aw dla dzieci. Pedagogika i psy-
chologia pon'inna mieć znaczący wpływ na orgnnizow'anie mzątlzeil rekreac)j
nych dla najmłodszych- Przeprowadza się liczne badania dotyczące atrakcyjna.
ści i częstotŁin'ości wykoro-stania sprzętów na placach zabaw,.

Organizując plac zabaw'. powinno się n' możliwie największym stopniu zii
chować znajdującą slę nn danym terenie roślinność. Należy jednak wziąć pod

Nogę, że niektót'e rośliny mogą powadawać dolegliwości ałcrgiczne lub mogą
być n'ręcz trujące i kłujące, Na Łei'enach rekreacyjnych dla dzieci powinna znaj
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dow ać się roślinność, która rodzi atrakcHne owoce i 11miona. służące wielu za
bawom Lematycznym {żołędzie. kasztany', jarzębina iLp.)- NiekŁt;re (drzewa. np
sviet'zba mogą, być ż)nvitscenognnflłŁdla zabaw. Niektóre solidne gałęzie i Rona
I' drzew mQgąbyć róu'wież \ń7ykorzysŁane do \ eszania huśtawttk

Działanie zieleni na terenach zurbanizowanychjcst bardzo znaczące. klasa
zieleni łagodzi skoki Lemperatut')- dzięki zwiększaniu wilgatnnś(:i powietrza
zwalnia ruchy powietrza eliminującT jego znwirow ania. Oproc:z tego masa liści
nitrzymujc pył i kŁtrz. a tworzony przez drzew:] ..[:ień akustyczn/' obniża Ratę
żenia hałasu, Wszystkie rośliny wydzielają tlen, oczyszczajq lmwictrzc. wpb-
wajiŁ bar(]zo korzystnie na nastrój. samopoczucie, (]ziałaji\ uspokajające i od
pręzaląco

Terenem rekreat;yjnym (]jil dzieci może hyć t:zęśl; ogrodu. parku {:zy osiedla
mieszkaniow ego. Należy wpt'owadzić przede wszystkim takie rozwiązania urba
mistyczne, aby był on zabezpieczony od pobliskiego ruchu dt'ogowego- Obraża
nia adnaszonc \N n'padkach drogaxw'cjl są zawsze bardzo poważne, a ponad
połowa wypadków śmiertelnych wśród dzieci jesc z min właśnie związana

Z uwagi na bezpieczeństwo, a także higienę, ])lac zabaw powinien być agro
dzony żywoptotem, siatkąi fuitlmmi samozamyltajiŁcymi. Wszystkie urziłdzcnia
znrnonti)w:lne nii placu powinny mieć certynkatyj:tkości i ce yflkatytłozt)iec:zeń.
sLu,a dla użytkowników oraz śr(}dowiska. Rodziij urzitdzeń rekreat:yjn)Ł:h prawi
Hien być Uik dut)rano aby -- zgodnie z zaleceniilmijekfn'zl' i psychologów -- woły
wał pozytywnie i sŁymulująt;o n:l rozwtlj dziecka, z:lrówno nn rlJzwtlj [izyczn):
zapewniający między bmymi i'ozwój zdolności chrl'nnych.jak i nn rozwój zdolna
m po'nawczych, '«p abi.nie uricnLncji pr.c;t-c«ncj, «,swój PW.mc'n} gruz ;cn
somotoryczny, a zwłaszcza na poczucie równowagi i ku)rdynację ruchową

Plac zabaw ma być aLI'akcyjnym miejsc=em splJtkań. gtlzie można odpocząć
od codziennego stresu i ohowiązkóxx-, wytadować nadmiar energii, porozmawiać.

Solidność w ykonania urzlŁt]zeń (daje poczucie bezpieczeństwa. .Jednaj{ naj
pi'awdopoclobniej człowiek nie dojdzie nigd) tlo takiego stopnia wiedzy i spraw
ności, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia. Chodzi cll nie tylko a i'>zyko ob
rażeń fizycznych, alc o ryz) ko ilicprawidłowcgo rozwoju. Ważne jest więc
tworzenie ciekawych i I'ozwijających miejsc: i placów zabaw. tak ab) stopień
ryzyka nie przekraczał dziecięł;ej zdolności przewidywania i unikania niebem
pieczeństw. Należy wziąć pod \tu:aEę możlixxic wszystkie okoliczności. które mogą
wpłFh'ać u dzieci na błędną ocenę własnych możlivaści fizycznych. Dzieci chęt-
nie podejmują wyzwania, chcą się sprawdzić, $ą ciekaw,e świata. hfnże to pm
radzić do niebezpiecznych pl'ób, jak np.: wspinaczki, pokonywanie ciasn)-ch
przejść, zakainarków. Dziwi nie są świadome rl'zl'ka swoich działali

Upicl(\uiowic powinni I'ównież dostrzegać różne szczegóły na placach za
haw. np.: adek'u,aną deskę. naderwaną linę, zniszczona' sprzęt. a także ubiór
dziecka(sznurki, apaszki, ka])luty pl'zy bluzach itp.), który może spowodować
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zaklinowanie dziecka w jakimś miejscu. Z punkttl widzenia r(}dzicótx' i opicjtu
nów plac zabaw ma być miejscem bezpiecznym. ciekawym, ina być inspiracją
dla tnaluchów. Z pLmktu widzenia dzieci ma być pełen

niespodzianek, :lŁrakcji, logo n'porażenie ma budzić ciekawość l chęć wy
próbowania własnych sił, Kolor) styka, moda(wpływ ńlmów), erganomicaiość
funkcjonalność urządzeń mają gwzirantować dobrą znllawę.

Zakończenie

Każda miejscowość. nie tylko tu stl'uzna, oprócz, co jest oczywiste, bazy
noclegowej, gastmnoiniczllej, walorów, przyrodnicwch. kulturoxwch, m;t zapetx
nić turystom rozl)wkę na dobry poziomie. Wszędzie, zarón no dln dorosłych, jak
i dla dzieci. powinny znajllow-ać się ogólnodostępne. bezpieczne miejsca. gdzie
[nożna spędzić wolny czas

hlohla zauważyć, że w ptvwatnytlh ogl'odach.]txvaterach, gospodarstw;ich
agroturystycznych, pojawiaja.się wśród zieleni zadbano i kol(}t'owe urządzenia
rekreacyjne dla azjaci. Gospodał'ze nastawieni na konkretną grupę odbiorców
turystów, chcą tym sposobom sprzedać swój produkt turystyczny, n rlldzice, dl&
których dobro dziecka jest na)ważniejsze, wybieg'ają te miejsca. w kulrych ich
dzieci będą bezpieczne i uśiniechnięte

W dużym:h miastach, gdzie ktłntakt z zicleniąjest bardzo ogranitlzonX'. pró
ł)uje się w inny sposób zorganizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci. Pou stają
liczne tzw. bajkolandy czy krainy zabaw. gdzie wstęp i dodatjcowe usługi kosz
tubą, nie każdegojednak na takie w) datki stać

Ogólnodostępne pałki nie sąniestety bezpieczne i atrakcyjne cUa najmłod
zych. Nie ma w tej c:hw ili terenów. gdzie dzieci mogłyby swobodnie aię bawitl

bez ob:iw rodziców. Urż.ądzeńa zainstalowane na placach zabaw części zagra
żyją bezpieczeństwu, nie ma bowiem osób, które byłyby odpowiedzialne za kon
tralę i konserwację t.skich obiektów rekrcac:yjnych. Dbanie o place raban' często

graniczy się jetlynie do w} iniany piasku w piaskownicy, choć i to bardzo rzad
ko. a wiadomo, że jest to największe siedlisko bakterii. Za mało jest pieniędzy
na infrastrukturę umażliwiającądzimiom czymiy wypoczynek tia śwncż)-m po
wictrzu, nie dba się a zamontowane już bramki. kosze, boiska itp. Kilka lat
jemu próbowano wprow'adzićjajcieś nowe. ekologia:zne innowacje i rozwiązania,
np. budowano urządzen)ia z drewna i lin. Jednak taki m:lteriał, mało odpoi'ny
np na deszcz. długo niekonsei'wowany - niszczeje, pi'óchnieje i stanowi zagra
żenia dla życia dzieci, \większość placów zabaw nie jest dostosowac;l do wieku
dzieci. do ich wymagań, zainteresowań, a pojemność naszych ,,skwerków" jest
bardzo mała
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lbrcny reka'eacyjne dla dzieci zagospodarowamż na poziomie europejskim
można spotkać na terenach pryxh';innych szkół i prac'dszkoli, ale takie place zit
baw nie s:t niestety dostępne dl:l wszystkich

Polska chce wejść [lo Unii Europejskiej, Co chwilę media podaja żc za
mknięto kolejny rozdział w nogocjncjach, ci'zebajednak])amiętać, że nie polega
LO tylko na zmianie ustaw, pal'agrafów i rozporządzeil. Aby stać się prawdziwy
mi i świadomynii ob}«a,atela mi W3póbioty Eumpcjskiq, musimy zmienić prze:tll}
wśz) stkim nasze podejście do śl'odowiskn: jegc} problenióxx-, mlJsimy być konie
kwentni w podejmowanych działaniach, żeby nasze dziltci mogł) się cieszyć ży-
jąc Ih' bezpiecznym. zdrowa:m i t:zystyn\ otoczeniu

Pi'ojecting and pi'oduction of' recreational
devices for children

According to The Coilventiou ofRighLs of Childrcn cvcry chile hns light to
jest itnd kee time and oft:ourse to Fanes anr] n:cre:lŁion. Children nccfl to have
free time ł)etxveeu leu'nino anfl llome dallas. but. that time should be organizcd
not anty by childrcn. They need hello from other insLituLions: Placcs. there chrl
aten cnn play and t'est, arc playgrounds. There childrcn cnn develop phl'sically
as woli as mentallv.

Playgrounds should be sade placek. Unfan\lnntely no all deviccs, wnich
ehildt'en fbid on playgrountls, are conformable to legal and technical norma.

[n Europe there nre app]ied $\lch regu]ations. ]n Poland unfnrLunately the):
e still lto eversmhere. Pla\.grounrls nl'e nnt controUed and conscn,{:d- Onll-

private ntirscry ochools and schaols have auch placek ol\ thcjlroper level
Playgtoulicls influcnce on attracLiveness of given placek. They can scrve

both lokal population itnd Courists, n'ho arrive with childi'en
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ANALIZA UV\ARUNKOWAN ROZWO.JU
AGROTURYSTYKI -

ZE SZCZEGOLNY$1 UWZGLĘDNIENIEM WPŁ)rWU
SAMORZĄDU TERYTORlJ\LNEGO

(na przykładzie powiatu gnicźnieńskicgo)

Joanna .Kosmaczewsha+

Z sytuadi llolskiego rolniccwcl i stopnia zanlożiiości Bospoclarstw rolna,ch
wl:klika, żt! poszukiw;inie rÓżnI'ch I'otm zmobkow'ania stalo się dla rolnijtfi\ę-
nakazeln chwili. Poszukaj:Łl} prze(]sięwzięcia, które niogłobl' b$'ć turuchomione
szybko, na małą skalę, bez XKielkich nakłailów. finansowych i wysokich kw alif'i
kucji zawoŁlou ych, a do tego wykorzystyj:ŁC n'agory regionu i gospod:trstwn rol
nego. odkq'to dla Polski ngrutttrysLykę. Jest to rodmj ttu) styki mfiązany z funk
qonującym gospodarsLwem rolnym. który umożliwia turyście kontaltt zc
środowiskiem wiejskim, poznanie zwyczajów ludowych i ..podgliłdnnie" pracy
gospot[at'za podczas codziennych zajeć. Jaja szacujt} W. Gtlworecki [1], agrotur},
styka zdobyc'a wahlą pozycję na rynku turystycznym angażując 10 -- 2a% pa
pl7tu t\i rystS'cznetTf)

Również w powiecie gmicźnieńskim ot)sen\ ujemy io$nące zair\tei'esowailie
agt'oturystyką. co jest spowodowane tym, że stn'arz;l ana możliu ość zaspokoją
nła interesów ekonomicznych i socjalnych trzech grup ludności
1. ludności miejskiej - jest formą taniego wypoczynku w ciszy i spokoju,

zapewnia k(}ntnkt z przyrodą, sztuką ludową i rze
miosłcm.

2. i-olników - tworzy dcdatk(}we źrócBa dochodów, stwarza !nożli
w-aść pozyskania dochodów z różnych źródd. akt)-
nrizuje kobiety na u'si,

3. wspólnoty wiejskiej --(gmin i wsi) - wzhog lol \y środki ńnansowe bu
diet samol'z:\doby. tw oczy pozaroblicze miejsca pra
CS jest badź(:em do razu oju inicjatyw lokalnych, tre
ningiem n zalwesic małej przedsiębiorczości

świadczenie usług agrotui)rstycznych podaj mola anc przez osllby pn)wadzące
gospodarstwa rolne obaj'czole jest 8zel'egieill różnorodna ch uwarunkowań. Go
spodarz musi wykazać się znajomością przepisów organizacyjno-plan'nyc:hi plld

i<atedru Ekonomiki i oiSaiemcji 'jun styki AWFI poznań, ul. Rvbuki 19
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tawowąxa jedzą z zakresu clconomii i ekologii. a talcżc r(}zeznaniem w stosun
koch społecznych panujacych u, miejscu jego zamieszkania. .Jednak sukces dzie
Łasności agnoturystycznej nie zdąży tylkl} od uwarunkowań wcwnęh'nnych. na
które wpływ' ma s:lm właściciel gospodarstw a, ale równie XNażnc sąuwarunko
wania zewnętrzne, tnkiejak: ptzeobrażenia ekunomicz1le na wsi, infrastruktu
ra społeczna-gospodai'cza gminy oraz pomoc zc strony instytucji samorządowych
na rzecz rozwc8u małej przedsiębiorczości. Rozwój agrotuiystyki odbyć'a się
w środowisk\t spolclcznośCi lokahlej o chuakter},st) t:zjej mentalności. odmian

ym trybie życia i obyczajowości, dlatego szczĘK(}lnie wużrią rolę do sl)etnicllia
w ttlj kwestii mająjecbiost.ki samorz \du Łe Lorialnego

h.[ode[ usb'oju terenowych nła(]z pub]icznych od cUuższego cza$ii u]egn ten.
c[cncjom dwentra[isŁyczliyin, ](tórc prze'czyniły się do wzmocnienia samorządu
wych władz koszem administŁ'azji I'ządon'cj. TlszbalŁuji c i się obecnie w Polsce
stnlktui'a t.ercnowa włiidz publicznych, R'prowadzono w l$)99 roku. jest zgodna
ze wspomnian€1 t.cndcndą dementi'alizadi

Samol.ząd tcrytoj'halny skt:ida się z 2 podukłaclón' fżl
lokalnego (gmina. powiat).
regionalnegt}(województwo. terenowa admtnistt'acha rządowa)

Podstawową jecln08tkq w tym pudukladzie jest gmina, & powiat adgr\ma
rolę LLzttpełniajQcą w zakresie tych) zadali publicznych, która przokrnczaj:\ moż
liwości gminy. Organa, władzy samorządom,ei odpowiedzialne za komplcjcsow)-
rozwój w skali lokalnej są ptedystynuwane do tworzenia i rcalizadi stt':!tegii
rozwoJU. 'lbk daleko idtFil decentl'alizacja władzy państwowej pozwoli na spraw
niejsze zarządzanie budżetem gminni'm i realizację postulatów spolccznońci lo.
karnej oraz podtrzymuje usługową ratę władzy wobec społeczeństwa. \NRa(]ze
lcjkajne posiadają oclpowicdnie insti'ument:irium ocldziaiywania na strategicz-
ne d[a gminy decyzje. ]o]ogąoddziabwn(! w sposób bezpośredni(wydawanie pt'ze-
pis6w gmimlych or'az aktów adminisŁI'acyjnych) i pośl'edni(planowanie zagra.
spoclarowania przestt'cennego. podatki, opłaty)

Zadania wjasnc gminy okreś]a ustawa Q samoi'ządzie terytorialnym [3]
Chociaż z aktóxx prawnych dotyczących działalności społem:mail-gospodal'czej nie
wynikająhezpnśrednio zadania tv zakrcsic tury'styki. to istotny jest w-kład gtnin
w rozwój infrastl'uktul y Łlnhnicznej. dbanie o ład przestrzenny. zieleń komu
palną, ochronę środowiska, tereny I'ekl'eacyjne i urządzenia spod'town oraz pro
mocję. Należałoby oczekiwać, że wysilki władz gminnych na i'zacz i'ozwaju agro.
turystyki zostac poparte poprzez ukierunkow.ane na i'ozwój turystylti
wypełnianie przez powiat określonych ustawą zadali publicznych o charaktctrzc
ponadgtliitmym Ł4Ji Na llozitjmie regionalna'm dobrze rokuje fakt wyodrębnia
niaobszańw atral(c nych tura'styczniew- Strategii Rozwoju Województwa Wiał
kapolskioga[5], natomiast w skali kraju to, że w.bród 5 Lzw. mal'kowych produk
tów tun stycznl-ch znalazła się także Łuryatyka na obszarach wiejskich
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Metodyka

Problem analizowana przy p(}mocy wywiadów ankietowych przepl'ownclzll
nych z przedsLuu,i(:celami władz sainorządow ych(w celu określenia stosunku
sainot'lądu lokalnego do rozu nju zgroturystyki -- 10 wywiadów ankietowyl:h)
iw łaśtlicielami gospodarstw iigrotuiystycznł-ch(w celu oceny działań słimorzą
du na l zacz I'ozwaju agrotury6tyki-- 26 wywiadów anldeCowych). Badania prze.
prom'aclzono w 20t)2 roku na terenie powiatu gnicźrtieńskiego

Wyniki badań

Z agroturystyki pbrnie szat'eg korzyści ekonomicznych. Powoduje ona roz
.\'tSj gospodarstw rolnym:h, wsi i gmin oraz przynosi dodatkowe dochody także
dla budżetu gminnego. AgroturJ'styka jest przyczyną pllwstania i mzwoju do.
datktJwcgo Tynk\t ztyłu n:] produkty ż)m'mości(}we i uslugi miejscowe (ręk(}dzicl
nictwo, stolu'stwo, rzcźbiarstwo. kowalstwn). St.aje się szansą rozwoju infra
stniktu] y społeclzntl-ekonomicznej, Łuthnicznd wsi i gminy, d przez to po])t'avia
wizeŁ'unik miejscowości, wpływa najlodwyższenie poziomu życia mieszkańców

Łwouy miejsca pracy dla bezrobotnych. Nn świadczeniu usług agrot.uryst).cz
nych zarabia nie tylko właściciel gospodarstw-a, ale rón,niej inni mieszkańcy
wsi i gtniny. n' tcln sposób powstaje znany w mrystyce efekt mnożnikowy. który
rozu ija lokalną koŃunkturę gospodarczą oraz pawndnje zwiększenie pop\ńu
na produkt. i usługi okołotuiv-stycznc

Czynnik ekonomiczny mobilizuje do rozpoczęcia działalności tigroturl'stycz
nej rolników także w IloNA'lecie gnieźnieńskim. Na terenie powiatu funkcjonuje
obecnie 26 gospodarstw agroturystycznych. \V przeprowadzonej ankiecie ponad
połów:i gospodarzy(61,5%) zadeklarowała, że do rozpoczęcia działalności sjcło
liga ich chęć uzysjcania doclałkowego dochodu

Tabela 1. Powody rozpwzęcin działalnaścl ngrutur)strcznej przez rolnika pon'lecie wnież

zódlo: oprawy: łasne nn podstawie badali ankieta\Ł) ch

ąBÓLrlCnlU  
     

:rOC OnUEnlPt K a n ka ga ryt IUU Ł    
     
    a.Ę
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Rozmieszczenie gospodat'stóp agroturystycznych na terenie powiatu jest
eMwnomieime, \N} nike to m.in. z różnej zasobności gmin w walory natuŁ'alte

i antropogenicznc, a także z różnegc} zaangażowania władz samorządowych
\N propagon'anie wiedzy na temat agroŁurystyki.

Wladze poszczególnych gmin wchodząca'ch XN skład powiatu gnieźnieńskie
go dobrze orientują się w liczbie gospodarstw agroturystycznych zn:ijdtljących
się na ich terenie. P06iadają również wiedzę na temat gospodal'stxx rolnych
ktt$re swoi ą pi'zyszłość chcą związać z agrotuwstyką

Nikt z mieszkańców gmin NieclianosNO i Witkowo nie pi'owadzi dzialalno
ści agroLuryst>'cznej. B' pierwszym przypadku władze gminne prze'czyni tego
stanu rzeczy widzą w braltu szczególnych walorów, przyrodniczo-geografia:z
nych, gdyż jest to gmina typowo nllnicza. na terenie której pi'zeu'ażają gaspo
dilrstw:l wielkotowarowc, Z kolei w przypadku gminy Witkowo rozwój agrotu
rysŁyki nic ma zbyt dużych szans na powodzenie, gdyz gmina tn pclstawiłn
głównie na rozu'ój ma80wej turystyki. co xvarunkuje obecność licznych ośrod-
ków wczasowych

(]ośpodarstwa agroturystyczne w powiecie gnieźnieńskim korzystają z na.
turaln},ch dobrodziejstw płynąca'ch z bliskości lasów' i jezior. Wszystkie gospo
warstwa zlokalizowane są w odległości nie większej niż 10 km od lasu, a tylko
za-pó z nich UH) tuowunycli jest w odległości powrżui 5 km od jeziotn

Najczęstszit rnrmą zapewnienia uslug noclegowych w badanycja gospodar
szwach agroturystycznychjost ud(}stępnianie pokoju gościnnego' (57%)

ł4,6% gospodarstw' proponuje dodatkowo możliwość n)zbicie natniotu lub
ustawienia campinpi na terenie gospodarstwa, stwarzając możliwość jeszcze
tańszego wypoczynku dla gości. a sobie zapewniając dodatkowy dochód, nawet
prze' 100% obłożeniu miejsc noclegowych.W 88,4%u gospodaŁrstw właścic=iele dys
ponująoddzielnąłazienkądln gości. a w pozostałych 11,6% każdy z pokoi ])asia
da samodzielną Łazienl(ę

Na wysokim poziomie śn'iadczone są także usługi żywieniowo. Ponad polo
wa(61,5%) gospodarstw postacia kuchnię XNspólną dla gości, a w 27ę6 gaspo
warstw goście dziel:łkuchnię a gospodarzami. lb'lto niewielka cześć kwater agm

IJadzini obiektów turrBt)ki wid nci wniniejszych badaniach przyjęto zn p'edcraaa Pntskiel
'l\lW$cyki Wiej$kie} ..Cnspodarutv a c uscinne'

pokoje gascinne -- pokój spcłniajncl' funkcje slwialni djn 1-4 auób. C;uspodarm hadnnlrŁ
Koslndarstw agroturrstrcznyoli dysponowali pokołnmi wynnjrnowatirmi t) lko vr miesincn€:t
d maja du wrzośnia - takie pokoje zlnLajy złlkwnlitikowane jako pakuje sezon€iwc

$nmodziehie jednostki mieszkalne mieszkanie wynajmowaliu w calosci.])la po
Irzeb pracy ,"$tuwwano oltlcślenia dQm wakacyjny i lniu$zkańe wakacHne aznacznjquu

)-]mjtnowanie obieg ] l\ cauaci q tnicsiącach od maja do wrześniu
przrzngrodawc pole namiotowe -- miej"- clo rozbicia nnmiottt lub ustawietlin przycze
py Kt:mpingo%'ej
pokoje giltpowe-w badan)-ch Kwpudnibcwnch agmturyntrczn) ch lue wystąpiły



ł\NALEZA IJ\ńKjtUNKO\Ę7ŁŃ ROZ\\raJU AGIEO'l'URYST\'KT. 163

Lui'etycznych (7.6%) nie ma dostępu do kuchió. 76.9% gospodarstw proponuje
wl-żywicnie całodzienne przygobiwane przez gospodarzy z pi'oduktóu częścią
w o pochodzących z gospodarstw'a

o% ;:J4s.
n POKOJE GOŚCINNE

31% D DOM WAKACYJNY

DPOKQJE
SEZONOWE

nMIESZKANIE
WAKACYJNE

57%

Ryc. 1. Struktura bazy agl'ocurystyr:zjej puwiam gjlieźnieńnkinR

dŁo: Opt'acowanie własne nti pa&tnaie badań ankietowych

Niclstety zdecydowania gorzej wypacŁają uslugi dodatkowe. 26,9ę8 gosp-
darstw agroturystycznych dziilł ją 'ch u, powie:cic proponuje rekrcację konną,
d) sptlnując własnymi końmi. a 11,396 gospodarstw stwarza taktu możliwość,
posiłkując się pobliskimi stadninaini bądź życzliwością sąsiada. Do atl'akcji
odpłatnych należą także przejażdżki blvczką lub kulig. Usługi towar'zysziLcc
świadcmno w gospodarstwach agroturystycznych powiittu gnieźilieńskiego są
mało zr(}żni<lowane i najczęściej [Jgraniczają się do orgłinizowania ognisk( i wy.
poż[czania s])rzutu sportosh-o-rekreacyincH). ]b'lko nieliczne gosp(}damtxxa wzbo
g:lciły ofertę podst.awową. proponując rzadziej spotykane dodatkowe usługi np
widzenie ryb, pokaz przctwiirzania mleka kozicgc} najogwty i sery. prezentację
rękodziela czy trzcinow-ej przydolnowej oczu-szczalni ścieków.

Gospodarstwa agroturystyczne powiatu gnieźnieńskicgo dot:ierają do swo
ich klientów głównie przy użl'ciu kanałów dystrybucji bezpośredniej. Rolnicy
starają się sprzedać swoje usługi wykorz) stując rezerwację telefonicznąi drogę
korespondent)d ną. Duże efekty przynosi także przekaz l)ezpośl'eddi, gdyż zhao
woleli goście chętnie polccaj:\gcłspodarstwo agroturystyczne sxvoim znajolnyin
Jednak trudności z poz) skaniem klientów sprawiło że gasi)odarze coraz cl)ęt
nici korzysLnją z usług dodatkowych ognia dystrybucji. W powiecie gmeżmeń
skini są.nimi: urzędy gmiimc, stan)stwo powiatowe, Biuro Informaqi Turystyce
nej w Gnieźnie, ODR ,,Siebnko", Poznańskie lbwarz)-stn'o Agrotut'etyczne. Zn
pośrednictwem tych itlstyLucji można ocenić sytuację rynkową i stawiaćjlrt:
gntJzy dla !uzwoju agroturyotyki, promować. konta'Dion-ać i kształtować ceni:
Własność produktu agroLurystyczncgo cały tlzas pozostaje w rękach jego wy
tw(]i'cy. a wspalllniane ogniwa pośrcdnicząjedynie w sprzedaży Łtsług. Ujrzy
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maja się one z lokalnych środków budżetowych i innych dodatkowych ńmduszy.
l w przypadku Poznańskiego Towarze'stwfi Agroturystycznego ze skladek człon.
kowskich. Kwiiterodawcy ponoszą jedynie koszty przygotou ani:i materiałóxŁ'
pmmocljnycb o swoim gosllodarsLwie.

l:\zedstawicielo władz wszystkie:h gmin, na terenie których znam\\ją się go
spodwstwa agrotuwstyczne. deklm'ująpomoc w mzwllju agrottŁrystyki. Jak linka
zyje wykres 2., jest to głównie promaqa gospodai'stw i organizacja szkoleń. Duże
mnożenie ma także udziŃ powiatu w twgach LUIS'etycznych TOUR SALI)N oi'm
pul)hc i'elations i propaganda n)arketingow a, tlzięki której starostwo posmatowc
stara $ię dbać o korzystny dla rozu-aju turystyki wizentnek Gniezna i powiatu. Nie
tnz znaczenia sąteż działania urzędów gmimlych, które pl'agnq zaistnieć nn n'nku
krajowy-m i zagn)licznym, wyknt zyskując różne środki promocD

Chociaż przedstawiciele samorzitdu terytorialnego uważają swoją gminę
za atl'akcyjną turystycznie(89% rcspondcnŁó\v). nie oznacza to wyodrębliienia
w budżecie gminni'm środków finansosNych na rozwój turystyki. Finansowanie
t'ozwoju turystyki (w tym także agrotuq'styki) na szczeblu powiatu wygląda
bardziej obiecująco. Do rca]izacji zn(]fiń powiatu pozyskano środki z Agencji
Roze'oju i Rostntl(turyzacji Rolni(:twa w ramach programu SAPARD. W budce
cic zabczpieczono srodki nH realizację Strategii Rozwajtt I'ovMatu Gnicźnicń
skiegol€i]. kt(3rej złldaniein jest m.in. rozwój tura,styki i agroturystyka w powie
cio. \A' tym celu starostwo powiatowe pow'ołaŁo clo życia dzIaŁaJące w Gnieźnie
Biurt} Infljrmacji Tura'etycznej (posiadające własną stlnnę intcmctową-n'wu,.tu
rystyka.gniezno-pl}. zainsvesuowało w !multimedialną pmmoclę proj'got.owująE:
prezentacje multimedialne na kasetach VTTS(m.in. .,Agroturystyka w I'swiecie
Gnieźnieńskim') i non'ą ulepszoną stronę intenletową powiatu. Ponadto prze
ptuwadziło konkurs pt.: ,,Gospodarstw,o AgroturysŁyczne 2002 roku w- Powiecie
Gnieźnieńskim', w którym g]ón'nąnagrodę otrzymal pan bfnrc:in Krtil(,,Ryba
kóu ka" -- Sławna)

n ORGANIZACJA SZKQLEN
nPOMO C ORGAN IZACYIN D - PRAW NA
DPRQ naCJE GOSPO DARSTW
UZWIEDZANłE WZQRCOWYCH GOSPODARSTW

R} c. 2. Farm) wuporrlagania rozwoju agiottit) tl'ki przez emil
źiÓdQ: Opi'acowanie własne najndstaw e hpdań ankieta\WK:h

P ŁŁU F kick
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DFOLDERY

DPRASA

DINTERNET

nPARTNERZY
ZAGRANICZN

Ryc- H. Srodki promocji wykqrzy$t)zwane przez urzędu- gmjni\o n' powiecie gllicźnie:leki

Żródło; opFQcowallie własne ]ia l>adśtaRlc badań aiuhctow)Gti

W rłlmnc:h Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego Biuro PI'emocji Rol
nictwa realizuje program wsparcia, rozwoju i promcłcji rolnictwa. skierowany
do l laików indywicltŁalnych (również właścicieli gospodar3t\N- ngrQturyEtycz
nych) oraz zakładów i przedsiębiorstw przetwalzającyct\ f)rotlukty rolne

]'akże w tt'obce o I'ozw ój tuil'styki i ;igruturystyki snmorz;ł(]y leżNlc u zdtuż
Szlaku ]Jiaston'skiego zapmszono do t'ozpwzęcin indyw-idua]nych I'ozmów i w$pó]
noga podjęcia działań mających\ na celu utwurzeilie Lokalnej Oi'gnnizacji mln-.
styczncj Szlag(u I'iastaw8kiego. Samot'ządotn zostal przesłttny prtaekt statutu
LOT Szlaku Piilslow8kicgo. który był konsultou,any z Polską OI'ganizacja 'nory
etyczną w Warsz lwią. jellnak rcalizada projektu może nastąpić nie wcześniej
niż w 2t)03 rojtu

Z przeprowadzonych WD wviadów ankietowych z właścicielami gaspoclznsŁw
agi'otui'stl-czt)ych wynika, że przy rozpoc:z) nitniu dz;ałulności bardziej pomoc.
ne niż samurz:ąd terytorialny okilzaly $ię: Wielkopolski Ośrodek Doractztwa
Rolniczego i Poznańskie Tow arzl'stxxo Agrottuystyczne (tabela 2)

lbbalłl 2. inni)-bucie. z pommv któl]'ch kai'z]Htalł laścidele ga$pulalTtw airocury i.]'cn: cł
Jqc d

Liczba 0dpnwiedzi jestwieksza niż hazhR FQ podxistu-. gdyżn niektórych proDI)ndkach gasi)oda
kora)Ttnji z lnmocr kilku instrhlcii

Zrodlo: 0prncoR'8nip wlasne n& paJREnw;e badań xnkietnwS'ch

Wielkopolsld Ośrodek Doi'adztwa Rolniczego posiada pracowników, którzy
tn.in. udzielnj:\ informacj i i poratl zwiitzanych z prowadzeniem działalności agro.
tuwstycznej, a także zajmująsię ewidencjąfunkcjonujących gospodarstw. WOI)R
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orBinizuje t'ównież szkolenia dln przyszłych właścicieli gospodarstw (ukollczcnic
których jest m.in. warunkiem otrzymania prelbi'enc)Hncgo kredytu z dopłatą
ARibIR), a także q'l€1iczną imprezę pmmot:Hną pt- ,.Otwarta zagrody
wieś zapraszam. Celem impruq' jest wypromowanic wielkopolskiej wsi, pomoc
w zdobyciu klicnU'lw skiej'chana do gospollarstw agl'oturyst5'cznych i bezpljśred.
nia sprzedaż rękodzicla i pł(}dllu, rŁ)InJ-ch. Ponadto WOT)R powołał Dział U'spin
unia RozwoJU ObszarówWiejnkich, która utw,orzH stronę internetową. na której
krótko prezentuje w szystkie gospodnl'stu,a agroŁurystyczne w wcjespódd.wio. z po
dńałem ]la posznzeg(line powiaty. Jest to inicjatywa. ktxlrn szczególnie cieszy w sy
bu:it;ji, gdy 20% gospodalrzy przy n)zplx:zynaniu działalności agroturystycznej
napotkała trudności związane z pmmocJai pozysjcaniem gości.

Dużą pomoc dlfl funkcjonujących M powiecie gospodarstw agroturystycz
nych świadczy Poznalqslde 'hu'ilrzystwo Agroturystyczne. które jest członkiem)
Porozumienia Stowarzy6zcl3 Agrotuo st)-cznych Województwa Wieljcopolskiei
gol: O próżności działćtnia i skali pomocy jakiej udziela, świadczy fakt, żc 80%
gospodarstw agroturl-etycznych należy do grona jego członków. Kw ateroclaw
cy mogił uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów w zil.
krasie turystyki, ńnansów. pr;lwa, podatków i innych dzietlzin. gŁownI'zycze
nic przygotowuje I'ównież mat.erinły rekliimnn'e i promuje oferty sw'oich
członków w Kraju i zu grLtnicq. Należy także dn b'edek'aąi l\iry8t).ki IN'iejsKiej
G08podarstn'a Gościnne". która w 1997 reku zost.aŁa członkiem Europejskiej

Federacji Stawarz) szef do Spraw Urlopu w Wiejskiej Zagroclzic i T\irystyki
na Terenie \Ariejskiin (EUROGITES). Członkostwo to daje możlis'ość wl'jścia
z ofertą agrotur).etyczną tlo 18 krajan' Eulopl:, ale jedn(nześnie zobowiązuje
kwaterodawcóu do prajekttjwnnia kon)pleksov'ej i coraz cickliwszej frei'ty
wypoczynku na wsi

Efektywne zarządzanie gospodarstwom agroturystycznym ts'Łnaga umie
jętnaści marketingowy'ch oraz wiedzy m.in. {] l)udownictwie, urządzeniu wnętrz,
pi'ezentowaniu najlepszych stron of'erty. Zdobyciu Wch umiejętności mi] słu )ć
opracowana przez KI'ajowe Centrum Doradztu a Rozu-ojui Obszar'ów Uriejskicli
Strategia Szkoleniowa Wiejskiej Bral' )ioclegowej", która obejmuje szkolenia

zalówna dla clsób protx'adzięych gospodar8txPa. jal{ i dla Ę'ch. kt(3l'zl- swdą dzie
łaLność planują rozprlcz:y

Rozwojowi])rzedsiębiarczości, w t)m także agrot\uystyki. s])rzyjają rów.
wież szkolenia dla liderów turystyki wiejskiej. To właśnie za sprawą liderów,
którzy potrafią dostrzec i pobudzić pntenclabil' t'ozwój drzcmiący w wiejskich
społecznościach lokalnych, mieszkańcy wsi stają się bardziej aktywni i otwarci
ila modernizację. Spałcczna iljccepLacja prz)jinovania turystów potwierdza słusz-
lośt! ptldjętej dmyzji o rozpoczęciu działalności agrotuiystycznej i zachęca do
wzmożonyc:h wysiłków.
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Uriiżne jest, by władze lokalne i ośrodki doritdztwa !'olniczego promo*vały
i wspierał . ludzi. któż'zr pl'ezcntują innon at:Fine postawy i chcą poszukiwać
nowvch źródeł zarobkowaniu na wsi. Dzięki agrot\lrystyce możliwe jest bow'iom
obcowanie mieszkańców miast i wsi, a co za tym idzie l)rzcnikanie n'zor6w miej
skiego i xviejskiego stylu życia, co czyni ludność wioską bal'dziej otwartą nn
hczellie zewnętrzne i nowe możliwości. DziałztlnośĆ agroturystyczna w) zwala

możlixx'ości w kreowaniu dodatkowych pl'zcdsięwzięć, taldch jak: pro\ ';tdzone
na małą skalę pl'zetwói'stxx'o nino-spożywa:ze, sprzed lż rękodzicta. uprawa ro
ślin o specjalnym przeznaczeniu (zioła, suche bukiety) i mało znanych n'arzpv
oraz chów madziej spotykanych gatunków zwierząt. Spccynlka prac zwii4zai\l'ch
z agrotu].ystykq. nngilżuje kobiclty wiejskie, dająl} im illożliwość zarobllowania
samorealizacji, przez co podnosi idi status spdeczny. AgroturysLyka, podno

sząc pr sti;Ł wsi i gminy. buduja \n' ludziach zydow tłlet)ie z przynależności do
społeczności lokalnej, cn spi'zyja aktywizacji mieszkańców.

Wnioski

Nietrudno zauwiiżvć. że checi:iż lokalni' słlmorząd terytorialny aincntuje
się w mzmiarachagrnturystyki na terenie Bvojcj gminy. to główny clę ar pomó
cy obecny'm i przyszli'rn gospodarstxvom :igrotur ,etycznym spoczyxn'a na bar
klich WOI)R i PTA. Obiecująco dla roze'ojii agrocurystyki z:opowiada się ,,prcitu
rstycznn" l)alltvk: w-łsLdz powiat.ti frt\ieżnieńskiega. Xlai'twi tylko fakt, że

w sw)ch wysiłkach nie znajduje sojusznika we u,ładzach gminnych. Należy bo
wiem pamiętać. że agrotur} styka powinna i'ozwijać $ię u spólnym wysiłkiem
całej społeczności, z:trńwno władz gminnych i powiatowych, jak i ind)-widual.
nych mieszkal ców Ci 08t.aoni zdają się być najsilniejszym ogmwein n' tym wy
siłku, ale mają prawo oczekiwać większego zaangażowania, zwłaszcza od wladz
lokalnych, które zdają się nie pamiętać, że nawet największego entuzjastą -
organizatora wypoczynku na wsi -: sw oim nieżyczliwym podejściem mogą imie
nić w scc:ptyka. Od togt} już tylko lrrnk. by I'ozwój agroturystyka w gminie został
zahamowany. \\rano. by władał'zc nadzol'oxvali i bai'dziej wspierali fachową pu
mocąinicjatywę społeczność lokalnej

Agroturystyka stwatna alter1lat)wę dl:l masawcgo ruch)u huyst) [lznego,jaki
ma miejsce w stolicy powiatu gnieźnieńsldego. Jest szansą na rozu.ój obszan3w
ą,iejskich i zatrzymanie jednodniowych adwiwlzających na dłuższy okres na
terenie powiatu, co może podnieść realny dochód na głowę mieszkańca
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The analysis predisposed to agroturism development
with emphasis on influence of' lokal goverment

(as an example powiat gnieźnieński)

Agr(}turism i$ a kino ol' muriam connecled willi acŁi\-e f'armi, which enallle
touri$ts to experience countr) live unII folk customs- This kind of tourist givcs
lotu ofeconomic and social beneńlts for inhabitm)tg, farlnel's and the connnunitS'
nf c:numery- The development of agroturism depends on the country economic
Li anstarmaLiun. availabilit)- afinvestment ci'edius and hello oflocal govet'ments
One afthe ai'eas, on which are located agrot\pism fai'tns. is powialgłtie niepisAI
(Polish adillinistt ativc united, pan of \\wielkopolska I'rovnnce. On the basia of
opiniom pali(and inter\news with fmmers. the loDZI authoriLies and Lourisus) we
can drew cotlc]usions, that ]oca] govermentknow-s a]] thc zigroturistic f.armi but
bl\e most helpftŁI for [nrmers &re: }Uu/cwócizki Ośrodch ])OI adzema Rail iczega
and /,aznalis/ile Znuar<1'sfno.49rtlŁŁirysl 'cene. Thc proj(vt of lokal dcxfclo])mont
sti'ateny gives favoui'aile conditions to popularize ngroturism in palŁia.
gni(! nieikhi. I'hisjtind of toKrism is altemative to mass tourist and [;an be
reason ta star Inngcr. Tf thc tourists stac longer. they will speed more money
and the lokal goverment w ill gmin more revenue$. But thc lokal autholities shoulct
relnenlber that ngrQtuli81}\ łol itn deve]npn)enc nee ]H suBtuinell effartii of {Lll
lokal society to establish and m:żint:iin the night image ofthcir activity.
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1mARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI
PRZYJAZDOWEJ Z NIEMIEC DO POLSKI

Jctceh P. Barełkowslti

Zmiany polityczne w Europie Intdziewięćdziesiątych, dalsza n,zrost zaitlriż.
mości mieszkańców państw zachodnich. & także cur:lz dłuż$zt! płatne ul lapy spra
wiarą, iż turystyka staje $ię {;oraz ważniejsza'in elementem wydłużającego się
żyŁliH o})yw atcli, a t.arie gospodarki wielu ki'ajów Również alla Polski turystyka
zagraniczna, zarówno przyjazŁlow a. jak i wyjazdowe oraz wprl:n'l' i wj'datki tu
rystyczne odgrywają w gospod:irce wnżnąrolę

Jak wykazała przeprriwadzona przez autora szczegółou,n nrlalizn ruchu
turysta'frzncgo do Polski, najistotniejsze zna(:cenie miała. ma i będzie mieć
w prze'szŁości turystyjta przyp:łzdowa z Xientiec. Już w okresie między
wojennym w latach 1930-1937, Niemcy stiinou-ili okolo 1/3 (29.6 - 4096)
wszystkicłt obcokrajowców odn-icdzając5'ch I'olske.z 'hkże od piemszS-ch lat
rozu oju turystyki po ll wojnie światku,ej, tj. od połowy lat pięćdziesiątych
liczba turystów z Nictmiec. w tyill także osób polskiego i żydowskiego pocjlo
dzenia tnm zamieszkał) ch. utrz) mywała się na ptiziomie okaio 3096 wsze st
kich cudzozicmcóxv przyjeżdżających do Polski. WyjaFkon'ni latami u roz
Holu turystyki z Niemiec do Polski bvł okres zimnie H:(Ł/ny. tj. lata
1961-11)61{. ]ciedy to udział tur) głów niemieckich spadl da poziomu kilkuna
stu pl'ocent(13,9--19,0%) oraz lata sicdejndziesiąte, kiedy to w w } nijtu x-.'lira
n,adzonych ułatwień w podróżowaniu między byłą NRD i] Polską udział ten
ciągnął w 1972 roku nau eŁ 8296: Również przez następne lata (1973--198t))

utrzymywał się na bat'dzo wysokim poziomie. tj. 52.13 - 78.896. Po zawiesza
niu przez R'ładze byłej NRD ułatwień w wyjazdach do Polski od dnia
30.10-1980 roku' i wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego (obcłwiązywał
od dnia ] 3.12.1981 roku do dnia 22.07.1$J8:3 rojtu), udział ten spadł w latach
L $)81-1989 do około 22--30%

[)3rjła] -- Bi\]ro ]\tr},strcznc ]i4i8cr ]'ridrich Str8sse ] D. lt);185 Rer]h.ChatloctcnburE
S. OsLruwHki. ZaiFyg hi łnrii łtir)#ty/1l u- nEłl$w. Sport i 'l\u)styku. WurHz&u-a 197Q. s. n2
DI)R schrankt Rei$evęrkehr mit Polen ein. Dcl I'agcsspiuge1, 29.10.i 981
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l.ata clziewięćdziesiąte przyniosły dynamiczny rozwój turystyki przyjdz
nowej do Polski, w tym i z Niemiec. W latach 1989-19ę)B, tj. w ciągu IO lat
liczba obcokrajowców odwiedzających Polskę wzrosła ponad dziesięciokrotnie
z 8.2 mln do 88,6 mln, a Nicmc:ów prawie 30-krotnie, osiągając rekordowy
poziom ponad 50 mln osób przekraczających rocznie granicę niemiecko--pol'
ską(1989 rok -- 1,8 lula, 1998 rok -- 51,6 mln) i około 60% -oW' udział wśród
ogółu cudzoziemców. Co piąty obcokrajon'iec(21.2%) i co ósmy Nicmiei:(1 1],0%)
pl'zyjeżclżający do Polski w 1998 roku hył turystąkorzystajiŁcym z conajmnnJ
jednego noclegu

Wydaje $ię jednak, iż podane pon'żej wielkości osiągnęłyjuż g(urny pułap
) potwierdzają dane stiitastyczne za bata 1999 0(]O' i nie należy oczekiwać

w przyszłości panom nego wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski
Mimo to Polska ze ssvoimi walorami turystyczna'mi, przyrodniczymi i kultura
wami, jak i ze względu na położenie geograficzne, może stać się cUa coraz wiek
stej liczby tury-słów niemieckich, i to młodszych pokoleń, celom częstszych i cUuż
szach wyjazdów czy nawet pohytóxs urloposnych

Przeprowadzona analizie ruchu turystycznego doPnlski w latach 19$9 1S)})8
a szczególnie z Niemiec, wy-kazała iż okres tcn charakteryzował się dynamil:z
nym wzrostem zarówno ilości cudzoziemców odwicdzaj:it:ych Polskę, jak i wpły-
wów z zngrnnicznej turystyki przyjazrlowa]. primo iż Polska uplasan'ała siw
v 1998 roku na 8. miejscu na świat:ie pod względem ilości cuflzazierncóu, i na 13
miejscu pod względem n'pływów z turystyki przyjazdowej, to l&L& 1995--1998
nie byli' już okresem tak dynamicznego I'ozwoju przyjazdów, jak to miała miej
$ce odpoczątku lat dziewięćdziesiąty'ch. W l$)98roku nastwi1 7,8%) ow}. :l u, 1999
roku w porównaniu z inkiem poprzednim dalszy 23,8%.owy spadek wp&wów
dewizowych z tego tytulu do 6,1 mld USD, co dała Polsce 17. miejsce na świt
cie.ó W 2000 roku wpływy z turystyki przyjazdów ej da Polski utrzymyn'ały się
na poziomie mku poprzedniego(6,09 mld USD).'

Główną pi'zyczyną tak dynamicznego rozwoju turystyki przyj;lodowej od
początku lat 90-tych były zininny polityczne. które miały miejsce w Polsce i pn
zostałych krajach Europy Wschodnio, upadek komunizmu i muru berlitlskiego
oraz l ozpad byłego ZSRR na niezalcżnc państwa. Konsekwencją tego tl} ły wprl
wadzone ułatwienia w podróżou aniu, szybki, alc jednocześnie batclzo zróżnico
n'any rozwój gospodarczy. a co za tym idzie powstanie znacznych różnic n' pozno.
mach ccn. również usług turystycznych, ptlszczególnych państw'.

Vf ostatnich latach podjęto wiele działali, które miały na celu rozwój wy
iniany twyst) cznej pomiędzy poszczególnymi krajami: W dalszym ciągu istnie
jejednak również szat'eg przeszkód, które ten rozwój ograniczają

7hUsly&a 1. Aa 200a. llistytutTuryBtykł nn zlego e Pa'r. War8zau-a 2n01
/)njłlj$c]lcr 7bllri$łnlł# ]999. 1)olnische OrgRniRaŁion rar l\łuristik. Warszawa 21}t)t)

Zbl-ysrp&a Po/$ńn. Poj$k& OTKunizntja Turyst)Ęzua. U'nrMuwu 20al
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1. Uwarunkowania prawno-organizacyjne

Zarńw no w Polsce. jak iwjtrajat:h UnU Europejskiej. w tym także w Reku
blicc Federalnej Niemiec, lłodjęto różne działania pr:lwno organizacyjne, które
miały doptuwadzić do rozNA'nju wymiany Łurl'scycznd. Podstawowe! kwestie zw.ią
anne z rozwojem turystyki polsko-niemieckiej reguluje: 7}'ahtat nŁfędQ' Hzecz-
pospo[itq [lo[s#ą a Repub]ihą Fedei'Giną ]Vieniiec o dobrym sąsiedztwie
i prz)yclzrteJ aspółp)'adr. a przede wszystkim jego artykuły 18i 19'

Bez wątpienia w ostatnich latach plldjęto szereg działań dla usprawnienia
rozu.oju turystyki, zgodnych z duchem podpisanego traktatu- }Tiędz} innymi
wybudowano i rozl)ud{)wang szereg przejść granicznych międz) Polskąa Niem
catili, jednak w dalszym ciągu w-iele tlo życzenia pozostawia ich organizacja
i przede wszystkim czas od])raw l)aszpnrtowo.celnycll. Dotyczy to zarówno ru
chu nsnbowegou i towarowega9, niejednokrotnie i turyści. i kierowcy ciężarówek
zmuszeni $q do victogodzinnego oczekiwania na odprawę graniczną. Znajduje
h często swoje odbicie w mediach niemieckich i wpływa l)ezsprzecznie mega
żywnie na podjęcie decyzji o wyjeździe do Polski. Problem ten nic zostal również
zlikwidowany praca wprowadzenia nn zen'nętrznej granicy Unii Etlropejskiej
(EU) osobnych kolejek dla obywateli państw Unii i pozostała,ch". który to po
l[ział spotkał się z mocną krytykąobyn'ate]i i mediów po]skich"

Pierwsz) mi polskimi działaniami likwidującymi niepotrzebne bariery w roz
boju turystyki przyjazdowej do Polski było zl&widowanie balonów benzyno-
wych dla pojazdów' zagraniczni'ch, co nasLi\piła już od dnia 1.01.1989 roku::
oraz zniesienie z dniem l-O1.1990 roku obowiązkowej wymiany dewiz dla
obcokrajawcón' odwiedzających Polskę(3(i Dh[ na osobę dziennie)". Następ
n) [n krokiem było ujednolicenia ccn za uslugi hohlou,e w Polsce dla obcokra
jaNA-ców i obywiiteli polskich \v'prowadzone z dniem 1.07.1990 roku

Najistotniejszą jednak decyzją dla dalszego rozwoju turystyki przgazdo
vej do Po[s[ti było je(]nostn)nne zawieszenie oboxriązku wizowego d]a wszyst
kich obywateli Europa' Zachodniej oraz USA n'prowadzone przez stronę polską

l\'aktaty polsko-niemieckie z 14.11.1990 r. i 17.a6.1991 r.. hlinisrersrwo Spraw Z8gi'nnłcz
hi hlilli$tcr$twa Spraw Wewnętrznych Republiki Pederulnej Niemiw. ButuŁ 1992. $. 3 + 4ó

D- lCł8uke. 0h.RC Orhirm/bhFtingge/ Łb ł hill metr. Der Tage3$pieFel. Nr.1511(i .r 1994
C. .D. Stoper, [łrp -- ]hhrer u.aJ'/en 40 S]urtden, Dci ']'ngc$sl>iegu]. N'r 15056 r]t !}.]
IJ. liohr, Crenzcr'słc/}en ta dan FallndilnF cnnłput€rSchlangg. DGrlhgus$piegcl. Nr l$236

/ 11)95
bl. Ciolcuięcki. I'. Cyulliski. Granica EzŁrapl': \h'PROST, 2.0.1.199$.
nlrannacia ORr)IS Tron el wurszawu.
X{. lluxusz: 7br)szy/ia pr'z)ja?amica do pais i 141 /rzlałA i9#$-90, slad ob€crly i ł&al'uli

Instytut IUrystFki. \N'arszawa. s
'l'mnie. S 9
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dnia 1.01.1991 roku, n usankdonowane przez państwie Umowy Schengen dnia
8.04.19S)l wku zniesieniem wiz dla obywateli polskich i niektórych inni'ch z Eu-
ropy Wschodniej

Ważnym problemem są dokumenty podróży, na podstawie których moż
na przekraczać granice państwowe. W' n'liku Umowy tniędzy rzELdiimi Polski
i Niemiec, która weszła w życie z dniem 08.04.1991 rŁlku, polscy i nicmicccl'
obywatele podróżować muszą z ważnym paszportem, z wyłączeniem ruchu przy-
granicznego:'. W praktyce jednak polska straż graniczna toleruje niemieckie
dowody osabistc, cojcstjnkby rozszerzeniem wcześniejszych zasad podróżowa
nia mieszkańci3w ł)yłego Berlina Zachodniego(od 15.09.1960 i'oku nie bHy uzn:z-
wane paszporty RFN w} stawiane miclszkańcoin Berlina Zachocbliego'l. Nie
kiedy jednak bcz wcześniejszego zapowiedzenia polska straż graniczna z całą
surovaściąegzekw'uje obowiązujące porozumienie i wymaga od ob)watch RFN
posiadania paszportów lub n)r8taxmania na granicy przez stronę niemicxką€Bun
desgrenzschutz) tzw. paszportów zastępcWch(Er.salżpiWe) za opłatą ló Dbli6.

W związku z tym, iż większość Niemców nie posiada p:iszportów, należałoby
R)rmalnie. brć może tylko j ednostronnie, uznać niemiuki dowód osobisĘ(tRIa
ny do sfałszow:lina) za oHcjalny dokument uprawlliający do pnzekratlzania grani-
cy niemieckll-polskiej. Pol6kic konsulatu i ośrodki infbrmaęji twystyc:zjej, jak
i różne publikacje. informują o konieczności posiadania paszporhi, co u osób nie
dysponujiycycll talŁiin dukuinenLem może spowodo\n'ać zmianę decyzji o w)jeździe
do Polski (wystawienie paszportu EU trwa co najmniej 6 tl'gnŁlni i kosztujł1 50
DM'o). Jedynie w rnaZym n'llc/}u pra)granic?mln mieszkańcy wyllranych 6{J pol.
skich miast i gmin lInIa 434 rniojscowości niemieckich mogą oficjalnie na plldsta
wie ważnego dowodu {)sabistego ob},dwu pajistw pi'zekraczać granicę niemiecko-
polskąi przebywać do 7 dni na obszarach tych miast i gmina".

Nieuregulowane sąrównież kwestie związane z uznawaniem narodowych
praw jazdy (obecnie wl'magimc jest prawo jazdy międzynarodowe), jak i wza-
jcmność XN \uznawaniu ubezpieczenia od kosztów ewentualnego leczenia
(konieczne jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na czad podróży). Nah
miast [ld cl$13t} przekraczająca,ch granicę samochodem wymagana jast tzn,. zie-
lona halla,jako potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia wypadkowego pojazdu
za granicą, a \y przypadku nieposiadania takowego konieczność wl'ktillownnla

Umowa międąr Mqdmni I'ulbki i Niemiec o zniesieniu Qbawiązku wizowego(w hlmi
Mary )iul). BundEsnn*"igor nr 120/1991

l)inmo Ainhnsadr Rzeczpo$1lolicej Polskiej w Republiuo I'eaeralanej Niemiec. neil
21.03.2000.

Notatka Rlużbown RUSZ PPL Warszawa 8.09.1960.
B. Arr B. Chan.ł ai} cher Pale.i -- arena; Fiiireisć )Łar Koch Filii /\i#. B Z. 24-11.1995
rnrnrmacjn Lnndnxeinwahnernmt Ber

n Abkammen zvischen der RegierunR dei' Bundesi'e])ubljk Dcutwhlund und dGr Rcgil ruDE
aer Republik Polen aber den kjeinen Grenzverkehr \Qm 6.11.199Z. BaBL ll 1993, Nr l
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dodatkowego ubezpieczenia lub nawet płacenia wJ'sokich kar picniężnych*' . Zi€-
lana karta jest jednak w Niemczech elementem zawieranego obowiązkowo
ubezpieczenia pojazdów i otrzymde się jąbezplatnic, nie tak jak w Polsce, gdzie
u M iększości hwnrzystw ubezpieczeniowych jest ana obowiązki)wym płatnym
ubezpieczeniem dodatkowym

Z n,ujściem w życie przc])isów o podatku od wańości dadilnej O)X'i). tj
z cb)iem 1.07.199:$ rcikuP' wprowarlzonn ntłzasacfatch tL?alenin.ości podatek dt'fi-
gowy cUa pasażcn3w nietnieckich aut.obusiiw poruszająca'ch się po Polsce w wy
sokości 20 zl od osllby. jak i od fajnych }lułtłbusów(powyżej 8 miejsc: pasażer
skich) Podobne oplaty. poza R}'N(0.01 :+ Dh'l ocl osobokilomctra) i Polską:
pobierane nąjeszczc w Belgii, Danii. Grecji oraz Bułgarii:' i $ą, w dobie jedno
henia się Eul'opl\ absollltnS'm : tŁncluonizincm

Z dniem 25.04.1998 wku obniżono w Po]scc st.aiki (]tld: tkow 'c!)])octatkóv
droglłu ych od :luLobusów', ale pobicril $ię je już od ljojazdów powyżej 5 pnsnżerów
łąmnie z kierowca', Podatki dn)Bowe dla pojazdów zagranicznych w transpoKic
łsal)owym ograniczająrozwój turystyki autobusowej do Plllski. a zwłaszcza jed.
nodninw4. Należałob) jak najszytlciej zlikwidow'ać tc opłaty zilnSw no w Polsce,
jak { w Niemczech oraz pozostalych w) mienionych krajach c\n'apejskich.

Z {lniern l.O1.1999 rokupodsu'ższoro dzienną stan'kę pieniędzy paLizeb
nych na utrzymanie się turystów zagranicznych w Polsce do równowarttlści IOO
zł. Przez niemieckie media post.ało to tjłętlnle przekazane jako ponowne wprl
widzenie wymiany oboipiqz#oweJ i wywołało niepotrzebny niclpnkllj wśród
osób udajiŁcych się do Polskias . Tcn nowy przepis kontrolowany był n' pierw
sz},ch dniach jego ważności z cuŁiLkansekwelicją pl'zez polskie służby Brilnit;znc.
co z czasem zlłsŁłiłn zaniedbane i przeprowadztlne jest wyłącznie okazjoni\lnie

2. Uwarunkowania ekonomiczne

)bmo szybkicgli r{)zwoju gospodarczego Polski i znacznego wzrostu ccn
Polska jest w dalsza'm ci:\gu dla Łu staw niemieckich interesującym krajem
gdzie mai'ka niemiecka miała w grudniu 1998 roku największą siłę nabyqwczą
(l Dht odpowiadała u Polslle 1,26 1)hi) w porównaniu z innymi państwami są-
siadującyini z Rł'N(par. t.abeln nr 1). Siła nabywcza niemiec:kiej waluty w I'ol
sce była zdecydowanie wyższ:l nU na przyklad na Węgrzech. w Czechach czy

Lunderinformatian Polen. Info.- Scr\.iccADAC, Mtinchen l={.UT.1999.
IhzpDrządzciiie )[inistrn rinnnHów w Sprawie opodatkawanjn pcłd8LkiBllŁ ud wartości idwa
Sług, eksportu i htll>ort.u niektórych usług z chin 12.D5.1993 I'nku. T)z. IJ. nr 39/ 93. puz. 175
Piano (}lÓwnBgD Urzędu CCI. Wrars,"wa 27.10.1993
/J le/ludzi in-- straPenX bahrrn ! r vi ii mleaerpesćnhl, Berliner wiitsclla&. xr 5 /1(JgS
ppł n pcrlaRgl bei Ein)ei$c .h;cłcAi if& uon laa ZZozy. DerTnge88piegel, Nr L656$ r j9}1g
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Hiszpanii. Polska znalazła $ię na piŁlrwszym miejscu wśród państw, w których
pobyt jest zdecydowanie tańszy od \urlopu spędzonego u Niemczech. O tym. żt!
l olska jest dla Niemców alxakcyjnym krajem ze względu na niższy poziom
cen \xlelu towarów i usług. świadczy- lil:zba niemieckich turystóxx' jodnodnio
wych. Vb' 1998 roku prawie 45 mln t)bywateli RFN przebywało \x' Polsce tylko
jeden dzień. co dało niecałe 3 mld USD wpb'wów
Tabela i, sila nab)-wozu l tlJalki nictnieckiej za E"anicą w grudniu is)9s roku(w DND

.Krój =': ; :' $inlolł taószir KrlL1lrlop równie dlogŁ.g!!L.=.i= ..=!Ftlp dlgżsly
Polskaęd;ĘgjlB©6ti 1.26ITuręja 1.01 USA :l:E $ ;: H0.94
Węgry i##!gę@SH;[.]S ]GKęja 0.99 :Austria:jj2:2@ 0.90
CzKhv 8 g$g F$EĘ H .] 131 htaFoko 0.99 Finlandia ąlK28i#gg 0.84
hiszpania g gl gg$ 1 .09 l Szwecja 0.99 4Szwdm'ia Ulgą © #F0.83
Tun(zaaĘGI $8gg W $98.ó8 i I'onugnlin 0.98 l XX'ielka Brytania i3 1g 0,BO
SłowcniiilŚiF Bli!$&;l;OÓ l Francją 0.98li Norwegia IR H g !i:g0.80
Holandia92 :i; BąB©U 1 .05 l Belgia 0.9B Dania i!=:1: :fnĘgW$, 0.75
Kanada g WB ?:$gFą l.03 l xx'loch)- 0.9s

Zrodla: StntisLibcł)ou Bunctu$amt. hlafkt.nnalyse. Crllnel +JnhrAC & Ca. truck und Vurlngsbaus
llamburK 1999)

Wzdłuż granicy tliemicckcl-pol6jtiej powstało po polskiej stronie szereg tar
łowisk, tzw. Polenlndrkte (największe targowisko znajduje się w Słubicach),
oferując) c:h całą gumę polslŁlch l imliorto\danych towarów PQ korzystnych ce
nach2s . Do tou traw l:ieszących się największym zaintcrcsau-anicm Niema:ów
należą: papieros). narzędzia. w)nocy zc szkle. d{3korlicje gwiazŁJkowe. at'tykułl-
spożywcze, kasety video, płyny CD czy benzyna, ale także usługi nvzjer6kie.
fotograficzne. szewskie, a przede wszystkim naprawa samnt:hod(3wn.

Ze względu na fakt, iż alcolo 90% Nieme(3w przyjeżdża do Polski samocl)o
dem osobowym, cena benzyny mn bartlzo istotny wpływ na przejazdy tury.
stój, niemieckich. Jak pokazuje tabela nr: 2 jeszcze wiosną 2000 roku (stan
z dnia 20.05.2000 roku) cena bcnzl'ny u, Polsce była najniższa(1,58 DAI za l liu)
wśród krajów c\uopejskich, do których Niemcy udają $ię najczęściej samocho
dem. Wzrost cen paliw w Polsce może przyp:zynić się do sp:lŁlku liczby Niemców-
pl'wyjeżdżających do Polsjii, zarón'no odwiedzajwlyc:h jednodniowych. dokonują
cych \N Polsce zakupu d(3tn' i usług, w Lym i benzyny, jak i turystów.

Również likwidacja z dniem 1.07.1999 roku sprzedaży wohlocłowej
w panstwach Unii Jiuropejskiejls zn'iększyła zaintcłresowanic sklepami wolno
cłowymi na po]s]tich })ramach POLF]CRRIES i IJNITY LINE oraz na statkach
ŻEGLUGI GDANSKTE.J i POlblORSKIEJ, czy międzynarodowa'ch portach
lotniczych i \x, samolotach.29

C..D. Stc 'er. ]anz4le oufrkn po/ni$chrfn lu imn.:Dor augusspicgU, Nr 16190 / 199

J- THTL]er. J(ampftnn żh&ix w p)ve. Del- Tnge$$1>ieFe]. Nr l(i5żz/lli98.
C.-l)i Ste).er. ZołJ/rrigr Ei haufazifaer Oder. Dcr TagesspieBel. Nr lfiiJllil'
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Tabela 2. cena benzyny w wybranych krujucti e\tropeisti(:h za l litr (w l)xo

Polska
Austria
Niemcy

Cenai Kraj
1:.68 fi nawh}
1.80 ł! FrnnGiH
2:0?;jHolandia

Cena !Kraj :
2.17 1)ania

17 Wielka Brytania
2.26

Cena
2.33

65

UH 3Rn: 8tRn z dnia 20-(]5.2000
ŹMdłtł: ADi\C (AŁlgenleiner Deutschei' At;tomubil -- Club)

\mniej atrakcńnt} c:enowo są natomiast dla tuvTsU'lw zagranicznych uslugi
hotelowe-gastronomiczne w Polsce. Ceny zakwaterowailia i wyżywienia w no
wo powstłiłych ]ub xóO'rcmontoxranych hotelach, szczególnie w dużych miastach
nie różnią się pozioiucln {:t:n ocl cen obowiitzujących w' pańBtu,ach E\tropy Zachod
nicjlo: Dalsa} vnost cen z:t usługi hotejow'u-gastronomiczne może doprowadzić
to spadku zaintet'esowania PolBkił turystów niemieckich, jak iz innydl kodów',
łym bardziej iż nio siŁunejuż w takim stoki)itt, jak h byłrljeszcze przeto kilku lata
rcltompensowane niższymi cenami innym:h polskich towarów i usług

Zgodnie z umową podpisaną w blaastricht w 1991 roku przez szefów rz:Ł.
rlńw pnńsLw członkowskich Unb lInI'opejskiej, w dn'un:lotu krajach unii wprl
wadzonn zost.a]:i z dniem ].O1.2002 rnktt wsjJÓlna waluta EURO (031. R's])ólna
xva[uta, a]e ta](żt! ujudno]iconb- $yHtem prawd)\ w tym i podatjlowy. powinnb-
doprotwadzić do zt)liżenia $ię poziomu celi w poszczególnych krajach n:ileżących
obecnie do EIJ. Również Polska kilka lat po przyjęć:iu do Unii Europejskiej sta
nie się rlalprawclopodobniej członkiem unii waluton'q, 'Rlteż istotnym będzie,
aby' poziom cen w Polsce nie był wyższy od poziom i\l ccn w pozostałych lEraj ich
EU. }tożłiwość bezpośredniego porównania cen w krajach unii walutowej bę
dzie miała duży wpływ na wybór celu podlóżS:

3. Uwarunkowania przyrodnicze

Prze'oda ijej zasobu które mogąbyć wykorzystane przez turystykę, stana.
wią. najważniejszy {:zynnik rozwoju zjaw isk tuD-st.ycznych, a także determinuje
w znacznym stopniu ich ruzmiaJy i strukturę wewnęt.raną. Określenie przyclat
Rości śro(]tlwiska przyrodniczego. a także wybór i ochrona niektórych torenć
dla potrzeb szeroko pojętej i'ekreacji, zu'iązane są z %'łaścixxym poclzialem pn
n,icrzchni kraju dla pnsztlzególllych {lziedzh użyt.kowanin. Znaczenie tego pro
bledu wzrost.a XNTaz z ekspans):jną działalnością gospodarczą człowieka i jcj
skutkami dla środowiska naturalnego, a jednocześnie ze stałym wzrostem ak

n Cennik 0RB[STRA\rEL $P. zo.a. nn !8Ln 2DDOf2a01. ORBIS S-A-. \\:ai
f. Kirstges, Ch. Phiffei'. Ausloir ;i&ngf4 dereurapdiw/łcn IVahraiigs n

7}iur&mn$unfernelip:rB. l"B\f lcdien -- Verlug$ Gmhl{. T.imbuigethof 1997

1999.
d des E
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tyu Rości rtlkrcacyjnej Bpoł€:czcństxNa, co jest spowodowane między inn):mi roz.
wałem urbanizacji. Ocena walorów środowiska przyroflniczego z punktu B'idac.
nia ich przydatności dl& rekreacji jest zadaniem metodycznie tt'radnym i może
podlegać tńżnym hłędom, które spowodon anc mogą być przyjętymi l(ryteńami
czl' stosowanymi ilietodami i skalami opracoxvań. Najczęściej o(:enianymi skład
Ńknmi środowiska przyrodniczego są: ukształtowanie terenu, wody po-
wiek'zchniowe i szata rośjinna, a natomiast rzadziej klimat. Jakość poszcze
gólnych elementów środowisk;] przyrodniczego determinuje t'ozą,ój funkcji
ekreacyjnych danego terenu

Za picrwszil próbę oceny' walorów przyrodniczych Polski uxvaża się pr:Łcę
M: 1. Xrileskiej, ziiwiorającą ocenę atrakcHności turysta'cznej i wypoczynkaw ej
poszczególltych typów krajobnizu naturalnego na])odstan'ie analizy rzeźby te
reku, wielkości powierzclmi wodnych i leśnych$z. Z analizy tej w},nikało. iż aż
około 1/ :3 terytorium Polski posiada odpowiednie war\wiki naturalne cllK rtlz
boju turystyki

Twórcy PZallu hfel'unhauego zagospodarozpania tulyslyczncgo Poł-
s&i; ocenili, że 22% obszaru Polski posiada cechy tci chów o walorach xh'po
czynkow)-ch. Opracowanie to olJano również na analizie rzeźba terenu. wala
rów zwiiLzanych z M'odą i szatą leon% a także na możliwościach uprawiania
sportów zimowych i wykoi'zj-stania wód mineralnych. Natomiast zushazania
fzzlologii zzopoc }i&l sąpunktem tnryjścia obszernego studium J. \Xb,rzykow .
skiego, oceniającego zasoby wyptDczynlcowe środowiska przyp'odniczega:
\h'edług autorł] kwnlinkacja terenów wypoczynkowych powinna wyniżniać wśród
ech środowiska przyrodniczego tzw. cec/By nie będne i ceclly hor .state. [)o

obszar'óu- nie8pełniając)-ch minimum wal'unjców turystyki wy])oczynkuu,ej. tj
nie dysponuj tc:ych cechami niezbędny &i, zalicza się tereny

na których zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne t\orml-
zaicksztalcone przez działabiość górnicza.
ki'ajobrazu kulturowego, zurbanizowanegn i rolniczego, dyshal'moniki\ego.
anacznicjsze obszary bagiemie

Na podstawiie wyzej wymienianychjcrs'terów oceni(}no. iż aż 42% obszaru 1101

ski (130 tysięcy km2) nie spełnia minimum \x trunków ttrrystyki wypoczynkow d
Z przeprowadzonclj przez J. W'luzu-kon'skiego oceny zasobów wypoczynku

wych Polski wynikają następująl:l: w.niosku
łączna powierzchnia ol)czarów 8pełtliających minimum w trunków dla cu
rystyki w):poczynkowoj obejmuje $8% pawiej'zchni kraju,

u M. T. hTilesk8. Regiony n rysipcePC Puls/ii. S(ał u&ccnripakncjainr uarunhfmF-
Gecgrai'tube. nr 43 / 1963.

P[nn kierunkowy zagQspodaron'ania Polski. ZZ'r G]iKF'i ']; \\rrucłnw ]971
J. Wsnn},koq'ski. 14bloly lo)])mzy/!Łol{,c Śl-uCJolŁishapr=)-Podal:ci€gfl PÓIBhi u girl

ęro gran.if badań. w: Zcsz)ny NnŁll(owc nr 2 Instytut'lUryBtyki, \Vnrsznwa ltJ75
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obszary o szczególnie korzystnych w'arunknt:h biol(limatycznych zajmują
3096 w okresie lct.nim oraz 1{9i w okre$ic zmowa-m
b$znry o korzysta!},ch warunkach biokbmatyŁ:zn} ch zajmują dalsze :3;39

terenów w okresie letllim oraz 38% w okresie zimow ym
obszary powierzchni wodnych przydatnych rlo uprawiania aport(3w u-cldn],ch
kąpieli wynosi:t około 169ń obszarów ojetnich walorach wypoczynkow) ch

około 22% ogółu terenów letnich zajtnujq. obóz:żry związane z n'odami przy
iatnyini do upraxvinnia kajalcalrstn,a i kąlJieli
obszar' nadająca! się da upraw iania narciarstxx'a zjazdów ego stanowią z'ale.
dw-ie 13'% ogółu zimowycji obsznt'(3w wypoczynkowych

]'nk wię?c z przedstaw'innej oceny n)'nike. iż blisko 609{- całego obszaru Pol
ski uzn:lne 7.ostało za tere1ly u wnlonich urypoczynkowych. co n, pot'ównaniu
n wcześniej pi'zyLnt;zllny-rni ocenami wydaje się hvć zaxnryżone. Urbanizada i szyb
ki rozwój pl'zemysłuwy Polsld ostatnicjl lat może wllłynąć w przyszłości nicka
rzj'sanie na stan środtłwi$ka przyrodniczego

4. Uwarunkowania społeczne

'hrystyka jest zj:lwiskiem spolecznym, w która:m człowiek wchodzi w, rolę
połwznąjako potlróżujzKy. mając mniej lub bartlzicj liczne kontakty spot(:r:znc:

Są tu konta](ty ze wslJółpodrtlżującymi, z organizatorami wjazdu, pilotami i pl'ze
wodnikami. n taltżc z ludnością miejsc:owa, Wlaśnie kontakty z mieszkańcami
oawiedzanego Kraju przyczyniają się w duży-ni stopniu do usunięcia dot) czasu
u)'cli stereotypów i uprzedzeil oraz do intens){ikacji więzi, z:irl3wno czysto luda
kich. jak i owocujłłt:ych na przykład w nawiązaniu współpracy gospodarczej

Z rozwojem cywilizacji przemysłowej pasa'stały możliwości podróżowania
co związ:lnc} jest niewątpliwie z rozwojem tralisporLu incJywidualnega i zbioru
wego. ze wzrostem roli środków masowego pt'zekazu oraz poziomu wl'kszLnłce
nia ludności i jej rut;jlliw-ości przesti'cennej, zarówno n sferze zawcłdowej. so
:jalncj, j&k i osobisLej]

Na dalszy rozwój turystyki wwłyxvać będą między innymi następujące LZ) n

wydłużenie się czasu wolnego od praca
njkilH

K. PI'zccluwHki, frumapifltycztle podsfCrluy
S. 15.

n T. Budnikow3ki. tlS'miana lur} zv ;rla moda' /bise(t a l\ip/rrtan:i. w: Rlłacv i A'icntcr na
dnM?ę do/)ai'rncrs/li go axt ied=troa, óba bi/a ltł d:ff$ię 'fa e(ia /.p. 9- 1J19#. instytut Zacjlydni
Ppznaii 200D. s. 236

\lr. \N. GauDrcEki. 7hiy#zlhn. P8ń$twowe \\\ClnvF) c
I'ninŻe. 8. 8B - q:{

'T6łyhi. Tnstr Turystyki, wui-bmw H 19B6:

ICkonomiczne. warszawa 1998. $. 85
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wprost zamożności i siły nabywczej ludności
proces urbaniz ncji.

W wyniku rozwoju sii wytxx ńrt:z) ch. dążeii pracobiorców do skr;lcnnia cza
su])race oraz wydłużaliia się żl-cia ludzkiego, dochodzi do znacznego wzrostu
czasu wolnego od pracy zawodowej. Stwierdzić main:t, iż czas wolny od pracy
w) długa się u raz z roze alem społeczno -- gospodarczym kraju. W. W. Gawor'ecki
ulń aża, że skracanie czasu pracy przebiega obecnie trzema drogami:

w złłładzie l 'godniowym poprzez skracanie tygodnitłwego [:zusu pracy(na
przykład w Polsce popu'zez wprowadzenie u/plnych sobót, a w Niemczech
38,5-rodzinnego tygotlnia ])raby),
w nh (lcZzie rocatyN} paprzoz wprowadz;lnie ustaw.owo coraz dłuższych urlo
ptiw płauiych
v nhładzie ogóZrzy?n pop!'zez obniżanie wieku emeilrlnlnego oraz wydłuża
nia się czasu nauki i prze'gaCowania do pracy zawodowej

Wraz zt! wzrostem czasu wolnego od pracy zawodow'ej powstał problem
racjonalntlgo wykorzystania go przez czlowieka w trosce u jego zdravvie fizl'cznłt
i psychiczne, międz) innymi poprzez udział XN szclroko rozumianym ntchu tury-
sty'cznym. Wzrost sila nabywczej ludności. szczegóbile pmistw o wl;snkim
dochodzie nnroclowyn) nQ jednego mitlszk:lśc:n, pozwala na przeznaczenie ctJr:tz
większej części budżetciw g03podarotw domom'ch na ]consurnpcję dóbr i usl\ig
turysBrcznych. Tak więŁ} czas wolty od pracy tworzy potencjalny popyt na t.ury
etykę, a siła nabywczii pozwala ten popyt zrealizować. Również urbanizacja,
którą ]iależy rozumieć jako prtnes kulturowy unowoczcśniający spŃeczeiistwo,
mn conlz większy wpływ na rozwój aktywności turystycznej mieszkaliców da.
nego kraju- Uxvaża się. iż tu'banizacjii i turystyka są ze sobą ściśle związ:lne
i występuje między nimi dwuscrann) związek", Można powiedzieć. iż im jajtiś
kraj jest bardziej zurbanizowany. tym większa jest aktywność turystyczna jego
mieszkańców.

Wszystkie wymienione czynniki roze'aju turystyki. tj. wydłużenie siQ cza-
su wolnego ad pt'acy zawodowej, wzrost siły nabywczej oraz proces urbani-
zacji, zaobsernwać można w Republice Federalnej Niemiec. której inicsakańcy
należą przecież od wielu lat clo najbardziej akta,wnych turystycznie na śB'iscie,
tworząc rósmiież o]brzymi potecja] dla turystyki przyjazdowej do Polski

Naji$totniej8zym problemem społecznym w rozxvoju turystyki niemiecko
polskiej, wydaje się być sprawłl uprzedzeń istniejących między nnrlldntni Polski
i Niemiec opierających się na różnych przesłnnkaclt podbudaxw} wartych przez
media obydwu krajów. Tak jak uprzedzenia Polaków do Niemców bazują na

Tmn że. s. 89
Tamże. 8. 92
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burzliwej historii zwitLzków mięŁlzy narodami llolski i Niemiec. a przede wszyst
kim na tragit;znl'ch skutkach !T w-ojny światowej potęgowanych przeze)ropa
ga!\dę byłych krajów Europy Wschodniej, tak uprzedzellia Niemców do Pota
ków opierają na częsta krzywdzącym obrazic Pcllski i Polaków w obydn'u

ęśŁliaŁlh Zjednoczonych Ni1lmczech.

Obntz Polski w Nieinczcch jest często goi'szy niż n'skazuje na Lo rzeczyą,i
stość, a wyszukiwanie i wyolbrO-mienie negatyw'nych zjawisk jest często w nie
nliccjdch mediach o czym l)isała miedzy innymi była niemiecka korespotldentka
w Polsce Edith Heller'i. Najczęściej ptn'uszanyn! tematem w niemieckich nleclia
jest właśnie pt'oblenl kradzieży samuch{)dów w I'cisco.: Faktem jest, iż w 1996
laku sItE:ldzionu a& gŁ'allicą Niemiec 15200 satnochodów należących LIQ obym'aten
RFN z czego &ż 409ó(6240 pojłlzdów) w I'olsce". PrawdlLjest, iż kt'adzież nicmic{
kich s:ltnochodów' w Polsce spadła w 1997 roku do 4;3(]0 pojazdów, jak i zmalała
liść zgłoszonych przestępstw dokonywanych na tutystnch z Nietniec do 1191

(w 1996 i'oku -- 1255). o czym jeclnal( pntsii niemiecka nie infor'muje
Również niemiecki aubtnobilklub IDAC ostrzega, na padstan'ie infclrma

ocrz.ymanych ocl bŁlrlitqskiegu NISZ, pl'zed wgazdami do Polski, powołując się
na rosnącą przcst.Ę])cznś(}". Szczegół\e ry'zyta czeka zagranicznych tur):st(;w
w- Polsce na dworcach ]to]ejow-ych i n' pociaHach, a]e także w- centrach (]uż)-ch
miast, takich jak; Warszawa. Kraków. Wrocław, Poznali, a pt'zada wszystkim
w- Gclailsku. hlóvi $ię rów niej o nadużl'wdniu władzy przez polską policję tira
mową i wym\Łszcniu pł;leCHia hal\katów za nicpopełnione przewinienia

wiele do życzenia pozostawia l>ozioin hideny w pŁljHce. Co plan'da buctuie
się i remontuje sanitariaty'. ale wiele zastrzeżeń budzi jakość żyxx,gościł napo
jów, w-ody pitnej, u,ody n' basenat:h, jeziorach iw morzu

Ab\' z sukcesem I'ozwijać tui'} etykę przyjazdową do Polsjci; należy energicz
nic dąży(: do wyeliminowania luh ogniniczenia negatvm nych zjawisk, takich
iaj{ prztlstępczość czy poziom higieny sanitarnej, a później zadbać o xx'łaściwc
kształtoxx,anie obrazu kraju za granicit. Budów miiu polskiego image'u za gt'ani
cą pomagać powinny przede wszystkim polskie placówki dyplomatyczne. insty-
tuty kultury. ale także działaj:Fe w ll państwach polskie ośrodki informacji
turystycznej(Ośrodki Zagranicznej Polskiej Organizacji 'hirysLyczt\ej w: Berii
nic. N(}wvm Yniku. Stockholmie. Amstel'damie, Brukseli, Londynie. Rzl:mie
Paryżu. h.[adt'cie. Wicdcniw i Budapeszcie"). Należałoby wieksząuwagę zwró.
cić na llracę z wszystkimi mediami w poszczególnych krajach, a przede wszyst

B. TTe11Rr, hl cyfr /fu/cl l I'l+1lljer!, FrnnkruroBi' Rulld9cl}8u, nr le7 / 1999.
.{l+rorcl en nach 0Hzeurul i rfslnnt. Der Tag"s8piugcl. Nr 16038 /1997.
LanderjnformnEinn Pu[un, ]nfo w Sor\'icęAD.\C. )']anchcn 13.07.]99g
R..InśniBWHki. J. Szczesnv. trud. WI'ROS'l'. nr 2&r11)98

n?ls/:a rrn)#l)-han prarlic no l robic ;99g. llulska organizacja'hin-st \\iarszawn 2{1(ia.
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kim w tych. w która'ch obraz Polski jest niekorzystny i powinien ulec p(Iprawie
w tym również i w Niemena(}h. Zn)iana opinii o Polsce dopron'adziś może d(
wzrostu zainteresowania wńazclami do Polski (}bywnteli Niemiec i clo ]iaoczne
go przektlnania $ię o postępach, zachodzących u icb wsŁ:hodniego sąsiada.

5. Stymulatory i destymulatory rozwoju turystyki

lstotnejest t.akżc określenie {:zynników w-płyxwających pozytywnie-- symu-
latorów -- oraz negatywnie - destymulatorów - na dalszy rozwój niebu tury
etycznego z Niemiec do Polski. W ostatnich latach podjęto, zarówno w Polsce
jak iw krajach Unii Europejskiej, w tym także w Republice Federalnej Nie
miec. Mine działania prawno-organizm(8rjne, które maj L doprowadzić do dat
szegc} rozwoju wymiany Curystyczl\ej. Podstawon'c kwestie związ:ine z roz\v'o
jcm turystyki polsko-niemieckiej reuiluje wspomniany już br:ikŁat zau,at'tl'
między Polską i Niemcami

Do stytnulntorów rozu,nju turystyki przyjazdowej z Nietniec da Polski
Balic zyć należy

właściwie politykę tur) styl:zną, będąca częścią generalnej polityki gospo
ctarczej państw a
przemyślaną i dobrze zorganizon'aną promocję kraju jako celu wyjazclóv
turystycznych)
budowę nowych i I'odbudowę istnicjącynh przejść graniczt1l'ch,jak i uspraw'
nieme orgmiizacji odpraw paszpartowa-cclnycb tak :ib) przekroczenie gra
nice ti'woła nie dłużej niż 15 minut bez względu na dzieli tygodnia i porę
dnia czy roku
poprawę dostępności komunikacyjnej, w tym tludowę autostrad, zwiększa
nie ilości połączeń autobusowych, kolegow-} ch i lotnicy.ych. ])owstanic sczo
nowego(letniego) ptił:uczenia pi'omowego między Nielncaini a l owską, nii
przykład na trasie: Rostock -- Gdańsk,
zlikwidowanie balon(5w tjenzl'now).cli dla pojazdów' zagranicznych. aboxvii\z
kolej wymiany dew iz, a {lll najważniejsze zniesienie oboxMązlni n'izowegc}
dla wszystkich ob)-n'aten Europy Zachodniej, USA i niekt,órych innych
pallstw.
stnicnłe w Polsce sprzedaży wohloclowej(zlikvridowanej w państwach Unii
Europejskiej z dniem 1.07.1999 roku) oraz zwrot turystom zagranicznym
polskie go 'brAT-u.
niczniszczonąprzyroclę i jej zźtsoby,
poprawę higieny sanitarnej i jakości żywności, napojów- wody pitnej, wody
n, basenach, jeziorach i morzu,
tworzenie pozytywnego obrazu Polsjd za granicą,



IJWAKt niŁow XNn itozwo.n; ORY$'1'Y]a ]'itzvi.\znow-ru... ] 8i

powstaja,mnie info'astl uktury turystycznej, w tym hoteli i centów urlopu
wych, dotnó , omz mieszkań n'akacyjnych, jak i tańszej bazy ntlclŁlgou-ej
budowę non'wczesnych calnpingtlw. Mwnież całoroczn\,ch,
łł{)w scawanie nowych ahakcyjnych programom.o i cenom'o produkt(3w tura
styczn},ch, w tym ofert rotlzinnych ze zniżk:imi dla dzieci.
rozwój turystyki akt)m'nej, M, tym: turystyki wodnej(żeglai'stwo, spływu
kajakowe* nurkowania), turystyki wędŁ'ownej i I'oxx'Granej,jeździectwa, ml;
śliwstwa, wędkowania, nnwiarstwa biegoM'ego i zjazdou'ego, gt' w golfa,

rozwój tura'styki lccnliczej, z pełną możliwością zabiegom-:Ł i obsł\tgą w ję
zyku nietnicckim,
powót:lw aniu nowi'cli atl'akcji turystycznych. jak i różni'ch ciekawych lbnn
spędzić rliu [;nilu wolnego:
twoi'ztlnie dłuBoterlninowlch knl{ ndarzyimprez kulLui'alnych i sportów' 'cł)

służy-lody rozwojowi tŁii'Ftylti zuydalxeniotueJ(cvcnt.s),
tnienic sieci infbŁ'nacji turysta'c:zricj we wszystkich aŁrakcgn},ch tmvstl'cz

nle miejscowościach i regionach Polakó

ltd

Do destymulatorów n, rozwoj\Ł ruchu tu] ystyczncgo z Niemiec: do Polslti
naliczyć można między innymi

niekiedy długcltrw:iłe oczcldwanie na odpr:Jwę paszpoitowo-celną nn grani
y niemiecko -- polskiej

lconicczllość posiadania pasza)artu(poza strerąjn'zb'graniczną), d nie dltwo
du osobiat.e8o taIL:rowŁtncgc} przez pQjaką Sti-a Cl-unicznq, jujqo onlcjalnego
lokurncntu upi'awniaj:lc:egu do przekroczenia granicy polsko-niemieckiej.
nicuznawanie narŁidowych praw jazdy (obecnie wymagane jest !niędzyn;}
rodowe prawo jazdy)
brak umawv o wzajemnym uznawaniu ubezpieczeń [ld kosztów ewent\tal
nego leczenia (konieczlle jest posiadanie dodatkowego ubezpieczenia zdro
wolnego na {:zas podróży),
rygorystyczne wymaganie posiadania tzw. =ielol eJ harQrjako potwierdza
nia zawarcia ubezpieczenia u'oadkowego pojazdu zn gl'anitę
wproxŁ'adzenie podat](u drogowego dla pasażen5w nicmicclcich autobusów.
jak i samych paJ'azdów t)owyżej 8 miejsc pasażerskich poruszających się pu
Polsce

niepukq:Łcy n'zmsccen towar'ów i usług, w tym również t\irystycznych, w Pu]

wzrost przestępczości knncentr\łjąccj się na ttuys ach zagraniczny-ch
a pi'zcdc wszystkim kradzież zagranicznych samochodów w Polsce
negatywny obraz Polski w mediach i opini publicznej Niemitłc
istnienie w dalszym ciągu uprzedzeil Niemców du Polski i Polaków.

$ct
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Wpływ na dalszy rozwój tuTyst).ki przjqazdowej clo I'owski będzie miała rów
nici normalizacja stosunków polityczna,ch w Europie, a szczególnie proces
pojednania między narodami Polski & Niciniec

6. Stan obecny i prognozy rozwoju tui'styki przyjazdowej
z Niemiec do Polski

Należy' przypuszczać, iż turystyka etniczna do Polski. w tym i pillonijna
tzn. zviitz:ma z miejscem pochodzenia, \urodzenia, czy zamieszkania a' prze
szłości samych tura:stój lub ich przodków. tldgrywać będzie coraz mniejsi \rolę
Glównrmi celami przHazdu do Polski będzie lypottpa fiuystyha, tj. wypacza
nek i rozrywka oraz poznanie kraju(poxvinna onn przekroczyć 50% wszystkich
celów ])rzylazdu). odwiedziny Itrewnych i znajomych(około 20%) oraz wy-
jazdy w interesach i służbom-e (do 30%), spadać będzie natomiast udział
turystyki handlowej, ze w-zględu na pewne nasyće?bie rynku niemieckiego to
darami z Pcłlski, a także wyrtiwnywanie się poziomu cen w obydwu krajach

W przejazdach Niemców do Polski dominują oll szeregu lat i claminnwiić
bed:ŁW pi'zaszłości indywidualne przyjuzdy niezorganizowane(po!\ad 80Ę6)
H udzim turystki zozKttnizowanej, ind) wilinnlnej i grupowej, znajduje sic nn
poziomie kilku do kilku nastu procent, co spowoclow'ane jest przeważającą liczbą
Nietncón, odwiedzającychjednodniaw'ch. położeniem Polski, jak i korzystaniem
z włilsnego środka lokommji

U'zrost sprzedaż r l)olskjch usług turystycznych poprzez zagraniczne biura
podróży zależeć będzie od i'ozwoju infrasuukcury t\irystyczneJ. powstawanUi
hoteli i centrów urlapowych oraz oferowana nowych produkt(;w Łui'stycznl'ch
i ciekaw ych form spędzam:l czasu sa'olncgo w Polsce, popran' dostępności ko
tnunikacyjnej, a także like idacji uprzedzeń Niemców do Polski i Polaków.

Najpopulaniiejszl'm śi'odkiem transportu wśród Niemców odwiedzają
cych Polskę jest bez wątpienia i będzie również w przyszłości samochód osob(i
n'. ku'itym przHcżdża około 90% Niemców- Natomiast udział inni'ch środków
transportu, w tym samolotu, autokar'u, czy pod:\gu stanowi zaledwie kilka pro
cent(1,1-3,7%)ll Zdecydowanie inny udzial środków transportu występuje wśród
ur) słów korzystająca'ch z pośrednictwa zagranicznych biur' poctróży". w tej

grupie turystów najważniejszą rolę odkrywa autokar(39,4%), kolej(30.7ę6),
a w mniejsza'm stopniu samochód osobowy(23,1%). Korzystanie z różnym:h grad
kón transporctt ttzalcżnione jest zarówno cłd częstotliwości przyjazdów da Pol
ski, jak i od wieku tut'staw.

Badania własne przeprowadzone w N'
ka 1 998 roku

t) u ujŁi-ecie od marc:a 199 roku do p&jdziĘi'ni-
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Złln3wno ogtił tut'staw zagraniczn) ch. jak i Nillml:ów, spędza w Polsce od 3
do 7 nou' i] jeden) wyjątek stanowią tu])'ści z USA. którzy przyjeżdżają na
dłuższe kilkunastoclniow'e ])obyty. Nic nałoży jednłik ziljtłitdać u lira szłnści
znacznego wydłużenia średniego czasu pobytu dc} ponad (; noc:) :lni przez tlg(lł
tura,stóxa' zagl'anicznych, ani pi'zcz cuu słów pochodu:tc;)-ch z N'iemłet:- Długość
l)obyty tui ):stóxx niemieckich w innym:h krujuai sąsiednich xvynosi, podobne jnk
w Pojsc:e, okołt} 4 -- 7 nm},, R jedn,nym w)jątkienl jest Dania. gdzie Niemal' spę
dznjągrednio 15 nocy. Dania, mimo zbliżonych clo I'olslii waninków klimatycz
nych i(wydaje się) słabszych warunków' gcogra6lczno-przyrodniczych(na przy
kłam rzc'źba terenu, wody śiódlądowe, powierzchnie leśne). jest dla t.ulvsttlw
nietnieckich krajem typow'o tjrlopoB'ym. Decydowac! o tylu może dostęp Danii clo
dwóch mórz (Pfitnocnc i B:lltyckie) oraz clluRość linii brzegów ej (7313 km), il tnlcżł:
wszem:hsŁrunna oferta domów wakac)jilych na terenie cnłegt} kt'nju czy sie(} dróg
rowerowych

Wńazdlr tui'stój niemieckich . zar(;wnl} do Polski.jak i kmycli luajów, kon-
centrują się na okrltsfich: wi{)sna, lato i u czesne jesien(ponad 70%). Wcclług
badań niemieckich 80':,b Ł uchu ullopowego w Niemczech oclbywn się ofl llnłnwl'
kwietnia do połowy października'

Wśród regionów turyst.) cznych Polski w l)rzyjazdnch z Niemiec naj
.\'iększą rolę odgrya'a i'egion centralny i Wybrzeże, l u,śr(Id polskich miast
Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i(}dailsk. Jednak w pŁ'zl'parku ttu'stan'
niemieckich korzystających z usług z igr:lnicznych biur podróż) ila pierwszym
tiliejscu znajduje się Kraków. dalej Cdali$k, \Nilrszawn i Wrocław. Nie należl-
spodziewać się zmian geografii wyjazdów turystów niemieckicll do Polski.

Rozp:itrujtK h)t-my zakwaterowanie tutystón' nicinieckich w cz:osie w-szjst'
kicll puclróżj' Łulopoz'ch iw trajuic pobytu w PojsŁn. widać wyraźnie, że otlsetek
kot'wystających z noclegi\v , hotelach jest podobny i wynosi około '1096. Nienlcj'
B, rabce częściej niż gdzie indziej korzystają z peiujonatów. zakwatei'owada
u krewnych lub znajomi:ch iw lcwatel'acll PU'walnych, a rzadziej z campingu. Ze
w zg]ędu nn zbyŁjeszcze tnaŁą liczbę proponowanych w Polsce diimów i mieszkali
wakacyjnych. Tnst},tuŁ 'lbrysLyki nie wyn'óżniał w swoich badaniach tej fot'my zil
kwatemn'aniaaa, a z kt(3rej turyści niemieccy chętnie korzystają w ci:49u {:alego
roku. zaiHwno q'c własna'm kraju. w Skand)alawii(głównie u- l)unii). wjtr:lunch
ajpcjskich, jak iw krajach bnsei\u blorza Sródzicmnllgo(udzial do 24'%)

Jako najbardziej popularną fonnę spędzania czasu w Polsce nicmicłccy
turyści wskazywali na pobyty w miastach (2/3), natomiast coraz rzuŁlziej na
curystl'kę abjazdową. \ń'urasta natomiast zainteresow:inie pob} tajni nad mo
rzym, w ]as:lch i nad jeziorami oraz na wsi

P. Aderhold. Z)ie Rel$eanaiysć /?A gg. F.IJ.R. hamburg 1999
T. Skalski. Wdat&;!ur:,stó agn nic nyc/} lu/bZscew 20aCłlolrB, hlstllutTurysbkl, Wnr
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W N'iomclzech pol\ad 3C}0 niemieckich firm Lurystycznyt:h zajtnuje się orga-
nizacją wyjazdów do Polski, a do nujwiększb'ch zaliczyć nalcżF I'IJI, NUR,
Db:RTOUR. ]ĄBll$Ro]-A, XOVASOL czy WO] TERS : Reiscn. Z reguły pro
ponownie sątc same Ł'egiany' i miejscowości turystyczne oraz hote]e.])uże po
dobieństn a wykazująrńwnież progi'amy pobytów czy trasy wyclieczek autobu
soKI'ch. Coraz większym aainteregowanicm cieszą się pobyty w domach
i mieszkaniach wakncŃnychofcrowan)-chn' Poleca przede wszystkim przez NO-
VXSOL i WOLTERS :Reisen. Interes\jjące i nietypowe oferty proponuje DNV:
od lotów' czarterowych na hlazur} poprzez w'ucieczki kolejon c specjalnymi po
ci:\mami (Sc/iie?i.enhreuaf(dlrlelt), xu'cicczjti autokarawc do węcltówek rovera
wl'ch. Ponad połowa tut'słów- nielnicckich korzystający-ch z usług bi\u podróży
ocenia niemiecką ofertę turystyczną do Polski jako dobrą(22,7%) lub wy
stitrczaj ącą (31,9%)

Turyści niemieccy przchywnj:Łcy w I'Cisco nie s: zbyt krytyczni i ntl przy
kina w 199S roku ponad połów źl z nich nic krytykowała niczego. hlimc} znaczllc
go wzrostu cen v, Polsclc liczba tura'słów z Hien)iec. którzy krytykow'ali koszty
pobytu spadłit xv trzech ostatnich badanych latach z 21.7% w 19$)( roku do 13,6%
w roku następnynt i zaledwiit dl] 6% w 1998 roku. Niemcy kl'tycznie odnoszą
sie natomi:isl da doscę])ilości komunikacyjnej i uciążliwego dojazdu (w 1998
mku (i,5%). Rr lat.ach 1})91--1997 na brak atrakcji tura'styrznych uskai'cało
się 3-4.7%, n w 1998 roku zaledwie 1,4%. Jcsznze w- latach 199Z-1993 około
ą5ę6 turystów niemiwldctl krytykowała stan saniLal'ny w Point:e, :l w. 1998 roku
otlsetek tcn obniż)l się (lo 14.9%, co świadczy o wb'raźniej papa'anie w tym wzglę
dzie. Optymizmem napawać musi natomiast fakt, iż w analizon'onych liŁŁach
z wyjątkittm 11)92 roku, deklal'azję portowego przyjazdu da Polski składało
ponad 90% tur) słów niemieckich. a w 1998 mku nawet 95,9% wszystkich nn
kich)u,ans'ch

Ze spadkiem dynamiki przgazdóM' cudzozienłców do Polsjti zmalało róu-.
nici tempo wzt'testu wpływ'ów z turystyki p! wyjazdowej, zarówno ogółem,
jak i od obywateli RFN, n w 1998 roku ndntltowano po raz pierwszy wyraźna'
spadek wdywów(agółeln a prawie 8%. a z RFN nawet Q 14.3%D). blimo spadku
\Ł pl)-wóu, z turystyki przyjnzdou,e}, utrzymuje się w dżtlszym ciągu tendencja
w-zi'ostou,a płatności rejestrów.an},c]i pl'zcz Narodowy Ban]( Polski, co świadczy

.wzroście zaillteresuwania t\lrystów opel'tani zagranie;zrlycli tottropcratni'ów.
W 1998 mku n'płl'wy od odwiedznj:tt:yctŁjednodnion'ch z konsuml)cji dólll' i uslug
spadla ogółem o ponad 209ń, a z rynku nietnieckiego o 8,2'}6.

Udziitł Niemców zarówno w prze'jazclach. jak i we wpis'wach z turystyki
osiągną w ostatnich latach około 60%, a udział turystów niemieckich i pocho
dzi\ce od nich wpb wy uscabilizowały się nn pozioinic około 35%. Udział Niem
ct w wśród odwiedzam?\cych jednodniowych wynosi około 60%, a wpływy z tego
tytułu osi:\dają prawie 8096 wpływów ogółem
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Podsumowanie

Niniejszy topi'acon'anie i pt'zepi'awadzona przez autor'a analiza, zarówno ilo.
ś(:inu a,jak i jakościowa, ])otw'ierdzuji\ istotną rolę i duże znaczenie ekonomiczi\e
turystyki przyjazdnwcj, szczególnie z Niemiec, nie tylko w czasie ważnych prze-
mian w Eui'obie lat dziewięćdzicsjątycb, ale także w okresie hill(udziesieciujat

Bioritc pod un agę dalszy roze'ój tuD'styjd na świecie oraz olgi'tymi potcn
ciał. i liczebność turystów niemieckich, należy założyć iż turyst) kn przyjazdowa
do Polski zajmować będzie pod względem ilości turystów i wpływljw z tuiysLyki
wysokie miejsce na świecie oraz stanowić w przyszłości ważny ejemcnt gospo
d;leki kraju

\X'nt'rankiem utrzyma)lia $ię Bulski w czołówcelŁrajów tuu'sŁycznyt=h na
świecie będzie jednak szybkiejlowstawanie odpowiedniej inrrastrŁiktury tury
etycznej. w tym hoteli i centrów urlop)owych, hoteli o średniej i niższej kategorii
oraz bazy i'ckrcacyjnej, poprawa'a poziomu usług. także tut'st) czas'ch. dostana
lenie $) stcmu 8zkalenia pracowników stlktora ctu'sLyczncFO oraz znajomości
zat:h(}dttioeuropejsjtich języków(między blnymi języka nicinieckiegn). spadek
pi'zcstępczości. a ]lrzcdc wszystkim ]lo])rawa obrazu Pal6ki za graniciŁ

SpctniajĄC wymieniał\e warunjti 11ależy stworzyć politykę promocji tury
tycznej Polski jako kr:iju stanowiącego {:cl wwjaz chów nie t} lltojednodniawych.

czl' podrtiży sentymentalnych. ale pt'bede w-szystkich l)obytón' urlopowych. :hzei
ba się przecież liczyć ze spadkiem zainteresowania n'jazdami zakupom ymi
prze'jazdaini osób starszych związanych emocjonalnie z była,mi terenami nie

mieckimi należącymi do Ptłlski.: Nic i)owinno przypisrwaó :się tcż zb} t dużego
znac:zŁ:nia agroturystyce w tut'st) c=e prze'jazdowej do Polski, gdyż prze'naj
mniej w Niemczech, szczególnie turystyce wriaztlcłw-ej. jest ona zjawiskiem
mat'ginalnym

Zakładając zatetli, iż górny pułap ilościow.y w turystyce przjjazdow ej dc}
Polski został już osiiŁgnięty. należałoby przecie wszystkim podjąć działania słu
żiŁcc ztnianie struktury jakuśl:iowcj turystów w prz50azdach z Niemiec, aby dl&
cclraz większej liczby odwiedzając) ch jednodniow) ch Polska $t.ala się w niednje
kiej prz):szłaści celem [;oraz częstszych i tlłuższych wyjazdów, przcdc wsze,stkim
pobytów uxrlopowych. dajcLcych także zdccydowmiie wyższe wpływ' dew izuwe

7b czego potrz4}bujent?, to palednanie i zrozuntienie, zaufcttŁie i do
l)ra sąsiedztwa g w która'ch co przed8ięn zięciach wymiana tui],SCyczna mię
lzy obu krajami odgrywać będzie niebilgatehią rolę

u Slow-a llyteBO Prezydenta ltb'N Romana Hoizogu u)'pawiedziaiic w clubie orocz:
w WRrsznwie linia l.oe.199.i z okazji so soczi:iUi'awRtania l\ar$zawukiexo (1)elit.$che lula
Annghrungen. klaus der a,eKhichtc dcr Bundesrepubjik ])CŁltwłi]und,]3ann l f)t)6)
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The conditions for the development of tourism
from Gcrmany to Poland

The author's detailed andysi [Dr tourists travelling tn Poland has shop'n
that tourism from Gcrmany has been, is and will be most iinportanŁ inter-
wnr pel'iod. As long ago as in the midwar period (in the yaars between 19:łO and
1937) G=ermans +lccountcd fur 1/ 3 i.e. 29,6::+ 4096 of all the foreign tourists
visiking Pałand. Sincc touri$m otnrtcd developing after \AiW' 11, that is since tho
early 50s, the number oftouńsŁS horn Germany, which iucluded the. pcollle of
Polish ;lnd Jewish origin vho lived af around 30% or the foreigners coming to
Poland. During thE Gold wnr peŁ'iod. and especially the years 1961 -- 19(;i{ the
percentagc of German Lourists bell to 13,9 9,0%. The 1970s weta albo cluite
9xcoptinnal. Introducing travelling facilities bctween the former East Genn8ny
nnd Poland rcsulted in a \ €try high level of tourists and in 1})72 it rose ta S296
and over the next years, i.c- 1973 -- 1980 stayed at the lcvel of 52,3
After the authoriŁiea ofthe fortncr plast Germany suspended the trnvelling fa-
cilities concei nina Poland(sincc 30.10.19B0) alla after the lnartial law -- wnich
wa$ in force from 13.12.1981 to 2Ż.07.1083 -- was introduccd in Poland, the
percentaEC wenŁ dovrn to 22 - 30ęf. in the ycars 1981

\ tapid development ofUuHsm to llolnnd, including GerŁnans. was observctd
in ] 990s. \Nithin Len years the number afrcrciRners visiting Poland increased
Lenfald from 8.2m in the 1989 to g8.6m in 1998. Thc number of GJertnans cross
ing the Polisll bordcr rose almost thirty times and rcached a peak ofover 50m
people (1989 -- 1,8tn, 191}8 :- 51,6m), whicb accounŁed for 60'% of all the foreign
ers coming to Poland. E\'ery flfth fPreigner and every eigjlth Gerinan {:IJming to
Poland IS)98 was a toni'ist
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WYPRAW PO AUTENTYZbT l WRAZENIA.
RZECZ O KONCEPCJACH DIANA MACCANNELIA

l NELSONA H. H. GRABU RNAt

Katarqlna Puchalsha.Jldięfus'e

W I'oku 20Q2, nakładem Warszawskiego Wydawnictw:i l.itcriil:kiego hfUZ.Ą
ukazałit się ltsiitżka jeana )lacCamiella pt. ..TurystEI. Nowa Leorin klasy prób
niaczej" w])i'zakładzie Ewy Klekot lADny Wierlzorkiewicz. Data jcj pierwszego,
amerykańskiego wydania ui t'ok 1 })76. ale treści w niej prczentowmie nadal
wydają się byó aktun]ne i mŁig \ wzł)u(]zić zainteresowanie nie tylko wśród an
Lt'opo]ogów turystyki. ]X' miarę u])]ywtl lat autor' dwukrotnie ustasunkliw ał się
do swego dzieła wzbogacajqc je w 1989 roku o Przedmowa n dzicwięćjat póżniej
o epilog, w których omówić szerzej niektót'e zagadnienia. nie podważać:Łl: ni('zc
go, co wcześniej nallisał

W latach siedemdziesifttl'ch naujcowc badania nad tuuystyką zaczęły fala
czcić coraz szersze kręgi- Xie sjtupiano sięjuż tylko najej ekonomicznych aspek
hch, chociaż taki punktwidzeniajest zrozumiały. gd) ż turystykii nawet. dzisiaj
jesc je&iyui z najiepsarch bi&ncaów. Tury$trku injqQ dziedzina ludzkiej akt):w
mości zaczęła prz) cii\gaĆ tJwagę badacza' spolcczn) ch, określająca'ch siebie jako
anLropologóu kultury lub ctnologów. zaś opracowania Deann h'racCannella czy
też Nelsona IT- 11. Graburna wyznaczyły kierunki amerykanskiej a1ltrtPpologii
s])ołecznej w latach osiemdziesiąty-cb

Cel, jaki sobie postaw-ił D- blncCannell to wprowadzenie do zagadnień znią
za)tych ze strukturalne. nnaliząspołeczeństwa nawoczcsitcgo. Badacz pi'zyzlia
je, iż w zatllieŁ'zeniach jego mina to być rodzaj rapońu ctnograńcznego, którego
zadaniem było uchw) cenie proltesu ewoluowania od spoleczeństwa h)dustrial
nego po nowoczesne, zaś pod:łż:inie zn tul'l'stoi jego obserwacja mialy na celu
potwiet'dzenie wcześniejsz)nh założeń. Dlatego tcż autor' pl'zypisujc slaxŁ'u ..tu
rl'sta" dwn znaczenia. Z jedrlej stronyjest to socjalogicznc studium osób poda
żyjących po świecie, z drugie.i zaś turysta sŁ ije $ię modelem, za pomocą kdrcgo

[ttst},cut a\lryscrki i itctcrcwj! AWF.]€rnków-, ui. ,rana Paula 11 7s
l)can )[Qccunnaj1: 7ha'#h. jńlu.a ł w/icr łasyprrijniaua. w81nznw5kiE \]'ydnn-nic w-o ].lh.

kie h[UZAS.A-, WniHznwH: 2002 i NF]Rmi ]]- ]]. (;rRburn. ZnKri$/1: - r/łe Sacred]oKrnc}.i e rbee
pu.ĘP, XewVnrk. IS)8.1 wopra Tani\l T. hliucini&lla. L SprtrtŁU ciosu .film, /{wc=o&anc pcfianrm.
PQ/og i lz&rXstrb JVcZsaRa H.H. Cra&urrm, llroblGmy 'lUTVstyki, Instytut'l'ury$tyki, \V-w-n: 1993
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autor próbuje opisać nowoczesnego człowieka i zrozumiećjego miejsce we współ
czcsnym świedc. XN)daśnienie nnu,wczesnej struktur'y społeczni:j miało się od
być poprzez wykorzystanie zbiorowego daśsónadczenia całych grup, sp tylu wy-
padku grup turysta,cznych, N'a domiar otrzymaliśmy- obraz noxxoczcsnego
podróżnika ukazany przez pryzmat zmieniającej się ktdtwy.

Nawetjośli l(omuś nic prze'padnądo gustu tc intcrdyscyplinamc i na wsltroś
socjologiczne rozważania. może sięgnie [)o ksit&kę tylko dla jetlnegt} rozcJziału
w którymi\ l). ltacCant\ell czuje fragmenty dn'óch przewodników (Anglo-Anten
can l+actical Ouilde fa ;h/ ilłilth? Para. /9af) wydanego w laondynic pi'zcz Wil
liama TTeincmanna i Pnr and Znuiłon. l h RouZes /iłnm Jm/}du/} /o Pcrri.v.

HarzdóooA /OI' H'duet/eł's Karin Baedekera} opisujących atl'akcje Paryża, czasu
mi dość kontrowersyjne. jak; rzcźnia, kostnica czj' kanały.

Jalckolwiej{ Cloud Levi-Strauss uznał zn niemożliwe sŁw'llrzenie etnografii
nowoczesności, autor, nie zrażając 8ię, skierował się ku rozspażaniom Emila
Durkheimu, KarżjeSO teoria stworzona dc} interpretacji zlat,isk zw iązunych z re
ligiiŁ pierwotnie mc>gda mieć zastasou anie do badilń nad pewnymi }lspcjct:nni
współczesności: . Badania socjologiczne epoki ])rzejnb'słowej to badania nad pl'acĄ
i klasą robotniczą. .,Ponowoczesność" deprecjonuje pracę lizyczną, a xvyróżnia
[dasę średnimi jcj czas n'o]n):, n'](tórym U czasie poznawanie Tńwnież sbajt} się
produktywne. Mamy do czynienia z nowąklasąpt'óżniaczą, alejakże innąocl Lej
piannej przez 'l'hai stixiim \zablena pad koniec xlx wieku (stąd w padtytulc kaiExż.

ki sform\dowmiie .,Nowa teoria klasa, próżniaczcjD. To już nic specyficzne ty])}:
ubrań, szt) wna etl:kreta, ostentac:yjna konsumpcja, określtjne rozrywki będące
źródłem prestiżu i zazdtnści. de dostępne tylko dla wybranycjl. Dzisiejszy tury.
sŁa Łn człowiek zajęty poszukiwaniem autentyczności, kolekcjonoxvaniem wra
żcl i doświadczeń, a jego czas n ojny jest czasem wolnym pozornie. .Jego zada
mowy charakter wyraża się poprzez uczestnictwo w różnorakich wakacSjn},ch
ktusach, obozach jezykow'ch albo modnych 08tatnio ,,sahbatical"3. 'ruU-stł'ka
aktywna czy też bierny wypollzynek marit n:ł celu regenei'al:ję sił w italnycli
odreagtjwanie stresu'l Sflmo zaś zwiedzanie wymaga czasami większego w ysił

.Antlvpologia t uy$cFki, chociażjest }lowąMmodzielną dy$wpliną, ma 3n'qe korzenie u bR
]aniuch uuiów-. ccmmunii. ludzkich zabaw czl' incwk\dturowej cstetl'lci. 'lUrystrka jest częścią
teHc] znł:hou-ania hlłmo, które n- ne=lrnu nuz) wu ..ludzkim zachuwunion! bndnw-czl'irl". naaniącrin
rciu znaczenie. Ukjak [emmnniui), 8zLuku, sport czr roljLior. Cyt- n]; v- hlumii]iuk, l})prcnŁU [rp

Snóbaz:'mljnkn nowa forma wypnczl'nku. tl} dod8tkun urlop org" nizowanr dlłl nujwKżniuj
swych w danej armie pracom'ników-. xl'} ).lud nn ku$zl nlrmy w zulŁĘtak juk rlajbarózie} udlcśty -
guugruncznic lubi'c'zajauo- od miejsca icjl ]jrnc]\ po kilktl tygodniach(n nawet miesiącach) w r&cnj".
jnk naw-Q naradmni'. cyt. zn: \: ozniinlmwski. Sbarun.i rla wxpocw?&e&, New$u'eek, lo.oz 20(1ż. R.

Warto h] wspomnieć n knncepdi tuiyswki Nelsona H- u. Cruburnn, Itt6ry ujntujeją..nie jako
pracy. lwz jako część nowego wynalazku -- mkreacji. pi'zeznaczanej, nbr odnoH ić na8 nu pol-:ebr
wiecu praGI' coóziatnej'. cyl. za: T hlalxińak. il9plai4a d0 9acrKJn.... op- cit... s. 7g
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ku i lepszej arg:lnizacji niz n'iele prac wykonyn an) ch zawoflowrl: Xaw el modli
waść obsern'acji cudzej pracyjako l)rocesu })rodukcyjnego, która skłania du rc
[leksji nad własnąkolldycjązaxx'odou'ą, zaczyna obc:inic stanow;ć itrajtcjĘ tury
etyczną. To, według autora, jeszczejeclen dowód na transformację społem:arii tu,a
przemysłowego w nowoczesne - obok zmiany struktury rodzinni nowegl} podaj
ścic do edukacji, nowych ruchów społecznych, obniżenia wartości prttcy, rozwo
ju \n' ocą'nku i tuU'styki i u,ystuwianiu wszystkiego na pokaz- wszystko tnoże
b.vć atl akcją, jeśli Bię ta t]'lko odpowiednio wy])ralnujc. Robotnik. kiedyś t)ędi\c=y
częścią społeczeństw'a przemysłowego. staje się aktorem w' :,uniwersttln>m Le
atrzc prac)P'. Zw.ie(]zujłtc;) zdob) wnjąclaświadczenia, ale nie total'zyszB' itn zl'o
z\uniknie i ulegają spłycc'niu. hlożc dlŁtt.eKO tura'ści z cht ześcijallskiego Znct\odu
są zafnscynowani mieszkańcami Blislciogo Wschodu i AfWki Ptltnoc:nej, ,. kttlrzr
zn'ykli traktor &ć place i ulice miast jako miejsce pl'acy(.. .); to h})byki licz ścian
które obejrzeć [nożna w StambŁtle, 'l'nngerze, Damaszltu i Casablance", {.,.) Zy
cie spoleczne ludów pierwotnych jest niemal w całc>ści widocznc} dla ot)cych, \Ł, kui

ch obecności nię t.ocz);. ]])-ć moze [:zęś naszego uw ielbienicl alla ludó\v piet'wot
nydl łączy się z tą niewinną otwartością. C..) W spalccznościach picrwotnyt=h
ludzie w-iod:ł swe ż) cie całkowicie w.)-sLuwieió na wiclak innych i nie ttęczą ich
obawyojego autentyczność'e . 'lb-mczascm irving hoffman, łtnajizując sf.rukcu
ramy podzial instytucji spolccznb:ch. wyróżnił dwie $ŁI'ery: stl'el'ę sceny i stt'elę
kulis. Podział tcn ma chiirakter społeczny; ,,stref'a kulis zasłonięŁa pt'zed pu
blicznością i obcymi, pozwala ukD'ć rcltxNizlrty i dziiiłania, kt(Ire mogłyby knm
pramitować przeclstawicnio n'idaiant: od strony st:en},"6 ; jesc to pewnego i'adla
iu Hist):fikacja odb) xx-ajacn się bcz świadomości jettnostki. Dotarcie da stoi'
ku[is to jakby uczestnictwo, ]ctóre pozwa]n widzieć coń więcej niż ty]kc} przed
stawianie. a przekłfidaj UC tl} n:l jezu'k turystyczny. tt'zeby powiedzieć że jest to
zejście z wyznaczonego szlaku, zbrataMe się tuziemcanii; Czasami zwiedzają.
ym h się udaje, częściej jednak, tilil)io XW'wilków, nie, zaś słowo ftirysta zaczyna

powoli ew aluować w sti'onę określenia kogoś, kto zadan ala $ię doświadczeni:i
mi nieautentyczn},mi i-jak txmerdzi Daniel Boorstin - powierzchownymi iz g6
t' zaplanowana'mi. 'l)aczasem turyści. poszukując autentyŁlznnści, pragną za
pŁ'zyjaźnić się z tubylcami, chcą chociaż przez inomcnt stać $ię częścią. ich
wspólnoty. ale niestety coś ich powsti'zyinujo. Będąc przygotowanymi na Lo roz
czarawanie. pizl'jmują je z rezygnacją. Gflzic tkwi pułapka, że w pogoni za au
tcntycznościq, przcchodząn od fasad {to kulis. nigdy tam nie docierają? Być może
dzieje się t:tk dlatego, że przechodząc od Ihlsz)wcj fasada lcu intymnej rzeczywi
stości. xvpadnją za kulisy inscenizuwane. 'Eb .przestl'zeń dla hldzi z zesvnątrz
którym pozwala się ujrzeć szczegóły mechanizmu działania instytucji handlu
wych, usługowych, przemysłowych, publicznych czy też prywatnych domów.

D. blat:CRnne11. 7b/ysra.
Tamże. s.14Ó

OP cic.t S.76
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(...) Nawet jpii turysta wiedz), że zmierza n, kierunku auhntytznych doznań, to
często trudno mu stwierdzić, czy daświadczctnic w is&)ciejesl autentyczne. Zan'sze
może $ię zclal'zyć* żc to, {n uzn:l on za wejście za kuhss jest. w i6tol:ic} wkruczeniem
w sretę scena zawczasu w całości zilaranżow:mąz myślą o turystycznej wiz)nacji'
Autent},cznuść przemieszcza się %' stronę mistyfikadi i dlatego tnk w:linii jest rola
pamiątki (.sena eniru') pnzyważonego z tu'lodu. C rabum pisze iż ,,śwnCty Grani jest.
mitem pnszukiwanłm w podróży i powodzenie wypnlwy jest pr\iponloiiable do
stopnia, wjakim tnie ten zostŃ mealizowan}/'*. NlacCannell dodaje że ..pajniątka
nko że jwC cz) mś b)tyinnyn\ i bardzie bezpośrednim, nieustannie zagraża prze

wadze atrakdi.(...) Jeśli pamjąfkłl zost:tłahy za lłltdzo down'Łościowana, relacja
wjakiej pozostaje [lo ah'akqi. mogłaby ulec mtwanittl aby tenwt zapobiec, przcdsta
wia się ją zan'sze jako pincdmiot zflttgradowilny, nie jako substyŁut mmej rzecz)-,
lemjako coś. m utraciło swą dawid nattuĘ, zachowując nazw-C'o . Niemniej jednaj{
ta one prze'n'ołująmł'śl. że pr:lwdziwe życiujuc gdzie intlziej i ci. któż'zy z Mżnych
wzglęclótv zostajcLW domu. sądeprtnjontlw-ani

Djishgo Lez poszukiwanie coraz to now ych doznań, pl'awdziwego żl-cia, sbu
je się jakby obsesjąnaxx'wczesnego turysty. NFnza współczesna kultura to kultu
ra wrażeń, ,,bicgunka obrazów", a dzisiejszy podróżny jest nicnasl'coby; żitdzii
atrakcji pr?Tbier:l {;z;lsnmi ['oi'my zcLegenel'owada; ukuto llawet nowy termin
czttrna tur.b styka" oznaczajqcb' wyprawy szlakami najwięksi) ch Lrageclii luda

kośció . Zwiedzanie Manhattanu jest nnprnwdę ccnnt:. jc:śU Łdu się o --uć u ulica
ny napad, popularnością cieszą się szlaki padążaj:Łcc śliidami serŃnych mol'
dorcón- czy miejslla zabójstw słynnych osób':. ,,Cz}, można $ię xmec dziwić żc był(}
obozy konccntrncHne Auschwitz cz) Dachau I'unkclonują ctaisiaj jak prężnie
dzialal:tce mLLzea, ściągające roznie setki tysięcy zwicdzajiŁcych z całego świa
t&?"ls Każda następna padl'óż powh)na być bardziej poruszająca od popu'acid

lbidcm. s. 154-157.
T. htHrcinjtik. }t)Frau a do suL-r'nnl- cic., $. 82--83.
]). hfacCannell. nł ).sra..., op-cit.. R. ż.l(i--żll
Crabun} nnduiienia. że ltwoetie nnnnwwe nie sajealllrm lnwodem. & jako przyklad Raduje

Że wielu bQBRczl' nigdy nie znstnnic Luis'#Lumi puluzuH gdy .wjGlu podóżnikóu. smzcgójnie mto
tych. co ludzie regat)'Kate biedni"." C)t . za: T. }f3rcilli8k. l.l$pnuloa ..., opi cil.. y. 80.

l)rzlrklndem mogą brć wyprawy dn czek:kenii orHanizonanc p'-uz wułskawXch. z\#ietiziil tr
elektrowni w Czarnnhj-lu. tuneli WiGtkongu w Cu Chi. uz} Lc {lzielt c). sl\fusów u- Ria hil) C8l>F
Town. G. SndQu3ki: Zuifrd i pi€/ 1Q. U'pru9b; 18. 08. 2D02. H- 94.96

Winjne śmieci .)uhnn ]?iLzguraidu ]€cmlcdy'cla w Denver w 'lŁlf$asie to da$kanatn mR szan

dn mbienin pieniędzll za sta dtilnrów mQ um} uiq iłrzuiucbac cadillalóem lndohnym da teby
lctól'Fm 9' 1963 r. przelnierzał ulice mia$Ln prezyiient. $1y$zymy {idtwntzanc z taśinj' krzyki l olilR.
ki tłumtl, plltem strzały. Nuglu nasz &alnochócl iłrzS'spieszy i odu-ozi nas dn szpihl:ł n\ipjskieKU

inni ag]ĄdajlŁ całą sccl\ę z okna bi])}ioteki sztainei.(...) ]b ,utrakcju'. orBunimwunc w])i-ow wu]]
mdzinr Kennedlnh. wspiera urząd rnicjsKi", ibidcin. $. 9e

w.]<ot. ttPcier?iP dn B:are/u. xevrBweck, 3. 03. żo02. $. 104. .Da cej lłow otóz.w Oświpcinliu
odwiedziło ż5 min osób. Cn mku przljeżóżn um żso crH. ludzi z nicniul stal krajów". o. Sndovaki:
Zicic(kfćpfcłla. op cjt.p 8. łłt'.
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nici. L\idzi od zawsze przyciiUnV katastrolb. wojny, [nasowe moi'dlr i śmierć
Bloże próbują spi'awdzić jak blisko niej mogą podejść. Tak czy inaczej tur)-styka
bez atl'akcji zdaje się być nic nie warta, a starają się o tym przekonać slogany
reklamowe biur podróż)-. Zaś ich t)I'acownic} . czasami nie potrafiąę Itib nie chciec
udzielić wyczerpującej infor'macki, skazują sxi'ego klienta-tu!'stę na czumy
waknc)jnl- scenariusz. Przez nie Itłświitclczonydi podióżników w ybiei'ane sąolet
tl' niezgodnie z tcmpcłramŁlntctm. usposobieniem. u co najgorsze stanem zero
wiatr. Przez to że główna,m kryterium bram) m pod uwagę przy wybor'zc miejsc: l
wypoczynku jest egzotyka, nie zwraca się rńR'niej należytej uwagi na bez])ie
czeństxó'o. .Mimo ostrzeżeń ministerstw spraw zagraniczU,ch dla t.},sięcy t.uty-
sHw rocznic wakacyjny raj zamienia się w piekło"".

Coraz czt;śuicj pollniż€? ct} r} w-iele więcej niż w)-poczynek - Lu styl ż)-cin. ta
zils inwestowania w c n-lnsne pasje. Na co dzień ludzie ci pracują w poważnych
nstyńucjach finansowych, roll;ll<t:jack i agcnl:jad reklamowych. Ale wielu z nich
nic xwystarczają już emocje z.wi;Łziine z prac . Oclkn waji{ w- sobie osubowość
[caskadct'ów; chcą ba]ansoxx'ać na kt'awędzi, pn(]świndllmic tęsknii{ z:i ryzykiem
czysto fizycznym i być może za picrwatnąchęci:\ zmicrzeni:Ł się z naturiŁ17 . acie
kajtt w tura'strke aktyw ntl z elementeuui spał'Hw ekslruinalnych. Te plizazttwo
bowl! pasje .,dostal'czaja adrtln})liny. ale s tez odskoc:znią od zwykłej akt) wno
ci"t!. Ci, których będzie na to stać będą mogli zaf\lnclowi\ć sobie w)-cillł:zkę nłl

orbitę albo póki co zadowolić się ,,tul'styka bIJa-owQ'i9. Inni pakują plccalci
i tygodniami pi'zeinierzają świat. To ,,backpackersi' -- n spółcześni nomadnwie.
którzy cziisto zn cel podróży wl'biel'ają najodleglejsze zakątki ziemi, stosując
jedniik it ullillpuckpackiugu; l)y nie zwiedzać obcycl} Krajów. ale sta:i'ać 8ię \N nich
żyć, choć przez kilka tygodni,.Zygmunt Seręga, socjolog z Uniwersytetu magiel

I'rzyHudu)u iaknlnej nŁnkabl c2nc$ atralccjijest rodzinna krlatn.w któż ej znajduje się chlad
niu & w niej ciału ukitchunEj żunr pmfbHurR R. hlwtionota. z któmj śinierchnie chciał sie pogodzić
PMRglqd. ŻS.3.żiti)2, $. 55.

wiecej o trm problemie można zawiedzie się z artykulu M. KlimkuwuJlicgu. Ł;ulop b gi
iŁy. \\rpmsŁ. 30.07-200n, s. 64--6S

!vl Paluszkicvricz. T. wajciwha'ski. tihAaCiP [o picilc, \vpnłs1 21.0s-200a, g. 60-64
Chyba że uhuqto piekło zu cdzić. w czl:m pomoże nmatninm takich ntrnkcji niemiuclcie, intel

netQwe biuro pzdr(;Ży CoŚ ]nncgu. G. Sadowski. Zlvfe(Ze#pie ło. Wpi'nRE, ]H.[)s.2{x}2, R- 94
nnwuiej natura. którącz]uniek p--ez wiu ki próbuwa] okielzać. konsnjidownin rodzaj ludzka

Obecnie nantn.piła j4 inkorporacjn głów-niu pupizc& ])arki. gdzie "ykorz} t!"vnnn b)va n8 Łtwi
pomhS': mkreacyjnie i entet unia. austuruzajip wzruszeń. niezapomnianych n-mżeajub materia

:a. KjimkawBki, J(a$kadeiZ. uhc #u, wprwci 28,05.2DOa. s. 62--66. Piór: tego Ł} m K- Oieł
nik. Liacildr leni od adrenaliny, \Vpi'ast, 12.09.1999, 5. 54-56.

Od 1994 roku Ru$} $ŁI OśrHlek Badawczy T.otnictwn oferuje luty sumulutnnti AtlC} w sEIn
Lnaferę(do 30 km} z prędkośuiąda 2,6hlacha". W.Aiejziat. 7brp xX a 10 abliczz& ŁUX=wańXXI witizić
R[bis.]Cra]ców. i999. $. 23i. Na razie n-ko$inas po]ecin] Lb-]ko uun s ']\cD. l(tór} za tę przXjemnŃ

plnl:il żo mitianón dolarów; T. woicicchou-sri. xo$micz]ie u.axade, \vpK]8L n.os.2002, E. 71
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loilskiego, zdaje się potwierdzać tezę D. MacCarlnella, mówiąc, iż: ,,luctzie ci
zmęczeni życiem)i na betonon'ych pustyniach. tęsknią do iliałych społeczności
żyjących w ectŁug jasnych reguł, gdzie mctgą doświadczyć choćby iluzurycznego
poczucia wspólnoty"':' l Jest t.o rodzaj altŁlrnntywy wobec życia codzielmego
ultlożliwiającej poskladanie w całość oderwanych doświatlczeń, zakon.widzenie
w now-wczesnym społeczeństwie oraz przeze'ciężenie stanu alienacji. Odu'i'a
Celny się od nowoczesności \n' poszukixNaniu autentl:c:znuści, realizmu i wrażeil
Na tym polega magia tuu'styki. która wg Graburna jest ,,$trukŁuralnie nie.
zbędna, zrytuabzowanq pl'zcrwąu' nttynie. któż'a definiuje mdzienność i przy
nosi od niej ulgę". Pon'ołujiF się na T.bacha. pt'zeciw stawia on sobie dwa od
micnnc st.any; codzienności cjnia ruboczega, obowiązkowej pl'acy oraz uśn'ięconcj
turystyld - a xxłaściwie poda'lży. l(tora pozwala im lłewien Łudzaj sakrutlt: ,,eks
ytuj:Łc:e przeżycia, możliwość odnowy i samorealizacji":' . Podział sacnim -- pro

fnmlm narzuc:a pewien schemat podróży; im dalej, szybciej, bardziej niezwykle
dłużej i częściej, tylu lepiej. Podróżując przez wieki. w miar'ę zn)ieniającl'cll $ię
celów podróży. ludzie otrzyn ywali różne wartości,])ocząszy od lipsk bŁlżych
a skuńczywszl' na ceniona,ch przez nas, współczesnych: zdrowie, pelni'cję splJ'
łączną czy też niezapomniane pi'zeżyciaŁ.,W ten sposób clo upl'zcdnichjtulturo
w},ch, historycznych i edukacyjnych illotywów turystyki doszły wątki ntŁtury
rekreacji i zaintere80wań ctnicznnhią, co oki'eśln turystykę do dnia dzisiejsze
go"== . Niemnielj jllannk, według (;raburna. ludzka potrzeba reki'eacli wydaję się
być podsblu-owl'm motywem turystyki

A. 'lbfller pisał: ,,Gatunek ludzki przeżył dotychczas dwie wielkie fale prze
mial, z która'di każda ścicrala niemal doszczętnie wc:ześniejsze kultury i cyu i
lizacje, wprowadzając swoja obyczaje, niepojęte dla tych co urodzUI się wrze
niej. Pierwszej fali, czyli rewoludi aWarnej trzeba byłt} tysięcy lat do całkowitego

wyczerpania. Dntga fala - tworzenie się c)milizac:ji przemysłowej. trwała już
tylko trzysta lat. Współczesne dziala majajeszcze większtt przyspieszenie. w-)-
tlaje się więc, że trzecia fala wtargnio do historii i dokona swego dzieła w ciągu
kilkudziesięciu lat. Przeto nam. ż)jiŁcym w tak dramatyŁlznl-m mtJmencie, pŁ'zyj
dzie odczuć to potężnc} uderzenie trzeciej fali zapewne jeszcze za naszego ży
cia"!a . BYĆ może turystyka staje się rodzajem zbiorowego dążenia, hy- utrzymali
się na powierza:hni i nie dać się pogrążyć i spocząć na dnie codzicnnośc:i

A. WięBkn. -R'a wła3riycli nogac/i na l:nnieclmiała. N03\-:"'Gck, 20.01.2a02. $. 7&-78
I'. }taKinjak. }l.}prałŁW da #amiln.... op.ciE- s. 81
Op.cik, S. 82.
A. Tofner, 7}';echa /łiiri. Pl\V, \\rnrHzuwa. 1997. s. 44
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