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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Czas wolny i jego uwarunkowania
w ocenie uczniów szkół podstawowych

wybranych miejscowości
podkrakowskich

Aleksander Bator +

Wstęp

Zachodzące w ostatnich latach w Polsce przemiany, szczególnie w sferze
gospodarczą, aie pozostają bez wpływu aa przeobrażenia w świadomości
społecnństwa. W wyniku tego zupełnie innego wyrazu nabierają takie
określenia jak etos pracy, @y system wartości ukierunkowany aa przed-
siębiorczość. W tym, tak niezwykle trudnym okresie, czas wolny bardziej
traktowany jest w kategorii pojęć abstrakcyjnych, a w rzeczywistości stale
$ię najczęściej sposobem na ratowanie domowego budżetu -- o czym
in6oimowałem w poprzednim opracowaniuEl]. Praca i czas wolny to nie
tylko problem dorosłych, ale w tym samym stopniu -- dzieci i młodzieży
szkolnęi. Dla nich czas wolny to zwykle okres, który pozostaje po wypeł-
nieniu obowiązków szkolnych i domowych, a pnemaczony jest najczęściej
na wypoczynek, rozrywkę i realizację własnych zainteresowań

W obecnie prezentowanym opracowaniu staram się na ten problem
spojrzeć oaami dziki -- uczniów podkrakowskich szkół podstawowych
Jest to plci'wsze część ogólnego programu badań nad czasem wolnym dzieci
i młodzieży szkolnej w regionie krakowskim. Niniejsza doniesienie jest
relacją z badań sondażowych, wykonanych na stosunkowo niewielkiej
próbie w ośmiu podkraŁowskicb szkołach podstawowych. Celem icb było:
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-- oktdlenie kwaatum czasu wolnego dzieci wiejskich i związanych
z tyn uwarunkowań,

-: ustalenie najbardziej populamycb form spędzania casu wolnego
prze dzieci ze kodowisk wicyskich,

-- dokonanie oceny popularności sportu i aktywnych foma rekreaqi
w środowisku wiejskim oraz możliwości ich uprawiania,

-- ustalenie motywów, jakimi kierują się ucmiowie tych szkół w pode-
jmowaniu aktywności fizycznęi.

1. Matedd i metody bBdawrcze

Do badań wybrano losowo po dwie LIMY z ośmiu szkół podstawowych,
co stanowiło ogółem 268 dzieci (148 dziewcząt i 120 chłopców) z klas od IV
do VIII. Średnia wieku wynosiła w przybliżeniu 14 lat. Dzieci pytano
o pochodzenie społeczne n' większości(61 %) określały je jako robotnicze,
chociaż po bardziej szczegółowej analizie środowiskowej można było wy-
wnioskować, że pochodzą z tzw. rodzin chłopów-robotników. Z uwagi na
Stosunkowo maly obszar Krakowa jako ośrodka przemysłowego, zdecydo-
wana większość rodziców tych dzieci traktuje rolnictwo jako dodatkowe
źródło utrzymania. Pozostałe dzieci, to jest ok. 30% pochodziły z rodzin
inteligenckich, 3% -- z chłopskich, 6% zaś nadała trudności z określeniem
swolcgo pocbodKnia społecznego

Około 56% badanej grupy dziki, w ich mniemaniu, uważało się za
uczniów dobrych, 21 % za przeciętnych, 11% -- bardzo dobrych, a 1 % za
mniej niż przeciętnych. Chłopcy zdecydowanie dominowali wśród uczniów
przeciętnych i dobrych(ryc. ])

ra paBcqby (l t)%)

Ryc. 1. Wyniki w nauk(rozkład proomtovy)

Na pytanie, co sądzą o warunkach materialnych swoją rodziny, 13%
odpowiedziało. że są bardzo dobre, 59% udało je n doba, 22% -- m
przeciętne, 3% -- poniżej przKiętnycb, 1% -- za niewystuczające, a 2%
nie nadało własnego zdania na ten temat([yc. 2).
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Ryc. 2. WawnlŁi mRteri&lne rodday CrozKład prowntowy)

W celu zebrania dostatecznej liczby informacji posłużono się Rakietą
(zob. aneks), której konstrukcja opierała się aa zbioru Dnożliwlrcb do
makceptowBnia odpowiedzi, spośród których dzieci wybierali najbaldzięj
trafne, & w przypadku braku takowych -- formułowaly i wpisywały własne
odpowiedzi. Uzyskane podczas badań wyniki poBwpowano w poszczególne
bloki problemowi i wyrażona w procentach [14]. Materiał badawczy
zebrano w kwietniu iw maju 1991 roku.

2. Wyniki badań

Powszechnie zwykło się uważać, że dzieci wi€yskie częściej vykorzys-
tyu ane są do pomocy w gospodarstwie, prez co mniej czasu poswięcalą aa
naukę i wypoczynek. Z przeprowadzonych badań wynika. że dzieci pod-
krakawskicb szkół podstawowych dysponują stosunkowo dtlżą ilością wol-
nego czasu. Ty]ko ] % respondentów określa, żc dysponuje śndaia w ciągu
doby cudem wolnym nie większym niż l godzina. U 14% dzieci czas wolny
wynosi średnio do 2 godzin dziennie, u 28% -- od 2 do 3 godzin, 25% -- od
3 do 4 godzin, 27% :- od 4 do 5 godzin, a 5% podalem że tcn czas wynosi
nawet więcej niż S godzin(rygi 3).

2 da 3 gadam (Zr
./nl aa 2Qadan (l a\}

dD S Bad Fi f2? C =

Ryc. 3. Dysponowanie czasem ajnym (rozkład prmcntowl')



Uzyskane wyniki bedac potwierdzają ogólne przekonanie, że czas prze-
maczaay na wypoczynek pozostale w ścisłej zależności z liczbą godzin
przanaczonych na naukę w domu. Okolo 28% dzieci odrabia'lekcje
w czule nie dhiższym niż l godzina, 31% potnebuje na te czynność do
2 godzin. dziennie, 28%B dziwi odrabia lekcje w czasie od i do'3 godzin,
a tylko 14% potrzebuje aa to od 3 do 4 Będzin dziennie(ryc. 4).

da 2 Badan (31.

2 dD 3 Wd&! ta

Ry& 4. Cxn odnbiania ktcgi w 8odhacb(rozkład pracmtowy)

Dzieci w zdnydovaad większośc pacmaaayą czas wolny na oglądanie
programu telewizyjnego -- 74%. lub na prace domowe -- 67%. słuchanie
muzyki -- a9B i spotkania koleżeńskie -: 53%. Warte podkreślenia jwt to,
b żadne z pytanych dzieci nie chodzi w czasie wolnyua do teatr(ryc. 5),
a tylko 10%B przqawia zainteresowania grą na instrumentach muzycznych
lub bian udział w imprezach o cbuakterze turystyczno-rozrywkowym.
BYĆ może nie jat to bardzo pocieszające, ale mi;o srszystko 50% dzieci
w znalizowanynn środowisku infomiuP, że w czasie wolnym uprawa sport
i inne foiuy aktywności fizyczną. N4budziej kamienny jest jednak fUt,
iz 67%.dzieci widzi potrzebę większą liczby z4$ z nifychawaaia fizyczneBa
w ukole. Tego aula .i. podziel, 241 bada'ycb, ; tylko i€'i;;;;i'::
mlęaa .te mapą być w mniejszym wymiarze(ryc. 6)

Z aktywnością nzycmą związana jest konieuaość posiadania odpowied-
niego sprzętu(rye. 7). Około 80%. dziad podaje, że na podstawowy sprzęt
sportowy, taki jak: rower, smaki, plKak, dres, piłka. Niektóre z 'nich
rygi alizują przy okazji pewne potinby, z których na czoło wysuwa się chęć
paaiadania aaaaiotu -- 39%, dakorolki -- 36%, rakiet do tenisa ziemnW
-- 23%B. Większość dziki uizaleźni8 posiadanie tego sprzętu ad możliwości
nmaasowych rodziców(57% badanych) i braku aaożliwości jego wykonvs-
taaia w ieb środowisku (31%) (pof. ryo. 8). ' ' ' '''

Na ogół nożna .eqddć, że v pobliżu nięina zamieszkmia analizowanych
gmp dziki znajdują się w mial dobr wnuaU do upmwiaaia sportów
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Ryc. 8. Zanim po$i&dania sprzętu sportowo-rckreacyPeBO(rozkład praamtosry)

i gier ruchowycb. Około 89% dzieci podle, że w odległości nie większej niż
l km od icb miejsca zamieszkania znajdują się boiska sportowe, 53% ma
możliwość korzystania z terenów do uprawiania gier i zabaw mcbowycb,
a 28% dostrzega w pobl&u swojego miejsca zamiazkania również urząda-
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nia sportowo-rekrewyja€. Stanowczo gor;ej jest z buenanai i kąpieliskami,
o których qvspomina tylko 16% badanej grupy(ryc. 9).

Z zajęć o zwiększoną aktywności Hizycud najbardziej popularne wśród
dziwi są: jazda na rowerze -- 76%, różne gry sportowe -- S3%, spacery
-- 46%, taniec -- 39%9 gimnutyka -- 34% i bieganie(jogging) -- 33%
Znacznie naięjszym zainteresowaniem ciszą się sporty ziDaowe i wodne
romy rekreacji (ryc. lO).

W soboty i niedziele jest nieco więcęi wolnego czasu niż w lane dni
tygodnia. U dzieci wiclskicb jnt to zwykle czas przeznaczony na pomoc
rodzicom w pracach domowych(59% badanych) i na odpoczynek. Około
30% uczniów dni wolne od zajęć lekcyjnych pnezaacza także na odrabiaaie
zaległości w nauce lub -- korzystając z nadarzającej się okazji -- wyjeżdża
z rodzicami albo z kolegami poza miejsce swojego zamieszkania. Niemniej
jednak około 22% badanych nie ma własnc] koncepdi spędmnia tych dni
l w tytn czasie najwyraźnią się nuda (ryc. ll).

Te dzieci, które znaczną część czasu wolnego przeznaczają na aktywność
fizyczną, czynią to przede wszystkim; dla przyjemności i rozrywki - 63%,
poprawy sprawności fizycznęl -- 59% oraz zdrowia -- 49%. Dla 21%
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Ryc. 10. Zajęcia ruchowe w czasie Wolny(rozkład procentowy)

ankietowaaycbjest to tylko jeszczejedea ze sposobów aa wypełnienie caw
wolnego.

Dłuższe okresy przerw w nauce (Ferie i wakacje) znaczna część dzieci
wiejskich spędza w mięiscu zamieszkania -- 68%. Pozostałe w tym okresie
szukają wielu możliwości, aby wyjechać na wycinzki, obozy, kolonie lub na
wczasy z rodzicami. Na pytanie. gdzie najchętniej spędzilbym ferie i waka-
qe -- ponad połowa badanych odparła, że za granicą i nad marzen. Nieco
mniej zwolenników miały góry -- 40% i jeziora -- 33%, a dla 8% dziki
było zupełnie obojęhe, gdzie spędza ten okres (ryc. 13 i 14).

W pnypadku zaistnienia możliwości wyjudu wraz z rodzicami na
dłuższy wypoczynek(np. wczasy), 60% dani chciałoby wykoaystać tę
okazję na uprawianie sportu, 56% na opalania się, a 27% imało za
koniecme korzystanie w pełni z propozycji programowych ośrodka w za-
kresie zabezpieczenia wypoczynku (ryc. 15)

Nie bez znaczenia dla farmy spędzania wczasów jest wyposażenie ośrod-
ka w odpowiedni spaęt do uprawiania zajęć mchowycb [3, 6, ] 1, 16, 23].
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Ryc. 11. W kalzysl8uie dni wolnych od oaDki(rozkład pfoantowy)

Zdaniem ankietowanych ośrodek wypoczynkowy powinien posiadać: basen
pływacki -- 74%, piłki -- 72%, boisko do koszykówki -- 70%, lodowisko
-- 63%, boisko do badmintoaa -- 54%a, łyżwy -- 54% oraz rowery
tuqstycme -- S2%. Równocześnie można muważyć, żc dzieci ze środowis-
ka mU$kiego aie wykazują większego zainteresowania: wspinaczki, bojera-
mi j ża81ówkani, karami tcaisowymi i wyciągami narciuskimi (ryc.'16)

Ptzedsuwionc powyżd wyniki badań aad czuem wolayzn dzieci więjs-
kicb w większości potwierdzają inni autorzy. Jak informuje Ptndawski]19]
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Ry$. 16. Niabęday lplzęt w okadku vypocąrnkoWn(rozkład procntowy)

-- dzieci miejskie dysponują przeciętnie S godzinami czuc wolnego w ciągu
doby, a ddeci wiejskie -- 4 godzinami.

W okresie aasilonych prac polowych dziecko wiejskie Dnoże nie mieć
w ogóle czasu wolnego, 8 za to więcej tego czasu ma zimną i w.niedzielę
lzdebskat1 9] relaęjonuyąc wykonane przez siebie badania stwierdza, żc
zarówno w wieku 6--10 ]at. jak i 1 1--]3 lat nie zauważa $ię przniążcaia
dziwi nauką w szkode iw domu. Wi]gocka-Okoń]22] twierdzi wręcz, że
porównanie czasu wydatkowanego na naukę przez dzieci wiejskie nie
wykazuje macmycb różnic w obciążeniu nauką szkolną w stosunku do
dziwi miejskich, a czas przeznaczony na naukę w szkole iw domu ksztahujc
się w tych saxnycb ganicacb



W oddaleniu da możliwości wykorzystania czasu wolnego prlu dziwi
ze środowisk wiclskicb dlge się zauważyć zbieżność uzyskanych wyników,
w wyżej pmedstawionycb badaniuh własnych, z danymi pnnntowaaymi
przez innych autorów [3, 4, 6. 7, 20, 21, 23]. Na tq podstawie z du8aa
prawdopodobicństwan Daożna sporządzić wykaz czynności wykonywanych
w czasie wolnym ustawiając je według stopnia akceptaqi w nutępuyącęi

1) oglądanie programu elewiqlaego.
2) prace domowe,
3) słuchanie muzyki,
4) spotkania koleżeńskie.
5) sport i inne rolny mcbu,
6) odpoczynek bierny i czytanie książek,
7) spacery,
B) nalsterkowanie i inne hobby
9) poDDac w zakupach
10) imprezy taneczne.
11) gry i rouywki unaysłowe.
12) impray roaywkowe
Okolo 74%a ankietowanych dzieci uważa, że telewizja spełnia w ich

łrodowi8ku podstawową funkcję w agolpoduowaaiu czuc wahc8a [2, 5,
9, 1& 13] Polwzecnnyn -- niatety -- zjawiskiem aa wsi Jat małe
niatcraowanie kulturą i sztuką, co znalazło t6wnież potwierdzenie w tych
badaniach. Jung [8] zauważą że uczHtnictwo w kulturze jest ściśle skonlo-
wane z poziancna dochodów. Sądu jednak. że tea warunek bardzie odnod
się da &do«isk miej&ia, nataHaiut w o&Ńcsieaiu do środowiska wids-

:%,=i'=i:n.ę===':::.a:u=:e=;n:iiŚ

Dora bardzięi upoq'szechnia dę miejski styl życia

nicz+ barier uniemożliwiające realizaqę tych 'zamierzeń.
Reasumując. przeprowadzone badania nie potwierdzają ogólnie pznują-

al Opinii, że dzieci wiejskie dysponują małą ilością czasu wolnego. Geaeral-
16



nic ilość i sposób spędzania tego casu, co zauważyli również i ina.i autorzy
[10, 1 S], zależą od wielu uwarunkowań, a pnede wszystkim od;

-- dnia tygodnia,
-- odległości wsi od miasta,
-- rozwoju społeczno-ekonomicznego wsi,
-- zatrudnienia rodziców pom ralnictwcna,

odległości od domu do szkoły,
-- charakteru gospodarstwa rodziców,
-- liczby dzieci w rodzinie,
-- warunków materialnych i kultury środowiska rodzinnego,
-- zatmdniauia dzieci w gospodarstwie i pracach polowych
Z uwagi na sondażowe charakter tych badań przedstawione wyniki

należy traktować orientacyjnie. Dopiero po rcalizaęji całego programu
badawczego zostanie dokonana szczegółowa analiz porównawcze środo-
wisk wiejskiego i miejskiego, na tle dostępnych doninień naukowych

3. Wnioski

1. Dzieci z miąswwości podkrakawskich dysponują średnio od 3 do
4 godz. czasu wolnego w ciągu doby.

2. Dni wolne od 'zajęć szkolnych dają dzieciom większe możliwości
czasowe i wykorzystywane są zwykle na: pomoc w pracach domowych,
odpoczynek i odrabiania zaległości w nauce

3. Sport i inne zajecia ruchowe wypełniają znaczną część czasu wolnego
dziki. N& podstawie analizy wyników powyżej przedstawionych badań,.do
najbardziej popularnych form zajęć mchowycb, uprawianych prez dzieci
wiejskie z okolic Krakowa, należą: jazda na rowerze, gry sportowej spmery

4. W'bród różnych sposobów spędzania casu wolnego przez.dzieci z miejs-
cowości podkrakawskicb, czołowe miejsc zajmuje telewi4a:.Niepokoi w tym
układzie zbyt odległe miejsce w hierarchii potrnb książki, kina i tutru

5. Ograniczony stan infrastruktury kulturalnej i.sportowej oraz niski
poziom dochodów i brak pozytywnego przykładu rodziców.znacznie zave-
żają możliwości wyboru spędzania Hasa wolacgo przez dzieci wiejskie.

Leisure and IU Coaditioning in tbe Opiniom of Elementaty School Pupils from
Same Cbonn Cracow Suburban Płaces

Tbe changes taking place in Poland rccendy auscp amoag otber tbings,
atlve factors' in the economic aad Bocian life. Tbe economic

prasure force tbe malodŁy of pareats to look for oveRime jobs. Tbc
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invcstigations coafilm that it result$ in snaaller conaol al' the proces of
bringing the cbildren up aad decreasc of interest in the propo wayB of
spending leisure by children aad south. This paper describn the raults of
tbc saundings wbicb have heca made in eight elctnentuy schools situatal h
Lbe suburbs of Cracow. Tbe iavestigadans show that tbe children tron
tbosc dodal Btwps have, on tbc average, 3 to 4 tours oflcisure. Mayority of
tłem speed their days free fraza school on belpiag with tbc hausework.
having a nst aad laraing. Riding bicydes, sports james and going walka
are tbe most popular forma of acdvitin. Tbe iavesdgation of watcbinB
tclevision in tbe hierucby of wars of spending frn time. Tbe inquired
pupils point at tbe poor conditions oftbe cultural and sports facilitics ia the
country wnich, connected with tbe low economic standard and the jack of
podtive pareatal emmple, coasidcrably limitu the possibility of choosing
tbe proper wars of speadiag Idsun by the village children.
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Załącznik l

ANKIETA

1.pla: l K l Ly !
2. Da AUeBO type skały uczeszaau
[:l- pada wwR [:] - !ocbnikun
[:J- zaBiodawa [:] - ]iccum

3. TvaP pododzcnie 8pohcme:
[3- roboMae [] - cHopaie
[:J- iałdi8mckie [:] ....

+- SlddB% że sie ucmien;

[3-bwdzo doUym [3 -przmenpu
[:] [:] - ariel ah pamiętnym

S. UwaŻnE, h wuunŁI mataialne Twejel roddny 6ą:
[3 - budzo dQUe [3 - paniżą prnciętnej
[J- dobre [3 - niewyStalcaJ+n
[3-pmecięuec [] - M wm a

6..11B Średnio prwznaaRsz casu na adtabi8 ie ktd i naukę w domu
[:] [] - 3 do 4 Budda
[:] - l do 2 godzin [] - 4 do S Boddn
[:] - 2 do 3 godzin [:] -- powVhj s godzin

:E
Uoicb anu pnemKzme8o n8 te czpności)
[3 - odpoc:yrok [] - Bpacay
[3 - Pr.a homo"c [3 - słudze Dawki
[] - «hPy [3 - opak"h łojaMie
[3 - naystetkawanie i h. hobby [= - czytanie tdqżEk

[3- i:ydełkova e i pra" n& a«ba [3- odtdaM Ui"azji
[:] - BpaR i iam romy rDchuC:] - inPnzy tufl8tyczne
[3 - kho [3- impin:y '-y«k.«B
[] - t«t,(.ó"deż nwy-,y) [3 - au-Ła i daskmdmc nńm

[:] - p& a8 iastrummtub [:] - nie maa pomysli na czu lvolny
[:] - inm (prozę wiymlanić)

9. Czy uwahu, że 8oddny pmeznaua e nia Wor! i wychowanie lizycme v od:al Bą

[:J- tak : . .[:l-jest decydowanie 28 mało

[D-aaaa bye nad [3-nb mw a

2. Wiek ......
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[O. Który z poniŻeJ lv)mjeoioaycb sprzętów ipoftowo-rekrucSjnydi znajduje 6ię w twoim
domu i nożem BO używa:

[3 - pw&
[3- śpŃa
[:l- ikdenŁa
[:] - rakiety do lenin demne8o
[:] fety do tmiu stdowe]o
[3 - 1vh--y

E] - «..w
[:] - rakiety do badmintam
[:] -- namiot
[:] - hantłe, dężarŁI

[3 - «Ht'
[3 - MI.
[3 - .«tv
[:] - deikopolŁa
[:] - dnB BportaW
[:] -- fo-er
[:] - sprzęt do nurkowania

[3 - «m
D - Pieca
[:] -- imy (prHą IPynenić)

11, Wymień lp13ęt sparlolp+rekKlcyjny, kŁóngo nie mau v dama, a który chdałabyś
(chciałbyś) poded Ć:

12. 0d nago uz letnia posi8denie logo Sprzętu
[:l- mQdh ości ammbowych C:3 - trudności a8byeh(zakupu)
[:J- brak modiwości wyŁolWsUoi& [:] ycb(vrymień):

w unich wamnkach

13- Czy w pobliżu Twojego xaiejsct zamieszkania (w pfoDaieniu do ok. l km) znajdują się
ogólnodatępne:

[:l-boisk4sportowe [:] juduwskie
[:] -- Inny do uprawianie gier i nbRwE:] -- ba8m lub k4pielibko

mćboqrycb [:] -- urządzenia sputowo'ieŁrepcyjne
[:] ówki rekreacyjne

14. Jakie 28jęcia rnćbowe upraMaa aRjczęldej v casio lvolaym:
[:] - py spwtawe 1;2 - biegnie (joKdn8)
[3-jaadB M ro«em [:] - taniec
[:] - pływuie [:] - SPaDały[:] !tlvo(liotd)[:] -podikoki na skak8aa
[:] - gimnastyka C:] - Ćdczenia kultwyltyczne
[:] -- nie lubię aktywna6ci niWcndE:] - inne (proszę Wymienic);

4)3)

IS. Jak spędzał dni wolne ad nauki(sobotę i aioizielę):
[:] - Wleżdżam z roddcani [:] - Wienżan z kolegRHai
[:] - odnbim zdedołci w nauce [:] - czlaw książki

[:] - .dp«wwe" [:] - spBwub
[:] - paaepn v ptuacb domowych [:] -- konysta a z oailv)cb Ihn re

[:] -- Budzi dę kuli w mkjKU zwieszk8nia
[:] - ime (prQnĘ vrymieoić):



ló. lehli w cenie wolnym wytonujeM ćwiczenb fiWczne. cenisz la dlz
[:] - piOjeuaaoód i raayąrUE:] utyw,nego wypocWMu
[::] q)lawnoici lizycznd [::] -- poprawy samooawzuda
[:l- drowPia [:] mw walnego
[=] - aie upr8wiw, bo uwełm, że bez E] - hn (wlrmień)

tego td aaaa ,,ż#"
17. Gdde aayczęgdęj spod:uz ferie i vakade;
[:] - M oboacb (również wHroą,ayeb)[:] - koloniach i dnowi8kach

[:] - wcnnd [:] - lpbwaeb l że$ewnie[::] . l+idach jtp- [:] - v mieuKU 28tninzkanh
[=] - inm (wymeń):

18. J8ŁI sptz$ i urzldzmlB uvBhsz a niabędne w a&odln prowadzącym działelnoóć
ld:r""Hnę

[:] - bai&ko do bedainHna [:] - ŁqjRŁI. ładnie. roqvuy wodne
[:] - bailto do dBtkówki [:] - hny. adÓvki
[:l-boisko do koszykówki [:]
[:] - boisko do Piłki lęcną [=] - party dnoB\ qvodu

[:] - Łm tniloW [:] - IFlzlt do vwhaEd
[:] - in do niaiBoEx [:] - SBnŁI. 6kibaby

E2- b"'- pb-'u [3 - ««nr, lpi-'r
[=] - UBV nuciuMe. 86necdawe [:] - aiki
[:] - -,ŃU wciukie [:] . iż«y
[=] - lodowisko [:] -- taŁiay i Pius do lenin
[:] - poly do Jazdy kabul [:] - staly i sprzB do aniu
[:] - uizldzeaia Bina&slyme [:] - 4duz da wyinKczki

1.=J - ,.nnqn/' do ćwiczy solowych [:] - inm(proszę lpyniealć):
[:] - sauna, pbimt adnovy biolodczn4
[:] - gabinet badań vydaholciowyeb

19 JBk lpędau ezu przebywd4e w ołlodŁu v7pocwnkowyn:
E2 - ąP.Im 'k [j- WM l'i$Żl:i
[:] - słuebm ndb i odtdam poopanE:] - falą ryby

hlaliqjoy [:] - upnHam tuystykę
[:] BMm sport [:l- k$rzy8tan tylko 8 buddel auia-
[:] v pehi z zapropamowa' kcyjnych InPln + nojŁ whsu

naga #Woczynkw Ówenęb

[:] - Łorzptan tylko z laapiez kultw8lno. [:] - ]r imy spnób (Wniej);
+oay#o"ych

ZQ Qdde muchęWą IP#dłab#(lpęddłbyl) v8Łaqe:
[3 - v góra :': [3 : a P«i'ą
[:] - aad Jdaraid [:l- jn M to oboHue
[:] - nad aaotzem [:] - iam propozyW(wneń}
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NR 4 FOiJA TU RlsricA 1993

Rola samorządu terytorialnego w pobudzaniu
funkcji przestrzeni turystycznej

Marianna Daszkowska +

1. Geneza samorządu terytorialnego

Prawo społeczności lokalnej do samorządu można vryprowadzić z nah:
ralaych praw ludzkich, bądż powoływać się na -- dość powszechnie dziś
uznawmą -- państwową teorię samorządu -- bądż -- jak za .czasów
W'ielkiej Rewoluqi Francuskiej -- uznać za czwartą(obok ustawodawaq,
wykonawczej i sądowej) władzę w państwie

Genezy nowoczesnego samorządu terytorialnego należy upatrywać
w ustavio Konstytuanty Wielkimi Rewolucji Francuskie(z 14 grudnia 1789
roku) [2, s. 25 i nast.]. W trakcie nwoluqi znikło pojęcie wspóhoty
mieszkańców(dóbr), a pojawił się temp,,gnaina". Otacza ona społecz'
Dość obywatelską, rodzaj mikronarodu, utworzonego w odniwieniu do tez
J. J. Rousseau.

Początki samorządu terytorialaega w Polsce pojawiają się już v XIII
wieku. Procesowi kolonizaqi miejskiej towarzyszyło pracbodzenie miast
na tzw. prawo magdeburskie. Miasto średniowieczne otrzymywało stop-
niowo nowe prawa i przywileje, stając się coraz to budziej autonomiczną
jednostką administracyjną.

W epoce feudalianu miasto występowało wobec państwa jako wyodręb-
niona wspólnota, będąca autonomiczną jednostką kamunaln+(łu. com-
nunis = wspólny), posiadającą samodzielność w dziedzinie administracyj-
nej, podatkowej i sądowęi. Jurysdykcji podlegali jodnak tylko mieszczanie.
nie obejmowała ona szlmbty zaninzkałcj w mieście.

Katedra ZeBpolowa Ekonomiki i Orpniz8ęji Tuly8tyki i Ush&. Uniwersytet Gdański
Sond. ul. Arn'ii X.r8Jomi 101
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W dobie upadku miast(od połowy XVII do połowy XVIII wieku)
poważnemu annielszeniu uległ nie tylko majątek samorządu, lecz również
zakres przysługujących mu uprawnień. Zubażałe miasta były anuszone do
rezygnacji z wielu wywalczonych wcześniej praw i paywildów. Możno-
wladcy narzucili micszcaństwu nowe porządki i powinności. W tym
zakresie magnatefia otrzymała prawo do zakładania w miastach tak zwa-
nych jurydyk. y. 08ad rznnieśłniczo-handlowych, wyłączonych spod jurys-
dykcji miasta. Dopiero w końcu XVIII wieku, w wyniku działalności
Komisji Boni Ordini8(Dobrego Porządku), nastąpiła poprawa w sytuacji
saznorządu, B tym samym gospoduki miejskie.

W ostatnim ćwierćwieczu XVIII wieku wzmogła się wara mieszczańst-
wa o szerszy samorząd dla miast. Sejm Czteroletni przeprowadził zasad-
niczą reformę statutu miast i samorządu. Ustawa konstytucyjna z dnia 15
kwietnia 1791 reku -- włączona następnie do Konstytucji 3 maja -- uwol-
niła dawne miasta królewskie od władzy starostw, znosiła jurydyki szlache-
ckie i podporządkowana władzom gminy wszystkich mtcszkańców. niezależ-
nie od stanu. Zapoczątkowany prons uzdrawimia samonądu miejskiego
nie został jednak doprowadzony da końca z powodu rozbiorów Polski.
Ustrój i .zakres działania samorządu terytorialnego w poszczególnych zabo-
rach wykazywał dość znaczne różnice. Stosunkowo największe uprawnienia
otnymał samorząd w zaborze austriackim. W zabome pruskiaa zarządy
miast były silnie skrępowane poprzez nadzór władzy państwowej, a w zabo-
rze rosyjskim -- cakowicie pozbawione samodzielności. Jedynie w zaborze
austiiuLim samorząd miejski:-- począwszy od 1866 roku -: znajdował się
w rękach polskich.

Istotną sprawą odroclzoaego państwa polskiego po l Wolnie światowej
było oparcie go na jednolitych zasadach, ęo jednak okmdo się trudne.
Brakowało bowienn gotowej koncepcji budowy administracji w skali całego
państwa. Dopiero Koastytuęja z 17 marca 1921 roku udała samorząd za
naczelną instytucję ustrojową i podstawową formę sprawowania administ-
mqi publicznej, nie precyzując jednak do konca zasad orgatiizadi i funkc-
jonowania samorządu.

Przez dhgi okrn, bo aż do 1933 roku zubowały swoją moc stare
ustanowione prez zaborców przepisy, normujące system ustrojowy samo.
rządu. Szczególną rolę odegrała Ustawa z dnia 23 marca '1933 roku
o czę$ciowel anianie samorządu terytorialnego(dz. U. ar 35, poz. 294),
określana jako tzw. UK8wa scalcniowa. Prnpiiy tej ustawy wprowadziły
jednolity uglrój samorządu aa szczeblu gEniny wiejskiej, miasta i paviatu
w skali całego państwa(z wljątkiml WQjcwództwB śląskiego), uchylając
szereg dotycbczu obowiązujących pmepisów, także zaborczWh

Pmtanowienia powyżuęi ustawy -- o szerokim samorządzie i jego
samodzielności -- zostały ograniczone przez Konstytucję Kwietniowe
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z 193S roku. która stanowiła, iż ..nadzór t3ad działalnością samorządu
sprawie rząd prze swoje organy lub przez Organy wyższego Ropnia"(ut
75). Tyn samym wzinwniono nadzór administracji państwowej aad sama-
rządeHn, co aie gwuaatowało autentycznej samorządności

Inny kształt przybrał samonąd terytorialny po ll wojnie światowej
-- reaktywowaay dekretem PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku, o or-
gaaizaqi i zakonie działania samoaądu !erytorialnego(Dz. U. ar 14, paz
74). Wprowadzenie ustawą z 20 marca 1950 roku ,jednolitych organów
władzy państwowej"(Dz. U. nr 14, poz. 138) spowodowalo fornaalne
zniesienie samorządu terytorialnego w naszym kraju i wprowadanie wzor-
ców radzieckich, choć już wcześniej uważano]5, s. 55 i nast.], że rady
narodowe po 1948 roku zatmciły charakter organów samorządu terytorial-
nego i zilwierały wiele obcych elementów. Okres po 1950 roku przyniósł
--:zgodnie z doktryną sowiecką -- odrzuunie koncepcji lokalnych or-
ganów przed$tawicielskich, czyli kontynuacji samorządu kapitalistycznego.

)aka kompromis pomiędzy różnymi propozycjami uregulowania spraw
zarządu lokahego należy traktować Ustawę z dnia 20 lipca 1983 r. o sys-
temie rad narodowych i samoi?ądu tely&oriainego(Dz. U. nr 41, poz. 85),
wydaną jeszcze w okresie stanu wojennego

Samorząd terytorialny w znaczeniu, jakie nadają mu współczesne państ-
wa kapitalistyczne, wprowadziła dopiero Ustawa z dnia 8 marca 1990 r
CDz. U. u 16, poz. 95) wmz z kompleksem ustaw towuzyszących. SamoP
rząd terytorialny z istoty swej jest ucieleśnieniem idei demokracji, a także
szeroko pojetęi dwentralimdi systcniu kierowania państwem. Stwarza oa
płaszczyznę, na któręl poszczególne miasta czy tcż gminy zostają upo-
dmiotowiouc, a tym samym wyposażone w ucroki zakres prawno-or-
gaaimcyjaej, a także gospoduczej samodzielności

Nowa Ustawa stwana ogólne ramy prawno-organizacyjne i finansowe
działalności samorządu terytorialnego w Polsce. W'pełnienie treści tych
ram wymaga czynnego udziału społeczności lokalnych w działalności or-
ganów rad gminnych, a także zaangażowania szerokich rzesz pracowników
komunalnych i mieszkańców gminy. Muszą oni przestać --jak. dotychczas
-- oglądać się aa możliwości realimcji celów społKznych z łaski.czynnUów
odgórnycb, a szukać odpowiednich rozwiązań we . vłuaych działaniach,
w poteacjaląych rczei'wach sił i środków, jakie mają poszczególne miasta
aj gnaiay. Wspólnota samorządowa ma zatem wszelkie uprawnienia do
aktywizaqi gospodarczej danego terytorium

2. Twystyka jako zachowanie czlowieka lr odniesieniu do przestrnni

Turystyka jest pdęciem bardzo złożonym i wąskodyscypłiname poda
jście nie jest w stmii 'wyjaśnić całej skonaplikoymą istoty tego zjawiska
lstniejqn denmięje wynagąją pewnego uporządkowania, 8 może znalezie
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aia wzozn względnie dobru opisującego rzeczywistość, jak i łąmąCego
prnszłość turystyki z jcj przyszłością. Tymczasaa wiedza o turysWn jat
ciągle niekompletaa, sprzeczne i mało prKFWlaa, stąd też trudności i nie..
powodzenia dotychczasowych prób opracowania uaiwermhel i powszech-
nie przylmowaną definiqi turystyki

Aaalin znanych w literature przedmiotu denmicji(około 120), pozwala
sprowadzić je do trzech uj$11, s. 6--7l:
1. zawężdącego opisywana rzeczywistość do jednego wybranego elementu,

jak: podróż, rynek. styl życia, forma zagospodarowania czasu.
2. rozszerzayąceBO prezentowaną rzeczywistość do opisu sumy możliwych

przqawów omawianego zjawiska,
uogólniającego złożoną rzeczywistość w celu stworzenia pojęć komplek-

Z ujęcia trzeciego wynika, iż interpretacja de6mięji turystyki może być
dokonana w ramach zjawiska zwanego urbanizaqą, hicruchimaie aalezą-
ngo do wyższego stopnia 4awisk społKznycb, niż sama turystyka.

K. Przecławski definicje turystykę jako ,....całokształt zjawisk nichliwo-
la przestrnane] związanych z dobrowolna czasową zmianę miejsca poby-
tu, rytmu i środowiska życia oraz 2 wejściem w stycmoŚĆ osobistą ze
środowiskian odwiedzanym(pnyrodniczym, kulturowym, bądź SPohcz-
nym)" [7, s. 12]. " ' ' ' '

Z. powyższą denniqi wynika. iż turystyka jest zachowaniem człowieka
w odniaieaiu do przestrwni: nizycmej,; $połeczneU i kulturowej. Powszech-
nie wiadomo, iż wuost ruchu turystycznego jest nicrozłącznie związany
zuprocesan przystosowania pnestrzeni .geograficznej do coraz bhrdzięj
wyspecjelizowaaej produkcji usług turystycmych. Na pewnym etapie raz-
waju tych ushg, pod wpływać działania różnorodnych czynników kBztnł-
tującycb ncb turystyczny(ap. masowa motoryzacja, rosnący budżet czasu
wolnego, wuast dochodów ludności i wykształcenia, oknślona polityka
socjalna itp:)Ł wykształca się tak zwana przntrzeń turystyczna.; Jest ta
systena składający się z naturalnych i saucznych komponentów, w którym
schodzą prochy i zjawiska zwi4zme z turystykę, która podlega pewnym
prawidlowościonn procesów ubanizacyjnych. W pnestrzeai turystycmej
występują nieUsca odzaaczające $ię konkretnymi cechami ułatwiającymi
(bądż UUudaiającymi) działalnoH Baspodarczą ludzi. Jeśli ułatwiają one tę
działalność, to.następuje proces kannntracji urządmń turWqcznych i pa-
ratuWstycznycb. co prowadzi do ksztahowania się różnorodnych, pod
względem funkdonalnym, aglomeraqi turystycznych. Powyższa prawid-
łowość -- dodatkowo poparta faktan, iż'umowe potrawy tutystycme
powstają prnde wszystki=n w miastach -- przyczynia się do powtaaia
różnorodnych tras i szlaków turystycznych, czyli strulEnly pasmowo-węz-łomjonaawianeUprzcstrzeni. ' ' "'' : '"'"''

sowyc
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Z powyższych wywodów wynika, iż klucza do poznania istoty twy6tyki
należy szukać w procesach formowania się przntrzeni turystycznej. Są oac
skutkiem i prawidłowością rozwoju zurbanizowanej cywilizacji, wyrażają-
cych się masowymi, przeważnie nieprofesDonalnymi, prnjazdami i pobyta-
mi poza miejscem stałego zamieszkania, podejmowaaymi przede wszystkim
dla odpoczynku, poznania, rozrywki i rozwoju spKlaiistycmycb zaintcreso-

3. Gospoduka turystyuaa vr świetle aaaa gnaiay

Artykuł 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku stanowi, iż zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wlasnych Oniny. W szcze-
gólności zadania tc obejmują następujące sprawy:

1. ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
2. gminnych dróg, ulic, mostów i placów orm organimqi mcbu drogo-

wego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-

czania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości oraz urządzeń
saniŁamycb, wysypisk i utylizadi odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną,

4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społeczną, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7. konauaalnego budownictwa naieszkaniowego,
B. oświaty, w tym szkół podstawowych, prndszkoli i innych placówek

oświatowo-wychowawczych,
9. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszech-

niania kultury,
10. kultuy fizycznej, w tym tennów rekreacyjnych i uaądzeń sponowycb,
11. tugowi$k i bal tugowych,
13. cmentarzy komunalnych,
14. ponądku publicznego i ochrony praciwpożarowcl,
15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych.
Łatwo zauważyć, że liczne zadania, jakie znają obecnie spehiać gminy,

są nierozłącznie związane z prochami urbanizacyjnymi, pnelawialącymi slę
na czterech płaszczyznach [3, s. 367]:

ekonomianeJ,
-- demograniczael,
-- tnhnicnel,
-- SPołnmq.
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T\uystyka może istotnie oddziaływać na przmtrzenny aspekt procesów
urbanizacJjnych. W dążeniu do form lepszego uspokajania potrnb turys-
tów powstaje bogata sieć zakładów ushgowych.(>yanikieaa rozwoju
infrastruktury są nakłady inwestycyjne, ddęki którym powstają nowe
miejsca pracy. Warunkian funkcjonowania gospoduki turptycztięj jat
rozwój infrastruktury komunalnęi. Gospoduka turystyczna i współdziala-
jące z nią gałęde gospodarki mięiskięj ronzerząją ekonomiczne podstawy
rozwoju dano przatrzeni. W celu zaspokojenia potrzeb turystycznych
powstają hotele, Hotele, campingu, pola namiotowe, rozwija się indywidual-
ne budownictwo mieszkaniowe, mieć 28kładów gastronomicznych, kultural-
nych, handlowych i rzemieślŃczycb. Powstają nowe drogi, ulic i parkingi.
Gdy celem podróży turystycznej jest lecnnie, skuteczność kuracji wymaga,
aby obok walorów natumlnycb istniały sanatoria, domy zdrojowc, hotele
i usługi towarzyszące. Innym przykładem miastotwórczei roli mrystyki $ą
parki ronywek, zapas'dające atrakcyjne spędzenie czasu wolnego wśród
zieleni, podczas obserwaqi życia zwierząt, czy osiągnięć techniki i sztuki.

W tym midscu godni się jednak zauważyć, że dana przestrnń -- po-
ddawana żywiołowym procesom urbanizacji wslmtek rozwoju turystyki
-- może utracić swoje pierwotne wartości lecznicze i wypoczynkowe.
Rozwój przestrzeni turystyczną powinien być oparty na rozsądnym planie
zagospodarowania pacsŁrzennego, a zakres miutoLwórczego działania tu-
rystyki powinien bvć odpowiednio regulowany

Rozproszbaie postanowień normatywnych, dotyczących inwestycji w tu-
rystyce, utmdaia przestncganie prawa. Ochrona i ksztRkowaaie środowis
ka musi pozostawać aa naczelnym midscu przy prowadnniu działalności
inwestycyjnej i gospodarczęi, nie tylko w skali makro, ale również w mikro-
skali. Ochrona konkretną pnwtneni, U. lasu, rzeki, wsi, uzdrowiska
parku, zabytku, nie może tracić aa znaczeniu wobec interesu jakiegoś
przedsiębiorstwa czy też aEnbicji władz gminy. Dlatego uważamy, iż uchwa-
lenie kompleksowego aktu prawnego w tcj sprawie przyczyniłoby $ię do
usprawnienia procesów lokalimqi obiektów infrastruktury turystycznej.

W' krajach, gdzie turystyka stanowi ważną gałąź gospoduki narodowej,
naczelne organy adminisŁraęji państwową do spraw turystyki stosują za-
chęty finansowe i proceduiralne wobec sektora prywatnego, do kiesy państ-
wowej zaś sięga się wyłącznie przy realizacji większych przedsięwzięć, np
Klektywnego rozwoju całych regionów kraju(górna Austria, pohdaiowe
Włochy, sieć wodna w Anglii)

Od lat osiemdziesiątych obserwuje się w kmyach rozwiniętych daleko
posunięte procesy dcnntralizacji uprawnień zarządczycb w turystyce. Ad
ministracDa państwowa wycofała $ię z wszelkich upmwnień o charakterze
władayn. Przdawem tego jest między innymi wyzbywanie się prawa do
wydawania zezwoleń na prowadnnie hoteli, restauradi, wykonywanie
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zawodów turystycmycb i bapośredniego udziahi państwa w Hmansowaniu
i prowadaniu bazy turystyczną [61 s. 273]. . .. ..--.....:-,
- Przyjęta w Barw }990 roku' UBtaw& a samorządzie terytorialnym
stanowi podstawę prawną do wprowadnaia powyższych miar do polskiej
gospoduki turystycznej.

4. Wannki aktylvizaęji przestrzeni twystyczuj v gminub

W skali całego świata sektor turystyczny twory średaia5:S% GNP
(Grom National Pfoduct -- produkt narodowy brutto) l4,.8. iD i zaŁ?ewnia
pracę m piętaatemu zatrudnioncmw. Zdaaian Przewodniczącego Świato-
wą Rady do Spraw Podróży i Turystyki G. H. Lipmana, rozwój turysqki
w Ewopie Wicbadnid i byłym ZSRR może przynieść dzie8iątn uiliafdów

S% czynnych zawodowo stanowią zatnidaieni w turystyce i gałęziacb
;«ńpmyM z zagosp'darowadm cz,;« wolugo. Z p"epaw@plą

mnie oblicnń -- na podstawie Rocznika StatyltyczneBO UUS ipw
-- wynika, h w stosuinku do wszystkich pracujących.w Police,. zaledwie
0,75%(lącmie z aiepełnozatrudnionymi) osób zatrudnionych jat w ddale
kutra fizyczna, turystyka i wypoczynek". O povpyższym -- jat sądzę

-- powinni paaniętać przedstawiali władz samorządów, które mąką obecnie
pełną BamodzielnoH' zarządzania dzidalnością społeczną i gospoduczą
w hrystyW,

Warunkiem aktywizacji gospodarki turystycznej regionów, któż mają
walory krnjoznawao-turystyczne i nie rozwinęła dotąd usbg mry$tycz-
nych, jest zwięksaaie samodzielności organizacyjno-pnwnq i ekonomicz-
no-nnansowd wszystkich podmiotów IWtwarzającycb te.usługi. Podniaty
te powinny mieć możliwość współprmyŁ przenoMa środków kredyto-
wych z innych działów(np. z rolnictwa) do turystyki.

W rozwaUU prywatnego sektora w turystyce.istnieje jesnn. wiele bank.
Warunkami' gdHantulącymi rozwój podmiotów gospodarki turystycznej
w gminach są:
1. brak barier ekonotnicznych lub pmwnycb. uniemożliwiających lub ba-

cznie utrudniających wchodzenie na rybek turystyczny nowym przed-
siębiorstwom. 'Bariery prawne mogą ozaacz8ć. przedłużone w Casio
przyznawanie pozwoleń'na podjęcie działalności. Buierą ekonomiczną
noże być ustalenie minimalnego progu kapiuh założycielskiego lub
liczby wspólników;
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2. koakureacgna stmktura rynku. Na rynku powinna występować taka
liczba podmiotów gospodarki turyslyuacl, 'aby żaden z aich nie byl

stanie istotnie wpłynąć aa wielkość podaży i kształtowanie się ccn

3. 8wobadny dostęp do kredytów..Każdy podmiot powinien być aa rynku
kredytowym traktowany jednakowo;

4. jednakowe traktowanie przedsiębiorstw sektora publicmego i prywat-
nych przedsiębiorstw turystycznych;

5. niesienie kontroli cea i dotacji. Administrowanie aaami i icb dotowa-
nie niszczy warunki zdrową koakurenęji, doprowadzając do nierac-
jonalnego wykorzystania zasobów:

6. swoboda dostępu do rynku czynników produkcji;
7. Bwobada zatrudniania i zwalniania zatrudnionych'w gospodarce turys-

tyczae].

Turystyka, zaspokajagąca przede wsqstkim potrnby wyższego rzędu,
wymaga rozwoj rynkowych toru jęj rmlizaqil10, s. 87l". Obok takich
przddębiar8tw powinny również M dmym u;ytbriun dzialać argm zaba
turystyczne typu aoa--proaitł wspierane finansowo przez samorząd tcryto-
riahy. fundacje. przedsiębiorstwa tuystyczne -- w ramuh ajcqi promocyj-

Obnnie samorząd prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na
podstawie budżetu pilny. Otacza to zasadniczą aniane w Bospadarce
niunsoweJ. Sprawą władz samorządowych jest telm wtalmie zaknsu
zadał okrełleaie ich hienrchii czy stopnia pilności i sulccnywne ujmowa-
nie ich v planach, w zależności od dochodów budżetów lojalnych. Do-
chody n 08cylują na poziomie 40---60% ogółu wpływów budzetowycb.
Dochód z wlasnego uanlątku gniay stanowi zaledwie od kilku do kilkunas-
tu procent wydatków budżetowych. Nie otacza to, żejednostki gospodu.
cz wc pnynoszą doebodów, Inz świadczy o tyn. że potrzeby wsp6łcwsnel
8nuy s+ Baru to większe. Z dotychcznowycb mało wydajnych podatków
] wt, zaniHącyw budżety lokalne, należy utrwalić te, kt6n wykazują
związek z gospodall $aa orząd6w, g. na których kształt i efektywność
sauarządy będą uaogly wpływać. Do tel grupy wpływów należy również
wliczyć wpłaty realizowane przez przedsiębiortwa turystWe zlokalizowa-
ne aa danym terenie. Waogt obrotów tych przedsiębiorstw pmyczyniB się
do zwiększenia dochodów budżetowych. NB przykład w uzdrawiskacbw n mwmsnuw

H

30



osiągają zwiększone dochody za świadczone turystom ushgi i wyproduko-
wane dobra. Mieszkańcy miejscowości turystycznych uzyskują również
określone korzyści. udzielając turystom noclegóv, spacdaląc swoje produ-
kty lub świadcząc ushgi. Podejmując pracę w gospodarce turystycznej
znajdują miejsce utrudnienia i źródło zuobkowania -- to wszystko prowa-
dzi do ożywienia i rozwoju daną midscowości.

Wreszcie trzeba podkreślić, że gospoduka turystycma jut iastmmen-
tem korzystnych annan w przestnennęi 8trokturze podziału dochodu auo-
dowego. Na ogół, aczkolwiek nie zawsze, poziom dochodu na jednego
mieszkańca w miejscowościach turystycznych jest niższy aniżeli tan, skąd
przybywają turyśd. Turysta zaś ponosi wydatki z dochodów, jane otrzy-
muje w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób następuje przemiesz-
czanie środków pieniężnych z obszarów rozwiniętych do uboższych. Daje to
możliwość aktywizacji rejonów twystycznych. Ponadto zmaieHszają się
rozpiętości w poziomie życia mieszkańców różnych redoaów.

Źródłem dochodów dewizowych gminy(państwa) -- obok eksportu
dóbr i usług -- jest zagranicma turystyka payjazdowa. W krajach o roz-
winiętych fuakęjach turystyU dochody te stanowią ważne hódło rozwoju
społeczno-gclspoduczego. Miną maczenia zagranicznej turystyki pnyju-
dowęi może być udział wpływów dewizowych z turystyki w ogólnych
wpływach dewizowych danego kraju. W' 1985 roku wskaźnik tea wynosił
przykładowo: w hiszpanii -- 20,9%, w Austrii -- 16,9%, w Grecji
-- 16,4%, w Portugalii -- 13,3%, w Jugosławii -- la,1%, we Włosznh
-- 9,4%, w Szwajmrii -- 9,1%, w Danii -r 5,8%. 'w Turdi -- S.3%,
w Wielkiej Brytanii -- 4,0%, w Szwnji -- 3,0%, w Niemczech -- 2,6q4 [3,

Powyższe dane -- z powodu braku odpowiednich informacji. dotyczą-
cych gmin -- mają jedynie dać pewne wyobrażenie o skali i ważności
omawianych zjawisk.

W polskich warunkmh wspomniane źródła dochodów, zasilająa budżet
samorządów, nie są wystarczające do sfinansowania licmycb zadań, o któ-
rych mówi cytowana Ustawa. Powoduje to konieczność subwenqonowaaiz
przez państwo. Trzeba jednak stwierdzić, b nawet(a może zwłaszcza)
w krajach rozwiniętych rola subwencji stale wzrasta.

Dotacja przyznawana budżetem samorządowym powinna snicć charak-
ter globalny, choć nie powinna być wykluczona możliwość dotacji celowych
na pojedyncze zadania, bądź dotacji zblokowanych na grupę zadań lub
konkretną dziedzinę, np. turystykę.

Należy jeszcze wspomnieć, iż coraz powsznhnieyszc są opinie, że turys-
tyka wyvohije w społeczności lokalną różne, często skrajne odczucia
Postawy ninzkańców wobec turystów są miarą społecznego zadowolenia
lub flu8tracji, wynikających z rozu olu turystyki w icb środowisku. Problem
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ten wiąże $ię ściśle z tzw. dysfuakęjami turystyki]3, s. 372]. W sferze życia
gospodaraego są to: sezonowość. czumy lyaek, bezrobocie, dewastacja
środowiska naturalnego, niszczenie zasobów, niesprawność infrastruktury
miejskiej na skutek nadmiernej konnntraęji ludność. natomiast w sfe-
rze życia społeczno-kulturalnego można wymienić: przestępczość, prostytu-
dę, narkommię, kseaofabię, komeKlalizuję kultury, szerzenie się chorób

Postraganiu turystyki jako ciała obcego, uciążliwego dla życia lokalnej
społecmości, można jednak częściowo zapobiw poprzez włączenie miesz-
kańców miejscowości twystycznycb w proces ksztahowania polityki rewp-
cyjne] i zwiększenia icb udzial w zyskach. które do tej pory w zbyt dużym
stopniu były przekazywane poza określoną prnstrzeń turystyczną.

5. Zakończenie

Sannorząd terytorialny stanowi demokratyczny unodel władzy lokalnęi
zapewniający szaoki udział minzkańoów w sprawowaniu władzy na danym

Likwidada samorządów w 1950 roku sprawiła, że władze tQrenawe
w systemie rad narodowych uległy wyalieaowaniu i przestały reprezentować
interesy lokalnych społeczności. Działacze tych władz czuli się bardziej
związani z partJjnyn mocodawcy aniżeli z miqscową ludnością wykonując
posłusznie odgórne zarządzenia i nakazy.

Reaktywacja samoaądu terytorialnego po 40 latach niebytu stanowi dla
gmin miejskich i wiejskicłl szmse rozwoju Wykorzystanie tej szosy wyma-
ga wyłonienia. i odpowiedniego przygotowania działaczy i pracowników
samorządu, zdolnych podołać tmdnym i odpowiedzialnym obowiązkom,
spdaianym w interesie społeczności lokalnej. Działacze ci powinni się
odzaaczać daleko idącą samodzielnością myślenia, wykazując jodaocnśnie
inicjatywę w poczynaniach społecznych i gospodarczych, a także służebny
stosunek wobec miejscową ludności

W'prowadzona w dniu 8 marca 1990 roku Ustawa o samorządzie teryto-
rialnym zrywa radykalnie z obcym nam systanem rad auodowych i nawią-
zuje do dobrych tradycji polskiego, międzywojennego samonądu terytoriB-
Ine8o, a także sprawdzonych doświadczeń w krajach Europy Zacbodnięi
Uchwalona Ustawa stwuza potencjalne możliwości wsznhstroanego roz-
woju miast i wsi. Obama wspólnota samorządowa ma wszelkie uprawnienia
do Hktywiacji 8ospodarczęi i społnmq danego terytorium. Dotyczy to
również gospoduki turystycznęi. Wzrost tchu turystycznego jest nicroz-
łącznie związany z procesem przystosowania przestrzeni' geograficzael
do form to bardziej wyspeqalizowaaych ushg turystycznWh. Dana

terenie
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przestneń nie może być jednak poddawana procesom urbanizacyjayn
w sposób żywiołowy. Wnkliwa analiza potrzeb i możliwości rozwoju
prastrzcni turystyczaęi giena znaleźć swoje odzwierciedlenie w optymal-
nym planie zagospodarowania przntrzennego.

Deantralizacja uprawnień zarządczych w gospoduce turystycznej po-
winna umożliwić z jednej strony rozwój usług turystycmych, a z dmgiej
-- odpowiedzialną politykę w zakresie ochrony i ksztahowaaia środowiska
naUralnego

Według G. H. Lipmana, turystyka to taka dziedzina gospodarki, która
przynosi dochody szybciej niż jakakolwiek iana.

Warunkiem aktywizacji gospodarki turystycznej regionów, które mają
walory krajoznawczo-turystyczne i nie rozwinęły dotąd usług turystycz-
nych, jest zwiększenie samodzielności organimcyjno-prawną i ekonomicz-
no-finanmwcj wszystkich poduaiotów wytwarzających te usługi. Pozwoli to
stworzyć zdrowy rynek ushg turystycmycb. Dzięki temu wzrosną wpływy
budżetowe gminy, a to z kolei pozwoli na sHmansowanic licznych zadań,
które zaspokoją potrzeby społeczności lokahel

Dla wielu gmin -pyjściena z trudnej sytuacji finansowej może być podjęcie
działalności gospodarcnj w celach mrobkowych. Sposób ten mapy jest na
świecie od dawna. W mleżności od lokalnych warunków gEniay mogą
tworzyć prndsiębiorstwa produkcyjne(wykorzystując lokalne surowce),
bądź usługowe np. turystyczne. Te ostatnie -- gdy działalność ich jest
racjonalna -- są wysoce dochodowe. Niezależnie od względów komercyj-
nych, przedsiębiorstwa te stanowią miejsce pracy dla lokalnej społeczności,
co w sytuacji rosnącego bezrobocia nie jest bez znaczenia, Czasem gminy
mQ6q twonyć przedsiębiorstwa w %l&ęb interwencyjnycb+ B zwłaszcza dl&
konkunncji i przwiwdziałaaia próbom monopoliacji n strony pned-
siębiorstw prywatnych

Kończąc powyższe rozważania warto jeszcze paypomnieć, że w okresie
międzywojennym organy gminy udzielały koncesji zainteresowanej osobie
nlzycznej i prawnęi do prowadzenia działalności w określonej dziedzinie
(w$kMancl przez organ gnaiay) i aa określonych wamnkacb. Powrót do tęi
boimy .jest obecnie możliwy jedynie na podstawie przepisów prawa cywil-
nego, w drodze UDnowncj(umowa agencji, ndmu, dzinżawy itd), a wśród
warunków umownych mogą się znaleźć takie, które zapewniają gminie
wpływ, udział w części dochodu(po opodatkowaniu na ogólnych zasadach)
i kontrolę nad działalnością danego przedsiębiorstwa.

Konkludując należy stwierdzić, iż obowiązująca Ustawa o samomądzie
terytorialnym stwarza władzom i mieszkańcom gnniny szanse odegrania
poważniqszcj roli w rozwiązywaniu problemów związanych z przntmenią
turystyczną, a w konnkwencji -- możliwość poprawy wdąż niezadowalalą-
cego stanu gospodarki turystycznej w Polsce.
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Tha Role of Terdtodsl Sel&tovernment h Sdnulstiag
óe Func6oa of Tourist Afer

The ain of this paper is to prewnt tbe role of the territorial
wlF-8ovemment in stimulating tbe function of tourist

The contents has bnn divided lato three paris, in the first cene the
geanb of the wlf-8overnment bas heca presented. Tbe next oac deals with
the interpretatioa of the delinition of tourium in the aspekt of forming the
toud$t arm The last oac describes the dutics of a commune with puticular
consideration of tbe tourist administration and tbe coaditions of activiziag
the tourist um after introducing the Act of Territorial Sejf-Government.
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NR 4 FOLIA TU KisriCA 1993

HIV/AIDS a turystyka

Marta Doleżal+

1. Wprowadzenie -- Uo historyczne

Gdy sięgnicmy pamięcią do historii podróżowania okaże się, że przez
wiele wieków cdowiek miał małe możliwości przemieszczania się, zwłaszcza
pomiędzy różnymi kontynentami. Nan'et pokonywanie nnniejszycb odległo-
ści w ramach jednego kontynentu aapotykało na znaczne trudności, z raki
niedoskonałości środków transportu. Zanotowano jednak okresy, w któ-
rych dochodziło do wędrówek ludności na większą skalę. Najczęściej było
ta związane z chęcią poszukiwania lepszych warunków bytu w latach klęsk
nieurodznju i związanego z tym głodu, a także anuszały do tego wojny
Niekiedy tylko żądza poznania świata popycbała do wypraw, np odkryć
geograficznych.

Gdy btiżęj przyglądnienny się okresem migracji ludności, to okaże się, że
bardzo często w ich trakcie lub zaraz po nich następowały epidemie chorób
zakaźnych, czyli tzw. ,,zarazy". Dziesiątkowały one populaqe nieraz znacz-
nie budziei skutecznie, niż pierwotne przyczyny składające ludzi do
wędrówek. Tak działo się w średniowieczu, a także i później. Były to
epidemie dżutny, ospy, cholery, przenoszone drogą kropelkowo-powietrzną
[ub wodno-pokarmową, a później kija -- typowa choroba weneryczna.
W tym czasie człowiek nic znał jeszcze infekcyjnej etiologii tych schorzeń
środki sainitarne zapobiegające szerzenia się zakażenia były budza prymi-
tywne. A jednak instynkt i obserufacja podpowiedzialy. że obrona przed
.norowym powietnem" to ,,izoluje" miast jako większych skupisk ludzi

przed pnybyszami. którzy Drogą przynieść chorobę
Podstaw'owym nakazem ówczesnej prewenęli była więc ,.zamykanie

miast" powstrzymujące rozprzestrzeaianie się epidemii. Prawo to stosowa-
no powszechnie i bez wlątków. Cbodzdo bowiem o życie.

Katedra Hidmy i Ochrony Zdrowia AWP, Kraków AI, Jana Pawla ll 7B
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Dopiero wraz z rozwojem wiedzy i nauki stopniowo zaczęto poznawać
i stosować calu doskonalsze środki mradcn, a nie tylko metodę izolacji.
Odkrycia XIX i XX wieku dopmwaddły do powstania całego systemu
opartego na zabiegach sanitarno-epidemiologcznych, które mialy na alu
zbicie nrazka w środowisku zewnętrmyn człowieka, ale i to okazało $ię
niewystarczające w obliczu wojny. Lata l wojny światowej, to także okres
wielkich epidanii, w tym grypy typu A, bw. hiszpaaki, przeninioncj ze St.
Zjednoczonych do Europy(babę anulych oceniono na 30 mln), & także
cholery i innych chorób [51].

Dalsze lata XX wide przygody udwkonalenie systemu zapobiegania
epidemiom czy pandaniom chorób zakaźnych. Wydawało się, że masowe,
dziesiątkująa ludzi zachorowania na choroby infekcgae należą do przed
szłośd. Współcnsny człowiek poczuł się bezpieczny pod tym względem,
aaął podróżować dla payjanności, odpoczynku, poznania świata, & nie
tylko z .konieczności wojen ay potneb ekonomiczno-bytowych. środki
koauaikaqi nabrały aiewyobrażalnęj dotąd prędkość i wsznhdostępności,
B każde midsce aa denai stało się dostępie w ciągu kilku, a najwyżej
kilkudziesięciu godzin.

Komfort psychiczny związany z poczuciem ochrony przed groźnymi
cborobauai akaźnyni dawały: rozwaLI szczepień ochronnych, powsachne
wpnowadzeaie zasad higieny ogólnej, a wreszcie zastosowanie w lecznictwię
antybiotyków [50]. Dlatego też ofertę turystyczną, czy turystyczno-wypo-
ayakową zaczęto oceniać w świetle różnych upektów, ale chyba niezwykle
rzadko turysta rozpatrywał ją pod kątem zagrożenia zdrowia i Życia
wynikającego z uaożłiwości zakażenia śmiertelną chorobą hfekcyjną']5]
Zapobieganie zakażeniem sprowadzało się do stosowania przez organizato-
rów i uczestników turystyU ogólnie przgętych znad hi8icnicmo-sanitar-
nych, a pay anianie strefy klimatyczne -- do poddania się dodatkowym
szcapieaiam ochronnym. Ciężar odpowiedzialności za Ę dziedzinę przqęły
shżby 8anitamo-epideniologiczne]4]

Ofcńa twystyczna oru turystyczno-wypoczyakowa zaczęła być d08tęp-
na dla szerokiego ogół społnzeństwa, w tyn szczególne zaintuwowanie
nią zaczęli przdawiać ludde Enlodzi, o dużej witalności w różnych prnUa-
wacb życia, także seksie.

2. HIV/AH)S -- Bowe symbole, aiezHane zaBadaieaie

l nagle pojawiły się symbole HIV/AIDS, które w ostatnim dziesięciolKiu
obiegly świat budząc dotychczasowe poczcie bezpinzeństwa zdrowia]5]].

W .błyskawicznym tempie, zarówno w piśmiennictwie medycznym, jaŁ
różnych innych dziedzin wiedzy, pojawiło się szereg opracowań o
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r6żnyna poziomie przystępności, paedstawialącycb badania i obserwacje
nad tym zespołem chorobowym, który jnt medycynie infckcyjną chorobą
wirusową[10, 16, 20, 22]. Zrewo]uęionizowała onajednak tak głęboko życie
współczesnego człowieka, że stała $ię również zjawiskiem społecznym o ma-
czeniu gospodarczo-ekonomicznym, a nawet politycznyn]41 , 53]. Wyra-
zem tanpa nuastaaia informacji może być np. dorobek przedstawiony na
IV Międzynarodowcl Konferencji nt. AIDS, która odbyła się w 1988 r.
w Saokholmict2q iw rok później na V Międzynarodowej Konferencji nt.
AIDS w Montrealu, organizowanych przez światową Organizację Zdrowia
(umo) [28, 3q.

Na koaFcreaęję w Montrealu przybyło praszło 10 tys. ucnstników.
Wzięli oai udział w 5 wqjach plenarnych, 1 1 S sesjach spcqalistyczaych, S5
sympoqacb, 18 spotkaniach ,,okrągłego stan". Wygłoszone 997 referatów,
pokazano 3590 plakatów, wyświetlono 200 filmów video. Autorzy ze 1 30
krajów opublikowali prznzło 6000 $trnzczeń prac w tonie liczącym 1202
strony E28].

W tej różnorodności spojrzeń na HIV/AIDS mbrakło jednak dotąd
w literaturze polskiej odpowiedzi na pytania, które stają prad organizato-
rem, a także odbiorcą różnych ford turystyki i wypoczynku zbiorowego
Działania niezbędne dla opanowania dróg szerzenia się zakażenia wirusem
H[V i zapobiegania chorobie AIDS wymagają bowiem szerszego wach]arza
metod, a nie tylko klasycznych środków saniŁuna-higienicznych. Wynika
to n specyfiki sposobów szerzenia się zakażenia [17, 45]. D]a ochrony przed
tym zakażeniem niejednokrotnie konieczna jest weryfikacja postaw i za-
chowań pobzczcgólnycb osób, a także całych społeczeóstwt34, 54, 63]

Dla zachowania zdrowia nierzadko niezbędne są: analiza postaw i za-
chowań oraz idące za tym aniany w systemie hieraKhii wutości, przewar-
tościowania kulturowo-obyczajowe, psychiczna-$połwme, a nawet ekono-
miczne człowieka [2, S4]. Dotyczy to zwłaszcza budzi Enłodych
budzoaycb potrzebach seksualnych [34].

3. Co to jest HIV/AIDS?

AIDS to angielski skrót -- acquired imnauaodeficiency syndroDne
-- ozaaczalący zespół nabytego niedobom odporności. Inne tlżywaae
skróty -- franwski BIDA, rosyjski SPOD.

AIDS wywohiją retrowimsy HIV-l. HIV-2(Human immunodenicieacy
wirus) o podobnych właściwościach biologicznych oraz dużych podobieńst-
wach str'ukturalaych. Szczegóły budowy różniące oba typy uaeai oceniają
na 40--S0% elementów, które występują głównie jako aatygeny płan-
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cza-otoczki. Wirus po wtargaięciu do ustroju człowieka atakuje komórki,
które posiadają na swoją powierzchni białko CD4 -- cbwytaik dla recep-
torów wiwsa. Najczęściej są to komórki systemu odpornościowego: lim-
focyty T4, tzw. ponaocnicze, o podstawowym znaczeniu dla działania
układu immunolo8iczaego oraz maklofagi(moaocyty) [21]. Te ostatnie
mogą przenosić także zakażenie do niektórych komórek skóry(mięsak
Kaposi'ego) i mózgu dając niekiedy rzadko spotykaną postać zakażenia
o 08trym pnebiegu, z zaatakowaniem mózgu i objawami psychicznymi [3,

Charakterystyczną cechą rctrowimsów jnt to, że wyposażone w enzym
odwroua transkryptaza mogą przekazywać informadę genetyczną z geno-
mu RNA na DNA komórki, w którą następuje replikada wimsa. Inaczej
mówiąc, enzyn ten tnmożiiwia tramkrypqę RNA w DNA. Infomiaęja
potrnbna do produkcji nowych cząstek wirusowych jest od td chwili
częścią mataiah genetycznego zakażonel komórki i może na tym etapie
pozostać przez różny okres, nawet przez kilka lat, Jest to tzw. stan urojenia,
czyli stadium prowirusa. Zdolność do pozostawania w stanie utajenia
umieszcza HIV w grupie retrolentowirusów. Dalszy rozwój DNA prowiru-
sowego będzie zależał od typu zakażonęi komórki. Limfocyty T4 -- po-
ddawane stymulacji antygenów -- będą wykorzystywane da produkcji
nowych cząstek wirusa w czasie swoich normalnych podziałów komór-
kowych. Prowadzi to do śmierci limrocyta T4 i uwolnienia ufomiowanych
nowych cząstek wirusa, zdolnych do zakażenia kolejnych limfocytów [44
45]. Ta powolna, postępująm dcstmkąa komórek T4/CD4+ prowadzi do
coraz większego osłabienia systemu odpornościowego na skutek se:ektyw-
nęj linnfopenii Zalany stosunku limfocytów CD4+/CD8+]6]. Organizm
staje się podatny na różne przypadkowe iafekęje oportunistyczne, niegroź-
ne lub łatwe do wyleczenia, np. przy użyciu antybiotyków u ludzi o prawid-
łowym poziomie sił odporaościowycb. U osób ze znacznym upośledzcnicm
lub brakiem odporności zakażenia pnybierają różnorodny i ciężki przebieg,
nierzadko stając się bezpośrednią przyczyną zgonu]14]

Do najczęstszych zakażeń oportunistycznycb należą:
-- zapalenie płuc, wywołane przez piecu'otniaka P eumocysffs carfPtlf,
-- zakażenia grzybiczc: jamy ustnej, prnłyku, układu oddechawego, powo-

dowane prez C. aZbicam, jak również grzybice opon mózgowych, płuc
i innych narządów, wywołane przez Crypfococcus 7teclńormaas, ,4#)ergo/-
/us /umfgarw i inne rodzaje grzybów,

T zakażenia różnych narządów, wywołane przez pierwotniaka Taxop/asia

-- gruźlica wielonaaądowa, koła, wyaiszcmjące biegunki,
-- zakażenia wirusowe, np. Cytomegalowirusem, wimsem opryszczki i in-

nymi [18, 44, 46, 49]

7 43 56]
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Ponadto w osłabionym orgaoiŁnie mogą rozwijać się różne odmiany
nowotworów, np. rzadko spotykany u ludzi z aomnlną odpomością
nowotwór skóry d mięsak Kaposi'ego [3]. Ostatnia faza zakażenia wimsem
HIV, kiedy pojawiają się różne infckęje, nowotwory, a przede wszystkim
dysfunkde systemu odpornościowego, spowodowane rozwojem wirusa, jat
okreś[ana jako choroba AIDS]4, 45].

4. Epldemlologicznc aspekty HIV/AIDS

Chorobę AIDS na równi ze manynni z historii zarazami zaliczono do
epidemii. czy nawet pandemii.

Jak zatem w skrócie wygląda przebieg AIDS na tym bistorycmym tle
odniesienia ł czy słuszne jnt przyrównywaaie jej do tanntycb chorób?

Przypadki AIDS po raz pierwszy rozpoznano na początku lat osiem-
dziesiątych. Rctrospcktywnie ustalono jednak, że zakażenia HIV szerzyły
się wcześnie, prawdopodobnie nidy już miejsce w latach siedemdziesią-
tych, a może i dawniej.

Pierwsi zachorowania stwierdzono niemal równocześnie w St. Zjed-
noaonycb, na Hala oraz w kilku krajach Afryki Równikowel, głównie
w Zairu. Rok później pojedyacm przypadki rozpoznano u mieszkańców
niemal wszystkich krajów Europy Zachodaid. W dalszych tatach ostat-
niego 10-lecia epidemia AIDS obiegła większość krajów na wszystkich
kontynentach, choć wskaźniki zachorowalności były i są różne dla po-
szczególnych państw.

w' pol&ęę pierwszy przypadek tcg ęhQroby rozpoznano w jesieni 198s
roku. Na początku następnego roku zanotan-8no kolejny zgon. U obu tych
chorych skażenie nastąpiło poza granicami krajuE23]

W Polsce od momentu wdrożenia badań serologicznych dla wykrywania
przeciwciał Baty-HIV, tj. od roku 198S do 31 sierpnia 1992 r. ujawniono
wśród grup badanych(krwiodawcy, grupy zwiększonego ryzyka) zakażenie
u 2356 obywateli po]skich, w tynk u ] 691 osób stosujących dożylne środki
odurzające, co stanowi 73,4% zuejestrowanych seropozytywnych osób
Rejestr chorych aa AIDS obejmuje wg aktualnych danych statystyk medy-
anycb 116 osób. z których 59 zmarło]52].

Liczba osób HIV-pozytywnych w skali całego globu jest wysoka i można
oceniać ją jedynie szacunkowo, równocześnie mając świadomość unożliwo-
ści ogromnego błędu ob]icnń w kierunku zaniżania statystyk [27].

W'HO/GPA(Global Programme oa AIDS) podała w 1989 roku na
kongresie w Montrealu, że wg danych szacunkowych ogólna liczba za-
każonych wynosi prawdopodobnie 5--]0 mln [31, 37]. Osoby, u któ-
rych wystąpiły już objawy choroby są latwidszc do wykazania w sta-
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tysŁykach, choć i tu mamy sporo pnypadków z różnych względów nie
ujawaiaaycb.

W skali ogó]noświatowc] na dzień 1.07.]992 roku zgłoszono 501 273
zachorowania na AIDS, z czego w Afryce chorują 152 463 osoby, w obu
Amerykach 277 042, w Azji 1 552, na wyspach Oceanie 3670 oraz w Europie
66 545 osób. W Europie Zachodniej najwięaU osób zakażonych wiwsem
HIV zarejestrowano we Francji(17 836), w dalszą kolęjnośd we Włoszech
(1 1 609), w Hiszpanii(1 1 555), w Niemczech(79S7) i w Wielkiej Brytanii

W Rumunii zgłoszono 1704 zachorowania. w Jugosławii -- 273, na
Węgrzech -- 87, w byłym Związku Radzieckim -- 72, w Czakiej i Słowac-
kiej Republik Federalnej -- 26 orm w Bułgarii -- 13 [57]

Analiz danych dotyczących zachorowań w 1991 roku w krdach Europy
pozwala stwierdzić. żc najwyższy wskaźnik na l milion mieszkańców
odnotowano w Hiszpanii -- 104,3, w Szwajcarii wynosił on -- 90,1, we
Franki -- 82,7 a wc Włoszocb -- 58,6.

Dla określenia prognoz dalszego przebiegu epidemii AIDS w latach
dziewięćdziesiątych i dalszych, Światowy Program Walki z AIDS zebrał
metodą ,,Delphi" doświadczenia i opinie ekspertów. Autorzy tak powsta-
łych opracowań uważają, że w najbliższym 10-1niu medycyna aie będzie
dysponować ani szczepionką, ani $kutnzaą metodą lwnnia. W związku
z tyn przewiduje się, że w latach dziewięćdziesiątych 3-krotnie wzrośnie
liczba zakażonych, jak również będzie znacznie więcęi chorych z pełnymi
objawami AIDS [9, 37, 45]. Równocześnie uważa się, że wdrożenie między-
narodowego programu do zwalczania AIDS, opracowanego na podstawie

t 5451)

Ryc. 1. Przewidywania liczby przypHdkólr AIDS wsród doroeĘcb, wykonane metodę
,Delphi" [wB 37, s. 9]
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programów poszczególnych krajów, mogłoby bacznie zmniejszyć liczbę
nowych akażeń [12, 27, 32, 33]

Epidania AIDS nie jest jednarodna. Biuro badań uad AIDS, dziahląw
przy WHO, podzieliło kraje amzd planety na trzy grupy(kręgi epidemii).
Obserwowane różnice można wytłumaczyć datą przenikania wiwsa do
danej populacji, zachowaniami seksualnymi mieszkańców oraz używaniem
lub nieużywaaian dożylnycb środków odwzających]1, 4, 17, 27]

l typ epidemii występuje w Ameryce Ph., krajach Europy Zachodniej,
Australii, Nowej Zelandii i niektórych regionach Ameryki Łwińskicy.
Cnbc charakterystycaą jat ta, że wima szerzy się głównie wśród bomo-
nksuahstów, wzrasta także liczba zakażeń u osób beteroscksuahych
-- stosujących dożylne środki odurzająa].

11 typ epidemii obejmuje regiony miejskie Afryki i Kuaibów, Do
skażenia dochodzi głównie podcms kontaktów bctcroseksualnych z wielo-
ma putnerami.

111 typ epidemii jat spotykmy w Europie Wschodnią, a szczególnie
w A4i, gdzie aktualnie toksykounania szybko rozpowszechnia się. Przewi-
duje się, że w społeczeństwach tych AIDS w krótkim czasie noże stać się
jednym z dominujących problemów zdrowia, np. w Bangkoku wśród 60 tys.
osób stosujących dożylaie aukotyki zanotowmo wzrost zakażeń z 1%
w Binpniu 1987 r. do 30% w lipcu 1988 r. [17].

Na konfereadi poświęconej AIDS w maKU t989 r. w Moskwie prezy-
dent Akadcnnii Nauk ZSRR Valeatin Pokroski podał, że od 1987 r., kiedy
po raz pierwszy doniesiono o zakażeniu, progresja przypadków seropozyty-
wności jwt bardzo szybka. Wirus szerzy się różnymi drogami, czego
przykładem mogą być dzieci w szpitalu podiatrycznym w Elisu zakażona
poprzez strzykawki z krwią noworodka, którego matka została zainfeko-
wana wimscm pna męża powracającego z Zairu]61].

5. Sposoby przcnosnaia zakażenia

Według obnnego stanu wiedzy brakuje dowodów aa to, aby istnieli
osobnicy w naturalny sposób niewrażliwi na zakażenie HIV. Wirus wy-
stępuje u osoby zakażoac](zarówno nosicieli, jeŁ i chorego na AIDS) od
abonenta zakażenia aż do śmierć, pny czyni ogólnie uważa się, że mniej
groźny dla innych jest osobnik we wcznnym stadium infekcji, aiż w póź-
nięjszycb fazuh. Wirus HIV najlicznid występuje we karl iw nnieniu,
B w mniąszycb, ale znaczących ilościach także w wydzieliaie pochwy
i szyjki macicy oraz mleku matki. l tylko te cztery płyny w organizmie
mogą spowodować zakażenie wirusem HIV -- być nośnikiem zakażenia.
Wirus HIV niekiedy występuje w alinie. plwocinie, luca, a także 8noczu
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i Łbie, pocie, lea w ilościach zbyt małych dla wywołania iafekdi. Nie
znane są przypadki zakażeń wywoknycb przez zetknięcie się z tymi sub-
studami [23].

Wirus do zakażonego(wrażliwego) u8Uoju dostalo się najczęściej na-
stępującymi droBatni:
-- przez błony śluzowe(pochwy, odbytnica, spojówka oka),
-- przez uszkodzoaą skórę,
-- podczas przetaczaaia zakażonei krsri lub jej produktów(przez mkażonc

krwią strzykawki) [42].
Szczególną możliwością mkażeóia jest droga wcrtykalna(ciężama

-- plódi zakażone aasicnie}.
Wima lllV rozprzestrzenia się głównie przez kontakty seksualne zarów-

no homa-, jak i beteroseksuialne. Do zakażenia dochodu iedy m pośred-
nictwem spentny, krwi orm wydzielony szyjkowo-pocbwowęj. W'iększość
autorów podkreśla szczególne niebezpieczeństwo zakażenia przez seks anal-
ay [17, 19, 47, 64].

Na podstawie badań, a także obserwacji wiadomo, żc aby doszło do
skażenia, konieczne jwt przedostanie dę do organinnu odpowiednio dużej
liczby cząstek wirus. Dlatego uważa się, że choroba nie może się szerzyć
drogą przypadkowej stycmości zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, np.
drogą pokarmową, powietrzną itd. Nie ma też uzasadnienia dla przyjęcia
możliwości przenosania H]V przez owady kłująco-ssąa, np. pchly, koma-
ry. Nie dochodzi do zakażenia przez aomlalne, coddenne kontakty wy-
stępujące przy uprawianiu twystyki(tm. przez podawanie ręki, korzystanie
ze wspólnej bazy noclegoweJ i żywieniowd, a także na drodm używania
wspólnych pokoi, łazienek, a nawet naczyń, sztućców, pościeli itd.) E39].

Wystanzającym zabezpiecznimi jest tu postępowanie zgodne z zalecenia-
mi saaitamo-epidemiologicznymi. Przykładowo, bieliznę osób zakażonych
należy pmć w wodzie z dodatkiem detergenty, w temperatura minimum 71'C
prez 25 minut. Jogi stowje się cykle prania w niższej temperaturze, należy
używać środków chenicmych odpowiednich do prania w niskich tanperatu-
racb, o stężeniu zgodnym z zaleceniami produanta]39, 62].

6. Metody wykrywania w organiźnde zakażenia lllV

Zakażenie HIV wymaga potwierdzenia laboratoqlaego(etiologicznego).
W tym celu przeprowadza się badania oparte na nnetodacb bezpośredniego
wykrywania obecności wirusa w organiŁnie. Są to: badanie na obemość
mtygcnów(HIV-Ag) w wrowicy krwi, hodowla wimsa, stwierdzenie sek-
wendi kwasu aukleinowe8o HIV w zakażonych komórkach za pomocą
techniki zwanej wanomicninn enzynatycznyua, która pozwała aa wielo-
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krotne skopiowanie części genomu wirusowego, a następnie wykrycie po-
prnz bybrydyzację molekularną. Metody te są jednak w praktyce stosowa-
ne rzadka i raczej jedynie do celów naukowych, ze względu na budza
trudną i kosztowną procedurę ich przeprowadzania

Do celów diagnostycmych stosie się metody serologiczne (obecność
wimsa jest wykazywała pośrednio), oparte na wykrywaniu przKiwciał
anty-HIV. Używany jest test immunoenzymatyczay ELITA -- przeglądowy
(screening). Wyniki dodatnie uzyskane w tej metodzie wy=nagają potwier-
dzenia, co wykonuje $ię jedną z trmcb metod: testem Western Blat(WB),
iinmunofluorescendą(IFA) Łub radioimtnunoprnypitaęją (RIPA). Ostat-
nio w laboratoriach wprowadzono nowe, udoskonaloae testy: Combo
(HIV--l/HIV--2), który w jednym badaniu umożliwia wykrycie przeciw-
ciał anty-lilV-l i/lub anty-HIV-2 oraz test HIV-l/HIV-2 3RD gcne-
ratioa EIA

Przeciwciała anty-HIV w zakażonym organizmie pojawiają się najczęś-
ciei po upływie kilku tygodni od momentu zakażenia. Znane są jednak
przypadki, że okres ten jest znacznie dłuższy i może trwać rok lub nawet
dłużej. Uniemożliwia to natychmiastowe wykrycie nosicielstwa, stwarzając
przez'to duże niebezpieczeństwo cpidcmiologiczne. Człowiek zakażony HIV
jest już źródłem zakażenia, czyli może zakazać innych, a wyniki testów są
jeszcze ujemne. Okres ten w języku iDnmunologicmyun nazywamy ,,okiea-
kinn wrologicmytn" [4, 1?, 39, 45]

7 Sposoby niszczenia }ilV w środolvisku zewnętrznym

HIV jest wrażliwy na dzialanie różnych czynników fizycznych i cbeaaicz-
nycb[13]. W temperaturze pokojowej, poza organianem człowieka może
przetrwać (w wymuszonej hodowli laboratoryjnej komórek) 1--3 dai. Szybkość
inaktywadi nawet w tych warunkach jat duża i po upływie kilkunastu godin
wynosi 90---99% cząstek wimsa. W przeciwieństwie do wielu innych cborobo-
twórczycb wirusów, np. wirusa zapalenia wątroby typu B, wies HIV jest
szczególnie wrażliwy na działanie podwyższoną temperatury -- w 56'C ginie
po 30 min. Jnt także wrażliwy na chemiczne środki odkażająa, takie jak
związki chloru, famia]ina, a]dehyd g]utuowy [25, 39, 60, 62].

We francuskich ośrodkach dla nosicieli i chorych na AIDS, które
z\Ariedzałam, do celów dezynfekcyjuycb używano przede wszystkim środków
cblorujących, np. płynu Jawela. Są to preperaŁy u nas i$wnież dostępne na
rynku, łatwe w użyciu. nie powodujące po zastosowaniu zniszaenia naate-
riałów aai intensywnego i długo utrzymującego się przykrego zapachu
(zapach chloru szybko zanika). Również bardzo skuteczny jest aldehyd
glutwowy, który w stężeniu 1--2% deuktymje wirus HIV w ciągu
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2 minut, natomiast alkohol 70% i aceton słabo inaktywują HIV wy-
stępujący wewnątrzkomórkowo lub w suowicy krwi.

Wedhtg instmkęji WHO oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
-- dotyczących postępowania zapobiegawczego w przypadkach zakażenia
[[[V [ub zacborowmia na AIDS -- wrzuca woda, podcb]orya sodowa,
chloramina, formalina i aldehyd glutuowy są &odkami do wyboru w przy-
padku obecności w środowisku HIVt39, 62}.

Nie wymaga specjalnego zaznacnnia, że powszechnie stosowane czyn-
niki stcrylimyące, jak para wodna pod zwiększonym ciśnienimi(auto-
klawowanie), suche gorące powietrze(suche sterylimtory-suszarka) oraz
Bterylizacja gazowa przy użyciu denku otyle są wystuczagące do zabicia
wił'usa. Wirus HIV jest jednak dość opony na działanie promieniowania
jonizująngo i promieniowania nadfioletowego(UV). Jego opomość na
działanie różnych czynników, podobnie jak większości innych drobaoust-
roj6w, zwiększa się w stanie wysuszeaia iw obecności substancji organicz-
nych(VWdzie[iay, wyda]iny itd.)[13, 60]. W związku z powyższym złe
wamnki 8anitune, brud i zaniedbanie higieniczne zwięksmją ryzyko roz-
nerzania się AIDS. Należy panaiętać. że --jak podano powyżej -- w tem-
peraturze pokajowd(20--22'C) cześć Ńims6w pozostaje aktywna przez
kilka dai, a zatem anieczyszczenia zakażona krwią, spenną, wydzielina
pochwy, pozostające na różnych przedmiotach, mogą być źródłem skaże-
nia, gdy zdrowy czlowiek zetknie się z nimi poprzez własną krew(zranie-
Dic) r621

Te czynniki ryzyka, mało znaczące w kralacb o wysokim standardzie
sanitamyna, nogą mieć w Polsce pewne znaczenie ze względu. na niski
poziom bigieniczno-sanitarny i brak nawyków higienicznych wielu tniesz-
kańców. Dlatego też zagrożenie wimsem HIV winno stać się wyzwaniem do
wznnożonycb stuań dotyczących aystości, higieny i przestrngania reżimu
sanitarno-bigienicznego aa każdym odcinku życia, zarówno w zachowa-
niach indywidualnych, jak i życiu zbiorowyua, także -- a może zwłaszcza
-- w bazie wykorzystywanej w turystyn [19, 64]

Należy tu przypomnieć również o powinnościach zawodowych osób
profesjonalnie odpowiadających za wykonawstwo i dozór nad stanem
higienicznym buy dla ushg turystycznych. Mówiąc o tym zagadnieniu
musimy mieć świadonaość, że zaniedbania higieniczne to aie tylko AIDS,
ale przede wszystkim wzrost zachorowalności na tzw. ,,choroby brudnych
rqŁ". Należą do aich wspomniane już w tym.artykule wirusowe zapalenie
wątroby(żóhaczka zakaźne), salmoacllozy i inne zakażenia pokazowe
o różnej ctiologii -- bakteryjnę] i wimsowd]55]. Na marginuie należy
wspomnieć, że wyżej wymienione schorzenia są w naszym kraju wyjątkowo
liczne i budzą szcagólny niepokój u turystów z krajów, w których choroby
te nie występują lub pojawiają się bardzo rzadkot34]. Znniaaa przy-
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zwyczajem i zachowań w kiewnku zgodnym z msadaaai reżimu ogólaohigie
niczego jwt bardzo ważna nie tylko dla zdrowia społnnństwa polskiego
ale także dla ożywienia rynku ushg turystyanych w naszym kraju i przy
ciągnięcia turystów zagranicznych.

B. Preweinja HIV/AIDS przez Kgulację prawa do podróżowania i zmigBy
miejsca pobytu

Wskutek szybko narastającej pandemii HIV/AIDS, wiele krajów wpro-
wadza lub zaostrza pnepisy prawne zmierzająw do zmniejszenia roz-
miarów epidemii na swoim terenie. l,cgislacja taka jest odbierana jako
ograniczenie wolności owbistęi i pogwałcenie konwencji praw człowieka,
a tym samym wywohje dyskuqę i budzi sprzeciw [8, 38]. Jej zwo]eanicy
uważają jednak. że niektóre ograniczenia wolności osobistęi osób sero-
pozytywnych są koniecznością. gdyż działają na rzecz praw do zdrowia
i życia osób nie zakażonych. Zanądzenia wynikająa z takiej motywacji
mogą dotyczyć miazkańców danego kraju powracających z zagranicy leb
też obywateli innych krajów, starających się o prawo wjazdu. Przy czym
interwencja prawna najczęściej dotyczy podróżowania do iz krajów o wy-
sokim odsetka akażonycb i chorycht47].

W legislacji dotyczącej ochrony przed zakażeniem HIV ogólnie wyróżnić
można dwa typy aktów ustawodawczych, głównie polegających na:
A) działaniu prewencyjaym, anierzającym do anaięjszenia ryzyka zagroże-

nia przez ograniczenie sytuacji i zachowań sprzHalących zakażeaiu. Dla
przykładu można tu nadmienić, że Wielka Brytania ogranicza swoim
żołnierzom staęjonującyn w Afryce przejazdy aa urlopy do Anglii.
Również w W. Brytanii jest rozważana poprawka do konstytucji doty-
cząca Enożliwości zabierania żon przez osoby udające $ię w podróże
służbowe. Co więcej, dyrckęja Indian Council of Medical Resarch
proponuje, by wprowadzić 50% zniżki na bilety dla tychże żoa, celem
ułatwienia izn odwiedzin
-- w Indiach dyskutuje $ię wprowadzenie przepisu zakuującego kon-

taktów seksualnych z cudzoziemcanni pod karą więzienia dla hindus-
kicb obywateli i deportacji dla obcokrajowców;

-- w niektórych dyscyplinach sportowych, np. boksie, gdzie wskutek
urazu podczas walki może nastąpić prnkazanie zakażenia HIV
drugiemu zawodnikowi. jnt już praktykowane wykluczanie z ignysk
sportowych mwodników HIV dodatnich;

-- z tych samych względów udział dzieci z bcmofilią(zwiększone ryzyko
zakażenia na skutek lwzenia częsŁymi przetoczcniami krwi) w grach
i zabawach ruchomych stanowi agadnienie nadal otwarte w nie-
których stanach USA;
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inne podejmowane dzialania, polegająw na ochronie sportowców
przed zakażenieul HIV, np. ekipy rajdowców startujących w Afryce
ubierają zc sobą krew na wypadek konieczności wykonania trans-
fuĘji [27. s. 67--77]

B) wprowadzaniu w wielu kulach obowiązku kontrolnych badań serologi-
cmycb w kierunku F]lV [31]
Może to dotyczyć:
-- mieszkańców danego kraju powracających z pobytu w częściach

świata o wysokim wskaźniku zakażeń HIV/AIDS
Wobec osób wyselekcjonowanych jako seropozytywne mogą być
stosowane dodatkowe zarządzenia, na przykład na Kubie utworzono
izolatoria-aidsoria (b. ranczo Los Cocos) dla seropozytywnycb żclł-
nierzy przybywających z Angoli w Afryce. Również w Chinach
obowiązuje przymu izolaqi chorych na AIDS, którzy są kierowani
do speęjalaycb ośrodków-obozów;

-- obywateli innych krajów, którzy starają się o prawo przyjazdu na
dłuhzy pobyt, np. do pracy lub w celu odbycia studiów
Osoby seropozytywne nie OUzymują prawa wjazdu lub są wobec nich
stosowane specjalne środki nadzoru medycznego. Przykładowo doty-
czy to studentów zagranicmycb udających się np. do Belgii, Czech,
Słowami. RFN, Indii, Kostaryki. W Polsce od roku akademickiego
1988/89 wprQwadmno badania aa HIV studentów prżxleżdżającrcb
z zagranicy na studia w polskich uczelniach. Dodatni wynik badań
uniemożliwia podjęcie studiów, natomiast prawo kontynuacji już
rozpoczętych wymaga indywidualnej zgody;

-- obcokrajowców przyjeżdżających(Kuwejt, Pld. Afryka, U$A, Emira
ty Arabskie, Filipiny, Tajlandia, Chiny, Kostaryka) w wlu podjęcia
pracy [47].

9. Podsumowanie -- pmalaktyka lllV/AIDS w turystyce

HIV/AIDS w świetle medycyny jest zakażeniem(chorobą wirusowe)
która paademicznie rozprzestrzenia się na wszystkich kontynentach naszęi
planety.

Drogi przenoszenia wirusa sprawiają, że na chorobę tę szczególnie nuażeni
są ludzie młodzi uprawiający seks oraz osoby korzystające z dożylaycb
środków odulząjących [15, 42, 64]. Zapobiegnie tcj chorobie jest powszech-
nyzn nakazem naszych cus6w i w żadnym paęjawie organizacji życia społecz-
nego nie może być pominięte czy zmiedbane. W związku z tym koninmejest,
aby instytuąe przygotomUące ofertę usług turystycznych i turystyczno-wypo-
czynkowych również włączyły się do caloksztahu tych starań
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Winny one polegać na:
-- twornniu i doskonaleniu systenau zabczpieczającego pned zakażeniem

w bazie hotelowej, żywieniowej, sportowo-v'poczynkowej i innej, Byko-
nystywand przy realiacji usług turystycznych. Szczególną rolę ma tu
przatrzeganie reżimu sanitarno-bigieaicznego zgodnie z wytycznymi
shiżb sanitarno-epidcmiologicznych(czystość, stosowanie dezynfekdi,

Dodatkowo proponuje się:
-- włączenie przedsiębiorstw różnych typów funkcjonujących w turystyce

do snrzenia oświaty zdrowomej, ze szcngólny=n uwzBlędtiieniem profi-
laktyki AIDS. Winno to być realizowane w sposób wyważony i przeka-
nywlący, np. za pomocą infomladi plakatowęj dobrze wykon aei
graficmie i merytoi'cznie, przez rozdawnictwo broszur, ulotek.
Nicporównywdnie bardziej skuteczne w celu uzyskania efektów profila-
ktycmycb wydają się być informacje dotycząa różnych problemów
nlv/AIDS, włączone do informatorów turystycznyGb, przewodników
i innych druków adresowanych do osób o zainteresowaniach turystycz-
nych. W'inny to być iafamlade Q ueaeniu się zakażenia, metodach
zapobiegania, jak również przatnegaJące przed zachowaniami zwięk-
szającymi ryzyka zakażenia, np. infomiacja-ostrzeżenie przed przygod-
nymi partnerami seksua]aymi]19]
W żadnym jednak przypadku troska o zdrowie odbiorcy uslug turystycz-
nych nie może sprowadzać się do dyskryminacji osób seropozytywaych,
gdyż pomijając nawet względy humanitarne, które są oczywiste, po-
$tępowade takie należy uznać za nieodpowiedzialne, ponieważ budzo
łatwo może wywoływać skutki odwrotne dQ Zamierzonych godząc agre-
sję, chęć odwetu i nieujawnianie się osób zakażonych [36j;

-- korzystna dla profilaktyki HIV/AIDS wydaje się także inicjatywa włą-
czania działań wychowawczych. zmierz4ącycb do weryfikacji postaw
i zachowań ryzykownych na rzecz bezpiecznych, przygotowujących do
pehej odpowiedda]ności za siebie i drugą osobę [35, 40, 58].
Turystyka jako budy atrakcyjna foma spędzania czasu wolnego

w kontakcie z przyrodą i umożliwiająca obcowanie z zabytkami kultury
może stanowić wspaniale tło do aniany postaw i zachowań oraz wy-
chowania młodego człowieka do wyższych wartości [11, 30]. Ma to także
maczenie w prewencji HIV/AIDS, albowiem ryzyko w przypadku AIDS nie
wynika z tego ,,kim jesteś, aai gdzie się majdqesz, lecz z tego co robisz, jak
żyjnz" [34]

Wyżu podane inicjatywy działań, proponowane do włączenia w or-
ganizmję turystyki w naszym kraju, wychodzą naprnciw 10-punktowym
zalożenion Globalnego(światowego) Programu Zwalcmnia AIDSE27].
wyszczególnionym poniżej:
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1. AIDS jnt problcmeua nowym o zasięgu światowym.
2. Wienay jak rJzprzatrnah się wirus HIV.
3. Znać drogi przenoszenia HIV, tm. wiedziec jak uniknąć zakażenia.
4. Można zapobiec skażeniu HIV drogą wksualną.
S. lstnięje wiele sposobów, by aie dopuścić do rozprzestneniania się

wirusa HIV m pośrednictwem krwi.
6. Ważne kiedy HIV nie przenosi się
7. Problezn AIDS dotyczy nas wszystkich.
8. Najważniejsze 84 in6omaęja i oświata zdrowotna.
9. Świat mobilizŃ+ dę w obliczu tego zagrożenia.

10. Wspólnym wysiłkiem można zahamować rozprzestrzenianie się cho-

Wnyscy(w tym także turyśd i organizatorzy turyayki) mają okazję
poroanawiać o HIV/AIDS, uczyć się prnkazywać tę wiedzę, wypowiadać
się aa tea temat, działnaien zapobiegać chorobie]27, 59].

W grudniu 1992 roku odbędzie się autępny Światowy Dzień AIDS
(World AIDS DAY) pad hasłem ,,A community conznitment

raby

.włĄCZ SIĘ DO ŚWIATOWEJ WAI.KI Z HIV/AIDS!

HIV/AIDS aad Tourim

This ańicle preseats diHcreat probleDns coanected with HIV infection
and AIDS disease. The biology aad pathogcnesis of HIV as welt as the
epidemiology of the illncss have boca shortly preseated against the backg-
round of comparisoa with the history of sprmding of the otber conugiou8
diseases.

Tbe mthor bas described thc lmys of getting iafbded and the days of
bebaviour wnich are apniallJ dangerow for spreading of the disease as
welt as the metbodB of destroyiag tbe wirus in the habitat. tbe methods of
prevcating the infćction ud tbc laboratory diagiosdc Uests dctnting tbe
seropositive pnpłe.

All the HIV/AIDS aspects mcntioned abjw have bna dinussed in
relation to thc problan8 coaantcd with organizing tourisna aad tourists
health protection
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Niektóre wchy osobowości kandydatów
przyjętych na l rok turystyki i rekreacji

w krakowskiej AWF w roku akademickim
!991/92

Jan Fenczyn9 Irena Sulówka-Fenczya #,
Jacek W'odyński+e

Uwagi wstępne

W roku akademickim 1990/91 podjęto w krakowskie AWF badania
psycbologicme studentów przyjętych aa l rok sNdiów aa speqalizację
twystykB i nknada. Badania owe miały dwa a8adnicze nle. Pierwszym
z nich' było wyskaaie odpowiedzi aa pytanie, w jakim stopniu osobowość
kandydatów przyjętych na studia jat zgodna z ogólayua modelem teorety-
cznym, wynikającym z analizy ich przyszłych ról społnmo-mwodowycb.
C€1' drugi sprowadzał dę do opracowania, na podstawie dokonanych
konstataqi, zaleceń i wskazań do pracy wycbowawcnl z objęta naszymi
oddziaływaniami młodzieżą. Uznano, iż cztnolctai okres studiów jat
wystarczający do eliminacji -- lub pmyaajnnid znacznego osłabienia
-: niekomystaych, z punktu widzenia przyszłej roli społeczno-zawodową,
cnh osobowości oru rozwdu i utrwalenia cech korzystnych.

Z prnprowadzoaych analiz r61 społnzaycb [7, 8, 1 1] oraz.9ektórycb ról
społeczno-zawodowych [2. 6, 9, 10] srynika, iż do istotnych dla.odninimia
suknsu nwodowego przez aaszycb przyszłych absolwentów cnb osobowo-
ści można zaliczyć: wysoki poziom rozwoju intelektualnego, co najnniq
przmiętny poziom ckstrawersji i związany z nim przmiętay lub dsŁI
poziom inaowerqi, niski podam mwotyznau, niski poziom agreqi(w tym
szczególnie bezpośrednio agres$ o cbuaktern spolaznyu).

KBtodn Prycbolo8ii AWF, KaRŁów, AI. Jana Pa#Pb ll 78.
++ shdrnt kienaln rebee€ii AW'F, Kraków, AL Jana P8wh ll 78
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Wyżęi wymieniane cechy studentów rozpoczynających studia stały $ię
przedmiotem mniam i analizy w pierwszym etapie realizowanego przez
nas programu [3]

W roku akademickim 1991/92 poddano badaniom psychologicznym
kołdry rocznik młodzieży pnyjętej na speęlalizację turystyka i nkreaęja
w naszej Akademii. Rezultaty miały dać odpowiedź na następujące pytania:

--jakie jest nuilenie -- ważnych z punktu widnaia modelu osobowego
przyszłych absolwentów, a więc i organiadi procesu wychowawczego
-- wybranych acb osobowości studentów?

.-- czy dwa kolejne roczniki osób przyjętych na studia różnią się między
w.b+ w sposób. statystycznie istotny w aspekcie analizowanych CKb. a jeśli
tak, to których?

-- czy można w stosunku do obu roczników odnieść tc same wskamnia
wychowawcze, czy też należy je zróżaicować?

Niniejsza opracowanie poświęcone jest sprnyzowaniu odpowiedzi na
pinwsn z p08tawionych pytań. Pozostdym dwom problanon zamierzamy
poświęcić odrębne doniesienie.

Analba zebrBne8o nateriBh

Zgromadzony materiał cmpiryczay został poddany badaniom statystycz-
nyun za poznocą testów: T. Studenta. F Sncdecora-Fiscbera orm U dla
dwóch składników $truktuły [4]

l8totności różnic w odaiaieaiu do w8zwtkicb prezentowanych danych
oznaczono następująco:

B różnica istotna aa poziomie 0.05
++ różnica istotna na poziomie 0,01

+++ różnica istotna aa poziomie 0,00]
A) Poziom rozwoju umysłowego badmycb

Na ogólny poziom sprawności intelektualnej, mierzony testem OTK,
składa się guma rezultatów uzyskiwanych przy badanych w trznh skałach:
Rozumiecie słowne".(S) -: nierząul zasób słownijcowy, ,,Rachunki"(R)

-- pozwalającą oanić pozian rozwoju rozumowania arytnctycmego oru
Wyobraźnia przestlnana"(P) -- bHwj wkaźaikiem uzdalaień lv za-

krnic spostrzeBaaia przestrnanego i.
W' tabeli l zamieszczono wartości współczynników T. iF obliczone dla

grup wyodrębnionych ze względu na dwa kryteria -- speqdizada w ragnacb
studiów i pIeĆ.

5 .wf"'-.:#.«awl' =mw;.Łl:==TU3fHh'',l:=;
ŁpntmBłh# 4WP. Folk TuriaicŁ 1992, u 3.
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Test T. wykazał największy zakres i nasilenie różnic statystycznie istot-
nych poaniędzy studeataEni a studentkani Łuystyki. Męźcąrźni z td spec
jalizaęji wyskiwali istotnie wyższe rezultaty 'zuówno w poszcngólnyM
skalach testu, jak i pod względem wyniku ogólnego. Z Wjątkien ,Rozu.
mienia glownego". w prą'padku którego istotność różnic wynosiła 0.0]
w zakresie pozostałych mieaonycb parametrów różnice okazały się istotne
na poziomie 0,001

Bardzo znaczące różnic stwierdzono także w porównaniacb grup wyod-
rębnionych. ze względu na płeć(p= 0,001). Dotyczyły one skał R iP oraz
wyniku ogólnego testu. W okresie wyznieaionych parametrów nężcąrŹni
uzyskiwali wyższe wyniki. Nie stwierdzono różnicy między kobietami a Hnę-
żczyzaami w odniesieniu do zasobu słownikowego(skala S). . '

:gKI g)IHEESI llEE E3
Łu których różnie statystycznie istotne nie wystąpili.

Nalmaielsze zróżnicowanie,. i to tylko pod względem rezultatów uzys-
kanych:w.skali R(p=0:05 mobwr«owuo porówaqąc kobiety i mężczy:n
ze speęjalizaqi rekreuUa. Wyżyn wyniki byly charakterWtycme dla meż-

Analiza wariaacyjna -- przeprowadzona testem F Snedecora-Fischera
nie Ujawniła różnic statystycznie istotnych, co świadczy o jedaorodaaści
rozpatrywanych grup.

W' analizie statyśtycznęj poshiżyliśny się także autem U. W celu jego
przeprowadzenia każdemu z konkretnych wyników, osiąganych przez bada
nych w zastosowanych przez nas narzędziach badawczych, pizyplsaliśmy
określoną rangę w pięciostopniowęj skali raagowej(remltat: budzo niski.
niski, przeciętny, wysoki, bardzo wysoki). Jest to zabieg typowy, Hosawany
w tatach.Pycholo8lcmycb]l] Porangowade wyników umożliwia przep-
rowadnnic analizy frekwencyjaej w iozpatrywaaych grupach i pod8mpBch
badanych. Z prq'ayn technicznych i redakcyjnych nie zanaianzanay da-
nych w fom)ie tabelarycznęi, poprzestając jedynie na omówieniu stwier-
dzonych międzygrupowych różnic statystycznych

W' przypadku Ogólnego Testu Kluynkacyjaego analizie statystycznej
t09tem U poddano rozkłady ogólnego wyniku testu, pochodzące od bada-
nych n speqalizaqji turystyka i nkrmęja. Obliczone wartości w półczyn-
ników U aie .w&azują na istnienie różnic statystycznie istomycb pomiędzy
porównanymi razkladami rezNtatów obu speqalizaąji. Różnic statystycz-

llWlgF3g l=u.:;#mu:źf&$
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-- turystyka) i płeć

galę rezultaty przeciętne.
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jednorodaa pod względem nasilenia agresji 6izycmej(współczynnik F
istoty aa p=0,001); w jej skład wchodzą zaówno osoby prezentujące
wysoki poziom agraji fizycznej. jak i nie przdawiające takich a-
chow8ń.

Nieco mniej zróżnicowane okwały się wyniki w gmpach wyłoaionych ze
względu na reprezentowaną przez łch uczestników specjalizację i skoatras-
towanych w aspekcie płci(RK -- RM oraz TK --' TM). Studentki tekraqi
istotnie rzadziej(p= 0,001) niż ich koledzy z tej samej specjalizndi oechuią
zachowania zalicmne do kategorii ,,agresja fizyczna". Nieco częściej nato-
miast (p = 0,05) są one skłonne pnelawiać irytację. Trzeba w tym miqsw
u\lrrócić uwagę, iż wartości tntu F świadczą, h porównywane grupy ue są
bamogeniczae. Rezultaty osiągane prez mężczyzn z rekrcacji w zakresie
agreqi fizycznej i pośredniej q wóżnicowaae bardzie niż w przypadku
kobiet(p=0,0S). Również w grupie studiująccj turystykę zaobserwowano
bardzo nasilone(p=0,001) różnice dotyczące prmjawów agraji ntzycmeU;
tak saEno jak w przypadku rekreacji n' większym stopniu zmhowania takie
ccclxują mężczyzn, choć także nie stanowią oai pod omawianym względem
grupy jednorodnea (różnie istotna na p-Q,01)+ . . . ., .

Poszukiwatiśnay też odpowiedzi na pytanie, czy iw okresie których
form agresji różni się między sobą ogół przgętych na poszczególne spK-
jalizade. Okazało się, :że pomiędzy słucbaczaini tuWstyki i Nkreaqi wy-
stąpiła tylko jedna wiernie istotna różnica(p= 0,05). Odnosili się oaa do
obserwowalnego w zachowaniach negatywizmu, prezentowanego aęscteU
przez młodzież z rekreacji

W analizie posłużono się także testem U. Zastosowano go w odniesiean
do porangowanych wyników w gmpach wyłonionycb ze względu na studio-
waną specjalizację([ekreacja -- tuw$tyta) i Płeć

Badanie statystyczne częBtoŚci występowania określonych aa8 wyników
w poszczególnych podskalach testu ,,Nastroje i Humory", prnprawadzone
dla grup wyodrębnionych z uwagi na reprezentowaną speąBliaqę. ujaw-
niła tylko jedną różnicę gatystycznie istotną(p=0,05) w padskali ,,ae8aty-
wi;zn". Okazuje się, iż budza niskie wyniki w tym zakonie są częstMe
wśród shchawy [ekrcacji. Ponadto u studiujących rckreaqę nieco nadziQ
(p =0,05) obserwujemy pneciętny globalny wskaźnik agrcĘji, biernie czes-
ciej natomiut(p=0,05) -- ogólnie niskie nasilenie zuhowań agraywnych.

Płeć jest czynnikim różnicującym badanych jedynie pad .wz81ędeaa
nasileah agresji auycznęi. Mianowide kobiety znaczace rzadziej niż męż-
czyźni(p=0,001) uzyskują wysokie wyniki v tęj skali, częścięi natomiast
(p=0,01) prezentują niski poziom agredi nuycmęi.
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Dyskusja

Chan przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi aa pytanie,
w jekięi mieim .080by rozpoczynające pierwszy rok studiów na speqHlizao
jack turystyka i rekrucja posiadają ważne -= z punktu widzenia modelu
mobowego pnyszlych absolwentów -- cechy osobowości.

Uważanay, że słuchmn obu spuaalizaqi winni cwhować się Eniędzy
innymi wy8zą od przeciętną sprawnością intelektualną. Nie wszystkie
osoby puylęte aa studia spełniają to kryterium. Aż 35,1% ogółu badanych
uzyskało w OTlt nzultaty niższe od przciętnych. '

CWanikiem .wyraźnie różnicującyu badają populaqę pod względem
poaonu rozwoju intelektualnego jest płeć. Kobiety wyście'OTK osiągają
maczaie niższe od mężaym rezultaty(zarówno w zakresie wyniku global:
nela, jak i podskal R i P)-.WHątek stanowi zasób 8łownikowy (S) :jed-
nakowy w obu grupaeb. Onówiona wyżęi prawidłowość znuznie silnie
Zaznacza się w przypadku studiujących turystykę, słabiej zaś na speqalizadi
rekreacja

Brak natomiast istotnych różnic w okresie sprawności umysłowo po-
między ogółem słuchaczy poszczególnych specjalizacji. Na taki rezidtat
porównań wpłynęły pnede wszytkim wyniki osiągane przez kobiety, gdyż
mężczyźni z turystyki prezentują biernie wyższy pozionn intelektualny
w panownanu. z Rnężczyznami -- shcbaczami rekreaqi

Jak to możliwe, że kabiny -- aninao maieUszych możliwości intelektual-
nych niŻ uężczyźai potrafią sprostać wysokim wyznaganioua, stawiaayRa
kandydatka w uakde teoretycznego egzaminu wstępnego? Wydaje slę
(choć stwierdzenie to nożmly w chwili obecną poprzeć tylko danymi
z linratury), iź kobiety kompmsują ewentualne 'braki v amaw abym
okresie innymi cechauai osabawości]5, 12]. Na prWkład wiadome, b są
ane na ogół budzieU pracowite, sumicnne, gystemBtyczae -- a te vplaśeiwa
śCi w połączeniu .z pcwnylni cechami pamięci(iej pojemność, trwałość.
gonwo$ć, wierność) niewątpliwie pomagają ina w przygotowaniu się do
egzaminu wstępnego. '

Kolejną acb+ aaodelową, którą znaczenie dla pehienia roli zawodowej
b::ll:!=?. ?!=:'. studentów paakreśldiśny UP;nŃ;io, był co najmnięi
prznlętay poziom ekstrawerdi. Cecha ta sprzylB nawiązyvanh i utrzymy-
waniu poprawnych kontaktów iaterpersonalnych, których prawidłowy
przebieg jest jednym z wamaków pomyślnego funkqoaowania zawodowe-
go absolwentów obu specjalności. U zdeWdowanęi większości lhcbaczy
(B'/,S%) stwierdziliśny Występowanie postulowaaq właśdwości.

Warto przy tym zwrócić uwagę. iż podgrupy wyadrębaioae = względu
aa kiemaek studiów w zuadde aie różnią się między tobą. Jedynie test
U wykazal, że studenci mkreaąji w stosunku d0 8hichaay :urystyki OBi49aj+
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ziemie rmdziej wyniki łwiadcząw o wyiokial nasileniu ekstrawerdb częs-
cięi prezentując przeciętny jq podam' . , '- .. :,

Jesteśmy także zdanias' iz badanych winno cbarakteryzawać niżsn od
przeciętnego nasilenie neurotyzEnu, co sprzDa odpomośd aB sytuacje
tmdne Niestay, tylko 22,9% osób można uznać za nie.plmlawiająw cnh
neurotycznych.: Prawie taka sama liczba studidących(21,5%a) .praentuye
wyższy od przedętnego poziom neurotyanu. Tak płeć jak i kierunek
studiów nie różnicują pad tyn względeaa badanych. Stwierdzona prawid-
tawość budzi nasz niepokój. Podwyższony poziom aeurotyzmu studentów
może być wypadkową oddziaływania dwóch czynników:

[. 8enera]nie obniżnjąn] się odporności polskiego .społeczeństwa ea
sytuacje tmdae, będąod rezultatem aktualnych warunków społeczno-eko-
noEnicmo-politycznych,

2. poczucia dysadaptadi psycbicznęi, wywołany .zlniaaą wymagań
i oczekiwań społnzaycb(uczeń -- student) i obawami dotyczącymi spros-
tania nowej roli studenta.

Ostatnią z analizowanych cech osobowych był poziom agreqi. Uważamy,
że nmi absolwenci winni charakteryzować się niższym od przedęmcgo naile-
nian zachowań agresywnych w kontaktach z innyuni ludńni: Przqmwadmne
badaah Wkazab. B'słu;hadze w msadde aie .odbiegdą od modelu. Jedyna
=' fo m ,Wgi -- irJrt©i, ommj1l© .8'ta«ość .do
przqawlania negatywnych enoqii pay najmniqayn podrażnieniu i ne8atyupl-
zJnu layrażająow się wchowaaiami opowcyjaymi wobec autorytetów, W-
ki wysokie i'budzo wysokie przważeły nad wartościami poniżej prznlętnq-
Skłonność do irytacji może się wiązać z podlWż6zaaym poziome.neuratyanu
badanych, negatywim zaś prawdopodobnie jnt jedną z prawidłowości roz-
wojowych typowych dla wieku tnłodzieńczego.

Rezultaty' wykonanych badań zdają się potwjndzać .dosyć ewidentną
tezę a pewnej jakościowej odmienności ogÓŁ osób Btudiującycb na spn-
jalizaqi rekreacja od icb kolegów z turystyki. Studenci rekrudi staaamą
grupę bardziej monolityczn& cecbującą się mniejszym zróżnicowaniem
Indywidualnym i ogólnie nieco niższymi wynikami. . . . . .'. .

Płeć okazje się czyaaikian różniwiącym nie tyle w.odniesieniu. do
rozkładu agólne8a qwskażaika agresji, ile stMunku do .Formy, w jakiej
majduje oaa swój wyraz. Formą, w którą abserwP. 6ię zóżnieowBue
częstoŚCi występowania określonych wyników jeń agresja fizyczna-. l luma-
czyć je można odmiennym oddziaływaniem wychowawczym wymeraayu
na chłopców i dziewczęta. O i]e elementy agresji nizyczac] zawiuaJą nę
w schcmatach pełnienia męskich r6ł społecwych -- i.w pewnych granicach
są przez otocnnie akceptowane -- o tyle nie ma icb(lub $ą w postaci
śladowcj) we wzorcach ról kobiecych

podsunowląc dotychczasowe rozważaniamożna gfotmulować aa$tępu'



iącą konkhuję. Część nlodzieży podiĘjnaująau studia dzienne na kiemnkach
turystyka i rekreaqa aie posiada w pełni ukiztahowanycb enh osobowych,
któż -- naszym alaaiem -- są niezbędne dla pmwidłowego fbnkęjonowa-
ma uwodawcgo absolwentów tych speęjdizaęji. Dotyczy to przede wszyst-

Waiwki

Przeprowadzone badmia pozwalają na sformułowanie dwóch zasad-niczych wniosków

nowaaB nsuchqi' l eacyklopcdyczną wręcz wiedzy, ale także'(a noże
zwlaszcza) uuaięiętności konsuuktywneB; myślenia,' roMpwania pro-
błmów. Cel tm można osiągnąć dwoma sposobami. Jedn t0 6twoinnie
testów epaDninacyjaych zawierających również zadania otwarte o cbarak-

::i :T glES11Smialodi udwusvtat} Jadel-
v poSnloĘpanym przez nn
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z opiekunan" -- traktowanych nie. jako jedne z Mdu. lea ukinun-
kowmych na indywidualną pracę wycbowawzą z młoddeżą midzy imyuai
pod kątem ksztahowaaia pożądmych cnh osobowości -- mowocawu
noże kotqrstnymi z punktu widzenia modelu osobowego 8bsolwent6w
zmianami. Również osoby opiekujący się 8łucbaczami studiującynni tokiem
indywidualnym nogą w tym względnie wiele uayni& Oczywiide wyuaaga
ta pozMnia .tudcntgw, czasu i'wysiłku. Chyba jednak vMO wrócić do
aponanianego już praktycznie modelu ,,mistrz -- uczen

Same Penoa8lity Fe8turu of tbe Candidatn AĆapted u ae First Yen
StudeaU at the'Departmeat of Tourist aad Rnreation ia tbe Academy

af Physical Ediiutioa, Cracow, ia tbe Acadenic Yeu 1991/92

The aim of the invntigadons presmtal ia this pager lvas to appoint tbe
htmsity of $auaei pardculary hnportaat from tbe point of view of the fbtun

develapnent acbived by tbe $tudeuts (OTK. test)! the dcgree of mira
-- jRtrovcrsion, ncurosity(li. J. Eysenct'B MPI tnt) md aggression jn its
diHercRt forma'(A. H. Busa md A. Durka ,,Moody md Humors")-

The raults of thc conducted investigations allowod to drew the coRP
lus eas fominB tbe basia 6or educationa] activities of the teachiag staff
Edwards thc studeats

Piśmiennictvro

[1] CboynowEŁI hl., Tefiy psvcAalpgiczae paraóiicfiph wyc#awawc:a :awadovvm. PWN,
WBr82RWB 1977

1:1: ; nK !t:gmH gm;l.]=m'3;""=
Turistia 1992, u 3. . . .. .
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Zalożcnla metodyczne badań

Syntetyczne miarę nasilenia badanego 4awiska w analizowanych jedno-

'':--8
'.:-/Ei:=

C.:C + 2 S
gdzie

D.

Ci.
c. s

-- poszukiwana nawara odległości i-tęi jednostki ter«+orialnc: AJ
teoretycznie ustalonego wzorca. 'J --''wu'u w

:=Hl;Bgl;:=w: i':.::=:'==u:
' standatymwmc wartości cechy k-td wjedaostcei-td oru wmru
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Staadatymcję opaHO na formule:

t"'q'
gdzie:

xB ość k-tej cechy dla i-nj jednostki

2. Oeen8 !raloróv środowiska przyrodniczego guain poludniolro-wnbodiiiej
Polski

stawie aastępuyącycb współczynników: . , ...:-: -i---..i
A. -- współczynnik atrakcyjności turystyczną. turynyKł .suB+nw.u p-san'J'

il :. liSiŻ=S ll:g;S:'HlZISli:;=.::: : ,wj-

wspólczyanik atrakcyjności turystycznej wzoru kąpielowego.
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Tabela l
SWletycne «8kah&i tr lwnon iryslwU &odawUu przyroda%8o dl8

Pnia pałndniav0 3rschodnid pd&i
Nazwa

D.m Nazwa
jednostki D.o Narta

jodaostki
1 l(łościmŁ0.Sz.
2 Cznn8 (kn)
3 1Hwaiwzna
4 0chotnia D.
5 Murzyna
6 SoHaa
7 Pdm
B Czorszt).n
9 Lu towiska

10 łAPRC NJŻne
11 qma
12 Ł4ckQ
13 KanienicŁ
14 Tatrzańska
IS Lubień
16 M$nnB Dodał
17 Liście Omlickie
18 ŁAbQwa
19 JordenÓw
20 BOdantyn
21 KrzywczB
23 Dalebzyce
23 Rabka
H NjdŻlvidŻ
2S Konańcz+
26 1ClyŃCa
27 Jabłanka
2B TQkuŃa
29 Sękow8
30 Gródek a/D
31 Ł060sina D.
32 Stary Sącz
33 Laskani
34 12$ka
3S R8bR MryŻM
36 Nowy THB
37 Babpód
38 Dobra
39 TllnbuŁ
40 Nawajow
41 Zagón
42 K8inionk8 BF
43 KĘmpna
44 1kRdcąn
+S BljżW

.9S36

.83M
8241
.8218
.78a
.7848
7H8
7756
.7707
7639

.7461

.732S
7298
.7282
7147

.70H

.6%6
6935
.684Q

.6809

6788
.6783
6775

.6731
Ó716

.Ó713

.66%

.M72
6660
6616
.M16
.6578

.63%

Ó213
.Ó16S
.6147
6137

46 Ustfzyki Dolne
47 ZaBnańsk
48 Biejjny
49 Czeków
50 1.in&nowa
SI Nozdrzn
S2 Nowi Słupie
S3 DydniB
S4 Plewa
5S Gama
S6 Maslów
S7 ZaŁlikóv
58 Sucbedaiów
S9 Brady
60 Kra80cin

62 WiŚniowa (Kra)
63 Raków
64 StąporkÓw
6S Cbehniec
66 11pnicB )4ur.
67 RRd ouyu
fi8 1.ukowica
69 SulkaHj@
70 trybów
71 Czarny DunRyn
72 Tvrawa W'osob.
73 Rudnik
74 Zakljayn
75 Bialy Dunaju
76 Ciężk aMce
77 Dynów
78 MSślenjce
79 Ruda Maja.
BO Cwdec
BI W8ŚDj6w
82 W'ącbock
83 1,ubmja
84 RXBUce
B5 Barów
86 Majów
B7 BiiEza
B8 01smnjn
89 MadliborzWe
90 Gromnik

.6113

.m93

.5W8

.5961
j9W

.5885
S882
S849
.S848
.S814
.S767
.S719
.S7] 2

.S708

.5675
.5M9
.S629
S621
.S620
.SS97
.SS54
.SS13

.S4S6

.H32
5410
.5402
.5387

.S314

.S2U

.5H8

.S2S0

.5Z2

.S193
5193
.S167
.S083

.SH7

91 UbnÓw
92 Szazyuy
93 Padegrodzie
94 NagłaHu Okm
95 tuba
96 ł,OPuszno
97 żepdM
98 Py8zdca
99 Dama.8dz

100 1WoŃcz
101 Bobowa
102 M8łQgosnZ
103 Potok Rriehj
l(K Nisko
10S PawłÓw
11]6 Gorlice
107 Tuęhów
108 Dubiecko
109 Gołcieradóv
1 10 Radomvś]
1 1 1 sułoMowa
112 BukQwskQ
11} wicloPol6 sk.
1 1+ FTBdTop01
115 Micddana Góm
1 ] 6 Zlota
1 17 JodłpwniŁ
1 18 Rvnanów
1 19 Pjńaów
120 1(Ofczvna
12 1 NUDÓW
122 Chamy
123 Puma
124 Brzostek
125 Sobków
126 1)Zwala
127 KQrzeDn&
128 StrąrżÓw
129 Rnpiennjk Strz
130 tagów
131 Sanok
132 UpiMI
133 Staszów
134 Kdaayu
135 MobzcaenicŁ

D,o}

.sol?

.Solą
.4998
.4997
.4978
.+947
.4927
.4926
.491+
.4913
.4909
.48H
.4777
.4774
.476Ó
.47S9
.47S7
.4739
.47H
.4725
.4698

.46S8
.46#
.4Ó20
.461 1
.+599
.4S83
.4S69
.45q
.4537
.4519
.4S12
.447]
.4468
443S
.4435
.4421
.4405
.43W
.4374
.4370
.+364
XX8
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cd. Tabeli l

Źródło: obhczeaia własne

Jednostki terytorialne o wyższą wartości syntetycznego wskaźnika D:(o

P in :Ha#hii
Zwmycb ląc«ic nościenka-Szaf«;dq, do 0,012 Ha' gminy Bolesław
Średnia w8i'teść syntetyaneBO wskaźnika dla calego obszaru pohidnlo-
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wo-wschodniej Polski wynosiła 0,3777. Okolo 47%B gmin badanego obsmru
posiadało wskaźniki Dim wyższe aiż wskaźnik. średni.

W zależności od poziomu ksztahowania się wartości syntetycznego
wskaźnika oraz po uwzględnieniu pełnych kryteriów merytorycznych,
pniny podzielono na pięć grup -- klas atrakcyjności.

AUakcyjnośĆ turystyczną środowiska przyrodniczego gnnin pohdniowo-
wschodniei Polski przedstawiono w tabeli l.

V' grupie pierwszej od 1,00--0,7 znalazło się 17 gnnin o bardzo wysokich
wskaźnikach'D:('), w dmgicj od 0,7--0,5 -- 76 gmin o wysokiDn poziomie
wskaźnika, a tym samym wysokiej randze walorów. Najwięaj -- 124 gminy
należały do gmpy trncięi od 0,3"--0.3 i cbarakteWzowały $ię. śndnim

ioman atrakcyjności walorów środowiska przyrodniczego. W pozoe-
młych grupach, wwartd i piątej.od 0,3 --Q,2 oru poaHq !e znal . ai
Bury o aiskięj i bardzo niskie wartości syntetycznego wskaźaka D/"

odpowiednio 81 i 63 gminy.
Najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia walorów przyrodniczych były

gminy znajdujące lię 'w Bnnicach województwa nowosądeckiego(por.
tabela 2).

Źródło: obUczBni& wła e nB podstawie tabeli l

Spośród 17 gmin o najwyżuych wartościmh wskaźnika Dial -- 70,6%
należało właśnie do tego województwa. Również KIBtywnie najwyzszy
odsetek gmin, cbarakteryzujĘcych $ię wysokim poziomem tych wskaźników
(gmpa 11), znajdował się na jego obszarze. Dru.gą pozydę pod.względem
liczebności gnaia w grupie l njmowało województwo krośnieńskie. . .

O IWsokiej radze gmin w wyżu wynaienioaycb .wljewództwacb świad-
nyły również średnie wartości syntetycmycb wskaźników(lelatywaie aaJ-
wyżsa, jBk też ptwkraczagąa wskaźnik sumarycmy dla calego badanego
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obszar), wynosząa 0,641 dla województwa nowosądnkiego oraz 0,421
dla województwa krośnieńskiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie gminy wchodzące w skład
województwa nowosądeckiego, czyli 44 jednostki przestrzenne, posiadały
walory twystycme a randze ponadle8iondnel i lokahęi, kwalifilcując się
tyu samym do 1, JI i 111 klasy atrakcyjności. Około 84% gmin tego
województwa oraz 38% gmin województwa krośnieńskicgo, wchodzących
do dwu pierwszych grup, charakteryzowało się walorami środowiska przy-
rodniczego o msięgu poaadregionalnym (por. tabela 3)

Tabela 3. Wewn+trzwojewódzki rozkbd uponądŁowanych malaUąco wskaźników słutetycz
nych atraŁcyynaśd hodowi&k& przyrodDiczW Din)

Uddał bab)- jednostek mqidujĘcych
przddałach (w %) iUnŁ4-

ryciny
0.3W
0.2%
0.462
0,M
0.2n

0.324

D,377

27.14
0.53

28,21

7.69

42.86
23.68
38,4Ó
16,28

H.19
S3.85
30.23

24.29
31.58
5.38

26.47
SZ38
17.31
],9S

V

5.71
31.58

7.69
o.n

29.4
6.67

21.1S
}7.22

OQ,O

100.0
100.0
00.0
00,0

MPBr 21,0s l 34.35
Żródło: obliczenia winne na podstawie tabeli

3. Typologia godin turystycznych południowo-wnboddej Polski

Wyodrębaienia gema turystycznych w pohdniowo-wschodniej Polsce
oraz wpskazania ich roli i znaczenia dokonano, ze względu aa ograniczone
roaniary artykułu, opierając się aa cechach sensu stricto turystycznych,
mających docydujący wpływ na wykształanic się funkcji turystyczno'ob-
szaru. Syntetyczny wskaźnik atrakcyjności turystycznej gnain 'obliaono

.aa podstawie wskaźników atrakcyjności środowiska przyrodniaego
aru liczby miejsc noclegowycb ogółcnl]5]. Zawężenie pola badań w za-
lcrede buy =naterialncj turystyki do określenia wielkości i struktury baąr
nodegowęi ogranicu pełny obraz struktury przestrnnnej konapleksowo
rozumianej gospoduki tarystycmą. Niminią jednak roanieszczeaie bazy
noclegowq charakteryzuje te strukturę w sposób zbliżony do stanu faktycz-
nego. Występawaaie w gminie obiektów noclegowycb o chuakterze twys-
tycznynn świadczy a .tyn, że receWla turysqczaa jest tam już trwają,
ustabilizowaną funkcją turystyczną. Baza aoclegowa jest bocian tyn
72



elementem zagospodarowania turystycznego, który kształtuje strukturę
przestrzenią podstawowych rodzajów mcbu turystycznego oraz. decyduje
o przeważalącH części obrotów finansawycb związanych z turystykę, o wie-
lkości zaLU)daicaia w turystyce oraz dochodach ludności wyskiwanycb
z turystyki

Wzięcie pod uwagę jedynie walorów środowiska przyrodniczego i miejw
noclegowycb przy ocenie atrakcHności turystycznej gmin może powodować
pewne zniekształceaia, szczegóhie w przypadku analizowania gminy łącz-
nie z miastem nie posiadającym wyróżniających się walorów środowiska
przyrodniczego, a wyposażonym w obiekty noclegowe. W jednostkach tych
turyści mogą stanowić niewielki odsetek użytkowników bazy aoclegowej
Na' powyższe ograniczenie zwrócono uwagę dokonując analizy materiałów
mipirycznych. Stopień zniekształcenia anaiejsza wyeliminowanie z analizy
dużych ośrodków micjsUch or miast wojewódzkich:

Porównanie wskaźników atrakcyjności tuWstyczncj środowiska przyro-
dniczego z liczbą mięlw noclegowycb wskazuje na niski stopień skonlowa-
nia tych zmiennych. Współczynnik korelaqi kształtował się na poziomie
0.31 'dla 1977 r. i 0.33 dla 1987. W zakrwie współczynników korelacji
paniędzy liczbą miejsc noclegowych a poszczególnymi typami .Ńmkcgno-
ści, relatywnie najsilniejsza mleżność występowała w przypadku walorów
tulystyczaych smouu zimowego(odpowiednio: 0,3S i 0,36). Brak wyraź-
nego skorelowania walorów środowiska przyrodniczego z liczbą Dnielw
noclegowych sugeruje nie wykorzystane w tym zakruie możliwości rozwoju

Uwzględniając warunki środowiska przyrodniczego oraz wyposażenie
pnia w podstawową, niezbędną bazę materialną turystyki. jaką są midscR
noclegowe, obliczono syntetyczne wskaźniki atrakcyjności twystyczae]
Pnia południowo-wschodniej Polski. W'skaźaiki te, wyliaone dla lat 1977
i 1987, uszercgowaae malejąco, pozwalają określić miejsce dmej gminy oru
zmiany zachodzące w basie.

Syntetyczne u-skaźniki auakcyjności turystycmej henin poh:daio-
wo-wschodniej Polski(Dim) w latach 1977 i 198? przedstawia tabela 4.

średnie wartości syntetycznego wskaźnijca atrakcyjności turystycznej dla
poszczególnych województw -- kształtQące się na przcBtrzeai analizowane
ga okres niemal na tyn samym poziomie -- dowodzą, .iż. nic natąpity
zasadnicze zmiany w stmkturn przestrzenna obszarów pełniących funkcję
turystyczną. Nie powstały też nowe układy funkcjonalne związane z tury$-

Wyliczone współczynniki zmienności atrakcyjności turystyczną ksztal-
Łowały się prawie na tyn samym poziomie -- 48% w 1977 r. i 40% w 1987
r. Również syntetyczne wskaźniki zmian atrakcyjności turystycznej gula
pohidniawpwKhodnid Polski w latach 1977--1987 wskazują na niewielkie

gmin

tyk
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T8bda 4. Syntetyczne WEkRhiki atrBkq$ośd tury61ycznęf gmin pałuduiowo.w hoddeu
Palsb w latub 197Q i 1987
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cd. T&beH 4

Nazwa
jednostki gNazwa

jdaostki
Nazwa

jednmtŁI

169 RytqrlHy
L10 SLrawcqn
17Ł Juannaivice-P
172 JarQahw
173 ShkÓvk4.Nowina'
174 1.0DiÓv
17S Radnbawin
176 Bl+ŻOwh
177 Milnc
178 1wkOvx
179 Sary Ddk6w
180 Jadtowa
18t Nuol
182 Grębóv
18] Q$trdv
84 wi:niaw FREE)

l&S Nowy 2oiPH
1 8ó Celów
187 ŁapRnÓw
L8B adek
1 89 Lublin
190 JBvamiŁ Palikł
191 anzm6w
L92 PrzĘdBW
193 Kin8zów
19+ Kdąż Wielki
19S Skaivin8
19ó nj'
197 zde8aay
198 ZaMcbmt
199 AdamówkA

202 0p81
203 WiiUęB
204 1,ańWL
2n5 Ceni BI
20ó W'dusaSwKa
207 Wielka Wiec
08 Dwikoą

209 JeżQwc
no szptów
21 1 PacŁndvr
212 Nova Dęba
213 W'alain
214 StrzysŁOv

15 HYŻY
216 IViąZOwaiCa
217 08iek Juiel
218 Zi"rgzyn
219 bŁichałów
Z?0 K09ZYW
221 BoBucbwałB
222 Ropayn
223 KuryłÓwkŁ
22+ Wielkj6 Oczy
22s itaPn xróbvob

H i:=:

2W
.12%
.12n

.ln7

.1217

12i4
.1279

1276
.1214
.1274

1273
.1273
.1272
1272

.1271
1267

.12Ó7

.12H
12U

H

.1263

.1262
126S

.12SS

12H
.IH3
.12S}
ŁH9

.124T

.IH6

12+3
.1242
.IHI
.1237
.1236
.1236
\233

.1231

.IHI
IU9
.122ł
.12ł9
121B

12W
12W

2BI

1287
m

12BS
1288
1279

IH7
12M
L381

125S
12m

1271
1250

ł2B5
12H
126S
ltH
Ł263
12Ó3
12n
12?6
1246
1230
IH5

116S
277

L269
1259
IH7
2#

1228
1247

121]

236

1231
1231
1147

1221
1219
1211

226 [mieb0
227 Li9di
28 TuczePy
129 Sombarzn
2]0 Siepraw
231 SkoysqD
232 StOPdn
233 Cnrnc
23+ SkalbmieR
23S GQQinjk
236 FicŁ011Ów
237 RakieLŃcŁ
238 Jpirzdóv
239 2olVŃa
280 BrzysLB
2+1 RBŁ$nwx
242 CwmQdn
2+3 CzHrdcbów
!q4 śMąŁdkl G.
245 MiocbÓv
24ó ćmalŁ9
247 Nivń+k8
2+B Dębowin

250 NoFF Kolarz
2SI Wadd8bv
ZS2 TrzyńąZ
2S3 Gaddlzóv
2H WinBhoadB
2S$ Hien
2S6 1,ubaaów
257 Tyczyn
Ł58 KaprEywnica
2$9 Ddbko$nce
260 Bi ałobrH#i
2ÓI HaczÓw
262 ChmiddŁ Rzn
26} CbrnaÓW
2N DrwiaiB
zós 2 nqn
26$ ChŁTŁóvka
2Ó7 Garzyce
268 1Lamień
269 Pabniec
270 Plóchaik
211 S€4Zj9ńv
272 Cnm4 (tu)
273 Sieniawa
2T+ Pitrzcbain
2TS SokoB\r hllhp
27Ó lw&aisk&
2?7 Nwa Sl2rzlDa
27B R8dvmDO
279 Kolbulznwa
28Q BiUupin
281 Boi
282 SłandH

21ń
!215
121+
.12H

{K
.1201
.1201

200
1199In
llH
lln
.1196
.llH
lln
1191

.1188

.1186

.1183

lł82
1182
.1182

117B
1178
.1177
Ł176
1173
1173
11?1
i]71
1171

71
1110
1166
1166
116S
llS9
1159
llS?
.l]S]
llw
1149

ll+s
ll+s

1114
1143
.1143

.1143

1 162

L21+
1206
.12N

201
1189
1201
119
LIW
llw
lłn
llH
lln
.liw

llS2
118S

18D
llB3

1191
Lln
1170
llw

1177
1 189

114S

11?1

.1181
1110
1166
l©8
1203
ll©
1181

lla
IS9

1202
12(ń

L 14j
ł la7llą
1144
L127
1143
lt4]
1144

28} RBcbHeB-Pal.
IH shbaMóv
285 Mo#lBay
286 SIBbna
ZB7 1UH+JW
288 01enyn
289 Mdyb
2W Bri€aa
291 R8uZÓW
!92 Dębno
293 Groddlko
2H Caajw
295 Bojowa
296 KoEIÓgr
297 Rpdłóv
29& Stupi& Jgln
2W Metrqńo-in
]tK} Trl€badUa
3DI BukawicB
3Q2 Zebakj
30] pion NuDdaq8
]04 KadmierU W
3D5 MicbBłOdH
306 GboBóv MałnP.
3a7 KlóCmga
30B Sęddga$gr Md.
309 Stary DnkaHn
310 1Alzki
]l l BQTZ dn
312 lwŁnav4e
313 Gdcn
3i4 hiiej3n piast]lS c;barsnic
31Ó 2aboo
17 ROZH€DiGB

318 JedUGzo
]19 świbn
320 Xacnyrzóqr-Lab.
]21 CbŃeldk
322 RBdQl0SICZ
]23 01eiajn
}2Ó 0PBIÓV
12s lj$i& GdrŁ
326 BolQriB
327 ŻyraŁÓv
328 Rlenw+
329 KBnontdw
3]0 SŁUUrkB
331 R&dmyB Wk
332 CŁmnin
333 TBmaHec
3H Kłane
3}5 0bnz&V
336 Twa6vr NuQd.
337 Butan
33B D+bmwB Tar
339 Nowe Br ko

1142
lu
l#

1138

.1136
136

113S
.llu
1128
llH
.112}

1 122

116Ó
.llls
.110
1108
llm

llw
.lm8

.ID92

.tW2
10n
.108S

IQ79
1065
.10Ó3
1039
.1059

ł0+8
IW7
.IH7
IH5

INI
.1039
1032
10n
.1021
1016
1015
1013
1013
.1010
lm9
IU2

llS2
l l42
Lln
llH
Illg
1 ! ]7
llló

llH
LIH
1123
1122
1116
1115
ll©
llm
LłOB
llos
llnlln
1]6

IW6
1 153

llH
lm]
łms

Q84
IMS

IN8

IN8

INS

IH8

1022
1021
ian
1016
1015
1029
0#2
1011
]®2
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od. T&beH 4

opierając 8ię na grupach klasyfikacyj-
oni syntetycznych wskaźników Btrak-

zal czolo do tępujące przcdziały wicjkości wskaźnika syntetycznego,

grupy l w przedziale 1,0D--0,20 -- gniay o wykształconej i utrw8lonei
Juz ttiaŁqi turystycmĘi, bardzo atrakcyjne, ' ' ' ' -'u

-- grupy ll w przedziale 0,20--4,14 -- gminy o dużej atrakcyjności tury$-

gmpy 111 w pnedzia]e 0,14---o,]2 -- gminy o średnim poziomie atrak-

uwstycznego. ialc 0,12--0,00 -- gminy aie znające o charakteru

Do l grupy za]iczoao ]5 gala w 1977 r, co stanowiło 4,]6% i ]3 gmin
w ] 987 r., czyli 3,6% ogół Pnia. Do ll, licmięjszęj grupy, zakwalifiko-
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warto około 80 gmin, czyli ponad 20%. Na piero?lrsze taicusce pod względem
liczby pnia bardzo atrakcyjnych, o wykształconej i utrwaloncl już funkqi
turystycznej, wysunęła się Wnie\lrództwo nowosądeckie. W 1977 r. -- 73%,
a w 1987 r. -: 69% gmin tego wojew6dzn'a malazło $ię w l grupie
atrakcyjności tury$tyczaea. Dalsze naiejsca w l grupie zaJnaowaly walny
województwa krośnieńskiego, a następnie kieleckiego i krakowskiego: Do
l grupy aUakcyjności nie zostały zakwalifikowane gminy z woÓwródzŁw:
przemyskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego:

W grupie ll wśród pnia o dużą atrakcyjności turystyczną dolnhowały
gEniny województw nawosądKkiega oraz krośnieńskiego i kieleckiego.

W grupach 111 i IV znalazły się, oprócz henin województwa aowosądoe-
kiego, które w IV grupie aie występowały, gniay z wszystkich badanych
województw

Analizując wewaątfzwajen6dzki rozkład współczyan&ów atrakcyjności
turystyczną można stwierddć, iż w najbardzid atmkcyjnyn tury8tyczaie
wajew6dztwie nowosądeckim 65% pkin zostało zakwalifikowanych do ll

Tabda S. MiędlywapwódzŁI nzkhd uporzqdkowanycb naldlc+ wskabliŁóv 6yatetymlcb
atrakclbości turystycmycb D.P

Uddal liczba jednadek znaydujqcycb dę w zamech
pOszcuBólaycb przodddÓw (v %)

0,12a,i14l,m-4,n

1987

1977
1987

977
19 7

1977
1987

1977
987

1987

IH7
987

1977
1987

6.67
7.69

13.33
IS,38

73.33
n,H
0.00
o,n
o,n

o.w
o,w

0,00

lw.o
lw,o

20.00
7,SO

s,n
B.82

IB,75

31.76

S.88

l.u
S.88
6,D
9.42
0,00

m.a
m.o

24.06
24.62

9,02
8.95

9.78
l0,4S

3,76
4.48

14.H
l l.H

21.05
20,90

9.n
9,70

100.0

Źródło: oblicnaia whme na padsuwie tabeli 4
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Tabela 6
Wewa+trzwQjewódzŁI rozŁhd uporzldkolvanycb malejąco wskahikóv yutegcz

eycb atrakc)jnośd tutystycznęj Di@

grupy atrakcljaoód, 21% gmin do grupy 1, a pozostałe 14% gmin do grupy
111 Tak vrięc 86% gula tego województwa to gniay a duźcl i bardzo dużej
atrakcyjności turystycznej, posiadające znaczenie ponadregionalae. "'

W' dwgim co do atrakwjnośd województwie krośnieńskim -- 5% gtnin
należało do l grupy atrakcHności, 38% do 11. 3ó% do in grupy i 21%

Między- i wewnątrzwqcwódzki rozkład uporządkowanych malejąco
wskaźników syntetycznych atrakcyjności turystycznęi DiW pnzentuyą tabele

Pmattuana stwkum turystyki w gminach jest wynikiem szeregu uwa-

©
wnich.'
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4. Uwagi końcovre

Dokonana analiza statystycma pozwoliła na owce atrakcgaold turyn:
tyczad 361 jednostek gminnych południowo-wnhodniej Polski. O wutoici
.ekrcwljmi dmd Why dacyiują przede .-PszWtkb.walory środoM$k8
pmyradniczego. Stanowią one punkt wyjścia oknślenia zakres orm kie-
runków rozwoju obecnej i potmdalnq hnkqi twystycznej, iw koa9ekwen-
cii podstawę do propamawaaia inwestycji z zakresu materialnej bazy
turystyki.

wśród ogółu gnain można wyodrębnić:
--! gminy, w których walory środowiska przyrodniczego sb-4ruzają pod-

stawę'do wykształcenia się funkcji turystycmej jako podstawowa, maUĘ-
cej zasięg paaadregionalny. Są to w przewazayącea miern gminy wo)e-
wództw nowosądeckiego i krośnieńskiego;

-- gminy, gdzie fuakqa turystyczna ma zuięg IDEalny. Dotyuy to przede
wszystkim gmin z województw taraobrnskiego i kieleckiego;

-- gminy pozostałe, w których turystyka nie odgrywa więksago znaczenia
-- relatywnie nallpyższy udział w tcj gapie mają gminy z województwa
rzeszowskiego.
Prnprawadzoao badania wykazały, że w.województwach położonych na

obszarach Q wybitnych walorach środowiska pnyrodniczego udzial ginie
posiadających bazę aoclegową jest nlatywnie wybzy niż w pozoHtalycb.
Istnieje jednak lareB gmin aiedoinwestowanWb..należy:ycb 8łówaie da
wokwództw nowosądwkiego i krośaieńskiego, gdde iBhidący potencjał
środowiska przyrodniczego nie jest w pełni wykorzystanyl

Należy zwrócić uwagę, że właściwe wykorzystanie. walorów poprzez
odpowiednie zagospoduowanie tennu może być bardzo ważnym czyn-
nikiem akty'pizacji gospodarczej gmin. Formułowanie bwddel szczegóło-
wych wniosków z Ugo ;akrcsu pomaga jednak !nrzd wkrajonych b .
PMStawową przeszkodę w przeprowa&e-iu bŃań dotyczących oceny
możliwości rozwoju funkcji turystycznej jednostek prusuzmnyćh stanowią
ograniczone matuiały statystyczne, a przede wwystkim brak danych ilwt-

:l=:,;=;1:==olH:.=;='ay= . ...,*.,j.,Ó «' Wydm Ś'"?:
wąska przyrodniczego mogą być bardzo różne. Można wśród nich Wcale
np«: niedosHUcm4 kondydę'6manBoyą g-h, ogrmiczoną samad-iehoK
ich działań i iniqatyw, 'njaprawność funkcjonująqch na ich. obszarze
instytucji, czy też niedostrzeganie korzyści płynących z turystyki.

oprócz gmin slabo zagospodarawmycb,. a. posiadających potmĘi:lne
możliwości wyksztalcenia dę w aich fuakęji turystyczny! szereg jedno-
stek GhuakteWzujc się nadmierną koncentracją bazy aodegowq? 8 tym

ruchu turWtycmego. Są 'to pnede wszystkim jednostki mięis-
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ka-gminne, w których dominującą.pozyqę zajmują duże miasta będące
znanymi ośrodkanni turystycznymi, jak np. Krymu czy gmina Tatnańska
z Zakopanem [2].

Ogólnie gRoŹna stwie[dzió. że połenęja] rekreacyjny gmin Polski połu-
dniowa.lpscbodaięj w skali ponadregionalnej określają w sposób zdecydo-
WUy oblzuy górskie. Br związku z tym występuje wyraźna speqal zada
gmin tego regionu w skali krajowej, zwiąmna z możliwością uprawiania tu
turystyki 8ónkieJ oraz foiu turystyki o charakteru agólnorekreacylnym.

Gminy pohidniowo.wschadniei Polski, w dużej nieme p08iadayąm bar-
dzo bogate walory środowiska pnyrodaiczego, nlaił duh szanse rozwoju
Wraz a wuostem potrub turystycznych będzie więc zwiększyło się ich
znaczenie ekononiwm. Działania ekonomicme nie powtmy jednak nam.
szyć pełaeU wartości reknuyjnęj gmin.

Synttiedc Tourist Attracdvene8s Esdmation of South-East Polish Proviaces

The arab of South-But Poland bas the characteristic coaditions of

The dilFereatietion of tourist pradnce6 a$ Woli a$ pointin8 at tbcir role
aad imPortma have ben made on tbe bmis of tbe synthaic coeflicicat of
tbe pnovince tourist attractivenew(CBlculated fmu the natwal environment
attraalwnew and the nuDnber of accommodatioa coefnlcientS).

BHHWBl$1 hn
.=uH=ł':f=V=PH:n'::==:ł::'=Hl:

PHmiennictvo

mn"a 1 977. avB 'Bała' pa'dwnawaa H óa ac dalo«i@Wd. PWE. Wn-

::;l;ZH:r:z'zm:m=.==.nnawani8 tuystycmego (aa
a 111. ©mat 8. Instytut
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l31 Wu$zyńska J.. Kaliba A.. środoń E,, Model arraEc):bołcl fwyslyc:ln# )fPTI'. ZHdaniG l.S
w ramach prabjemu rządowego PR--7. Kraków 1980. muzynopis

[4] wuszyńskaJ.. Ocf a :mabóvlrodovisŁe nazwal €8a dlapatrzeb fwyst/ti ( pnyŁh&ie
' vaUelpódzfwa h'atawxŁagoJ. Znzlty Naukowe UJ CCC Prace Geopanicme, Zeszyt 36.

PWN. Wuszawa-KiaJŁów 1974
[SI Wypanhnie ciut i miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia. Wde-
' ' łódzkie Urzędy Statystycme hlPW', Duc dla lat 1977 i 1987.
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NR 4 FOLIA TURiSriCA 1993

Problemy rozwoju infrastruktury turystycznej
regionów Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego

Antoni Jarosz, Marek 2;ołdak+

Regiony Pogórzy Dyaowskiego i Przemyskiego Drogą spełniać znaczącą
rolę w rozwoju ruchu turystycznego. Za takiaa stwierdzenian przenaa=iaJ4:
"sytBowade absurd w b;zpa r ; sąsi'd'twin iamga.p'ńst"a'.p. Ukra:
iay, występowanie elementów i przęiawów odmiennej kultury, atrakcHao$ć
wielu uaiągcowości, a także połaźeme aa ulakach tranzytowych prowadzą-
cych do i z Ukmiay, Czego i Słowami. oraz w kiemnku.Bieszczad. Ze
względu na położenie regionu na tzw. :,udanie wschodŃd". .aliczoay an
zostal da drugiej strefy działania, w której koncentrować $ię będą procesy
inwestycgae, mające na celu rozwój infrastmktury tuwltWi]l].

Obwnmjąc tendenęię światową, to Znaczy wzrost ruchu turystycznego
spowodowanego między innymi skróaniem czasu pracy, wnastem zuo
bów pieniężnych ludności, magna wnoszą iż obsar Pogorzy uyaowsnegn
i Pmanyskiega aa szarą stać się jcdnyua z tuenów Q intensywadjlinkdi
turystycmdP gdyż Bgion tcn prnme w całości został zaliczony do wysokięl,
11 kBtcgoŃ abszaróv krajoznawczycb [6].

Analimjąc zjawiska zachodzące w lcraJacb wysoko razwiniętycb nożna
do$tmc że nle tylko obszuy o wybitnych walorach turystycznych, ale
również lane, mniej atrakcyjne, spełniają funkcje rekreacyjno-turystyczne,
oo związane jest z' odpowiednim poziomem zagaspodarowann.

PrzcłllyH(67 tys. mieszkańców), Krosno(49 tyB. mieszkańców) .i .innych,
prawdopadobaie spowoduje więksi. zapotrzebowanie na mieusm mogące
wlpokoić potrzeby osób pragnących wypoczynku. rekreacji.

K&tedn Ekonomiki i a'gmizal$ Turystyki AWF. Krek6v. AI. Jm P&włŁ ll 78
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Zekra,badań obejmował obszw Pog6rzy Dynospskiega i Pneayskiego
aru ezęK innych jednosek fiĘiograficznwb, takich jak Doły Jwiels-
ko-Smockie, Pogór= SUz#owkie i Rowna Smdonierska. Włączono je
do opramwaaia, Bby puedstawić tm regina jako jednolity pod wzgędan
dostępności komunikacyjnej i inlruuuktury turystycznej. Biorąc pod uwa-
gę pełnienie prez badany region fuakqi turystyczaęj, sformułowano na-
stępujące problemy badawcze:

-- jak zwiększyć efektywność wykorzystania walorów turystycznych regio-

-- nB ile infrastruktura turystyczna odpowiada potrzebom istnidącego
i potencjalnego ruchu turystycmego,

-- w jakim kierunku powinny zmierzać aniany strukturalne baąr noc-
legowej, gutrononiaaęi i towaayszącĘi.

1. Walory tulystycme regionu

Pogólu Dynow&kie cbuaktuyzuje $ię nieregdarnym położeniem pasm

$zyu wzHencDiun Pogórm Dynaw8kiego. Z pozostałych Brzbiaów wie-
wc mama:. pana od Sucbęi Góry da Doznaradza, grupę krótkich pum
mwy godną Stobaicy a linią Dyaów-Tyczyn, pasmo z Babicy nad'Wig-
tly=.P? .!qP"" -" Sm-m, pa'ma "'G;ó,;'Gi=;'3ii m) do
TyczynZ i do W«y, pn'mko Grab6wki, WTM'eni;w okaliW Brzomwa
oraz Koraca i Wiacentówki nad Sanem]5]. ' '''"' "'
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wymienić należy: Wim, Stobnicę, Tyrawski, Baryczkę, Radęl Rokieuicę
-= dopbwy Sanu oraz Stobnicę i Mleczki -- dopływy Wisłoka.

Obozu regionu obejmuje rozmaite środowiska geograniczae, stąd tcż
odzaaaa się'dużą różnorodnohią roślinności. Na Pogótzu Dynowskin
między Kolayną a Cżarnorzekaini położony jest rezerwat przyrody nieoży-
wiond ,,Prządkii'. Obejmuje on rozległą grupę skał-ostańców, zbudowa-
nych z piaskowca ciężkowickiego, krów pad wpływem.erozji yodnd.i.po-
wietrznej przybrał oryginalne kształty. W okolicy Jabłoaiey Polskiej leży
nzerwat leś;y ,,Krctówki". obejmujący lu sosnowo.jodłowo-budowy,
w kt6ryu znajduje się ponad ISO asów. Naturalne stanowisko pisu posiada
renrwat ,,Casy w Malinówcc" koło Malinówki, gdzie rośnie ich kilka
tysięcy. Z kom w paśmie Gór Słomycb koło Monastnca leży leśny
rczcrwat ,,Góra Sobań" [SI.

lstotayEa elementem powodującym napływ turystów do regionu są jego
zabytki uchitektury i budownictwa. Zaliczyć do .nich należy:
-- w Łańcude: zespół zamkowy z XVII w., pałac barokowy, powozownia

zamkowy:
-- w Krasiczynie: zanaek późnorenaansowy z XVI.i
-- w Przemyślu: kościół katedralny z XV w-, kościół i zespoły klautorne,

w Kalwarii Pacławskięj: kościół i kJaztor Franciszkanów, zespół 42

-- w ]arosławiu: kościół(pierwszy jczuicki w Polsce) i klasztor Dozniaika-
nów z XVII--XVIII w., opactwo Bencdyktynek z XVII w. z murami
obronnym i kamienice z podcieaiami,
w Przeworsku: klasztor Bożogrobowców z XV w., z murami obronaymi,
kościół i klasztor Benedyktyaów,

-- w Raszowie: zamek Ligęzów z fortyfikaęjami Q(Vli--XiX w.),
-- w Odmykoniu: ruiny zamku Kamieniu z XIV--XVI w

Ponadto cenne są obiekty sakralne i obronne w Brzozowie, Frysztaku,
Tyczyaie, l.nku, Sanoku. Kańczudze, Dynowie, Balicach? Dubiecku oru
Posadzie Rybotyckiei. Atrakcją turystyczną regionu są także fortu twierdzy
przeaiyskiej, stanoMące rzadki w Europie.relikt sHuki obronnej, powitały
w akrwie od 1850 do 1914 laku. Fortynnadc te są przeglądem rozwoju
europejskich systemów obronnych z XIX i XX w.

Powyższe walory turystyczne nie były, jak dotycbczaB, w pełni.wykorzy-
stane. Zlażyła $ię nn to wiele przyczyna wśród których do najważniejszych
zaliczyć należy brak działań promocyjna-markedagawycb ze strony Ol-

nów administracji lokalną(gminną) i wojewódzkie oraz regionalnego
lobby turystycznego. W sposób wysoce niezadowalalący fuakcjonuyą woje-
wódzkie centra informaqi turystyanej, które powinny promować walory
turystyczne regionu.

Prowadzone przez autorów badania prywatnych biw turystycznych
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dowiodły. iŻ nio dyspoaowaly one szerszą ofertą w zakresie tury-
:tvkj i WVPoczW.u w n8ioaic Po8óizy Dyaowikie8o'i Przmiyskiego. [2].
aWsraa niantów biur turystycznych zaiaternowanie tulystyką w badanyzn
rcgonie zglalzah zwłaszca aalodzież szkoda oraz tuqści ,,trnciW
widlu". ORrta programowa tych.iRnpru była jednak skromna. W związku
z powyBzyn istnięie koaiecmość podjęcia działań promoqlno-nwketin-
8owycb i zadbaaia o public relatioag przez adniaistrację publiczną
l poanioty gospodarce dzialająn aa tynku turystycznym. DobryDn prW-
kład€m ©go typu ddałań :noże tu być' hancuski adek tury.stycmy. ' ' ' ''''

2. Zagospodarowanie komunikacyjw regionu

t-:l=k::l':=i:b '. jakże d. vd'd«y.b .b.mjąc;;';.l;l=.

kroiDlmaŁinp plzcmy$Łin i lzeszowsŁim w porów-
klakowskin i wenztwlkjm

GęstoŚĆ dróg
w kn/100 kURz

Niekorzysmo przedstawia dę Rm aawiazchai jezdni. Niemalże wsWst-

PJą rwoatu. wulewazuo {ata8i o znac,edu lokalnym), wpma-

Głównymi artcriami komunikacji samochodowej na omawianym tereniesą



-- drogi o znaczeniu krdowyn: ar 98 z W'adowic, biegnące prez Krosno,
Sanok do Przeal#la, oraz droga biegnące pasz Rznzów. Brzozów,
Sanok do Ustrzyk Dolnych.
Duże mameaic w przyszłości może mieć droga prowadząca z Prmmyśla

prez Dyn6w do Domaradza. ze względu aa wzrastający mch turystyczny
(obecnie turystyka handlowa) z Ukrainy.

Jakość i liczbę dróg w regionie ilustrują dane zamieszczone w tabelacb
2i3

Tabela 2. Długość drób knloBrycb v woWwódzEwacb ktałoiehkin, przemyskim i rzebzows
kim w roku 1991 (w Łn)

2x'dało: j8t s t8b. l

Źródło: j8k v tab. l

Oceniając podstawowe oznakowanie szlaków komunikadi samocboda-
weU należ)r uuważyć częsty brak iaformadi o walorach tuWgtyczaych, jak
np. punkty widokowe, renrwaty, zabytki, muza itp- Zwrócić należy uwagę
na konie Dość rozbudowy wzdłuż szlaków komunikacBnycb regionu iaf-
rastrnktury pomocniczej. O ile bowieDa sieć stacji benzynowych, stali
obshigi i wusztatów samochodowych nożna umyć za wystuczaląc4, o tyle
zaplecw sanitarne, jak i parkingowe jest zbyt małe. Problematyka roz-
budowy infrastruktury pomocniczą powiada przede Ih-szystkim być pode-
jmowaaK przez administrację lokalną, która noże $Łwarmć warunki do
rozwoju wall businessu turystycznego przy szlakach konnunikacHnych:
Prochy tego rodnlu w regionie już zachodzą, zwłaszcza wzdhlż trzy A4
(Berlia-Kijów), konieane jest jednak icb zdyaamizowanie

Znaczącą rolę w przewozach podróżnych odgrywa także transpu}
koldowy, 'który : @ względu aa peryferyjne położenie sieci kolejowej

  UaP kryaW   DNP a nlVrOmM

nlg :kie
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l Szlag

Dlań a nlW

 
           



w stosunku do rozpatrywanego regionu -- nie może shżyć jako środek do
peneLragi jego obszar. Wyjątkiem są midscowoścł leżąc na szlakach
komunikacyjnych, np. Przemyśl. Ł,ańcut, Rzeszów. Krosno. Sanok. Pomi-
mo tego regiony Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego poprzez sieć kolejo-
wą są dobra powiąmae z odległymi miejscowościami w kraju. Bapośred-
aie połączenia posiadają między innymi ze Szczecinan, Poznaniem. K.ato-
wicani. Krakoweua. W'rodawian, WusmwĘ -- z Przemyśla i Rn8zowa;
Warszawą. ł.odzią,.l,ublinem, Kołobrze8iem -- z Rnszowa i Zagóiza. Sieć
kolejowa na odcinku Medyka-Rzeszów jnt zelektryfikowana. Pozo$tde
oddali obsługiwane są przez pociągi spalinowe, a gdzieniegdzie Fraz
parowozy

3. Baza nodegovra l Jej wykorzystanie

Bazę aocle8ową.uważa się m podstawowy element zagospoduowania
turystycmego, ponieważ jcy wielkość jest głównym wyznacznikian aaoż-
ljw?Ści.lewpcyjnych ngioau czy midscowośd.

Spośród obiektów ,,otwartą" buy aoclegowg na obszarze regionów
Po86rza Dynowskie8o i PrzenyskięBO można wymienić: hotele, Hotele.
peasjonaiy, dolny wyciwzkowve, domki turystyczne, scbmniska mlodzieża.
we, pokoje 8ałcinne będące własnością spółdzielni, pokoje gościnne prywa-
tne. kempl11ęi oru pola biwakowe. hinkcjoaują również obiekt bazyzamkniętej". ' '

8a podwyższona -- w nąju i wrnśaiu: ' ' '' ""'"-'-'
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udział procentowy
v ogólmj liabic Eaiejn

morde
penslonaty
domy wyciKzkowe
potqe Babinne uspolaz
pokoje Baicinne prymat.

pola biwaŁowB

978

IM
086

]99
2SI

B.7
0.9
0.2

20.8
3.S
7.6
4.8
6.2
9.7

25,8

lw.o

Z
49
S2

251

238
S05

1106

2HI

fwycb ndonu w 1990 lakuTabela S. Miejsca.nocle8owe w obiektach
Liczba miejsc noclegowycb Udńal procentowy

Rodzaj obiektów w OBótuj liczbie niejn

ośrodki wcz4sasie
ośrodki szkoleniowe
oirodld wypocz)nŁu
sobotnio-niedzielnego

Zrodlo: Jak w lzb. +

Z kolei w grupie obiektów wczasowe-wypoczyakolrych dazainowały ośro-
dki wczasowe, któż dysponowali łącznie 79,1% Obój miejsc awlegowycb.

Rozmieszczenie bazy noclegowcl obszuu Pogórza Dynawskiego i Pogó-
rza Paenayskiego jest aierównomierne. Największa liczba obiektów turyB-

występawanlem na icb obszarze lub w okolicach cennych walorów przyrod
niczych i kulturowych(tabele 6, 7, 8)

ze wzgędu aa b;ak danych dotyczącyob wykoHystania obiektów turys-
tycznych zlokalizowanych w województwie przemyskie. w układzie ródza-
jowyu, świadczących usługi aacle8owe, znano za słuszne przedstawienie
tego prablanu oddzielnie dla województw rzeszowskiego i krośnicńskiego
(tabela 9) oraz pnenyskiego(tabela lO)
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T4bda 6. Roznieuczenie wybt8nych obiadów Łulptycznycb v roku 1989 v nBionech
Pogórzy DynowipBbego i PrzeniyskieBO

Tabela 7. R obiektów botclaw)cb w roku 1990 w regionach PoBórzy Dynows.
PrzaaysŁiega

Liaba zaięjn 80cle8owycb

l.baba niek laonowych
2fóaio: ja w tab. 4.

Tabela 8. R domów w roku 1990 w R8ionub Pog&zr D)uowB-
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W 1990 roku z noclegów w bazie turystycznej ,,otwartej" regionów
Podgóaa Dynowskiego i Przemyskiego skorzystało około 253 tys. osób.

Do miejscowości o największej liczbie osób korzystających z bazy
turystycznej należały [4]:

Rzeszów 30% (ogólnej liczby 253 tys.)
Przemyśl 21%
Sanok 9%
Prnworsk 9%
Krosno 6%
Łańcut 4.%

Miejscowościami o największej liczbie udzielonych noclegów w bazie
turystycznej w roku ]990 były [4]:

Rzeszów 23% (ogólnej liczby 438 tys.),
Przemyśl 21%
Sanok 1 1 %
Przeworsk 7%
Jarosław 7%
Krosno 5%
Ustrzyki Dolne 4%

Średni czas pobytu w regionach Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego
w 1990 roku, obliczony dla całego rejestrowanego ruchu turystycznego,
wyniósł 1,75 dnia, średnie zaś wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach
turystycznych (porównując liczbę udzielonych noclegów do liczby oferowa-
nych, nominalnych Eniejsc) kształtowało się na poziomie 31%. Biorąc pod
uwagę efektywność wykorzystania miejsc noclegowych na pierwszym miejs-
cu znalazły się hotele -- 49% wykorzystanych miejsc noclegowych, następ-
nie: domy wycieczkowe -- 29%, Hotele -- 23%, schroniska młodzieżowe
-- 22%, pokoje gościnne -- 17%, kempingi -- 17%, domki turystyczne
-- 9%, pola biwakowe -- 7%, pensjonaty -- 4%. Ze względu na brak
danych dotyczących wykorzystania bazy aoclegowej obiektów wczaso-
we-wypoczynkowych z terenu województwa przemyskiego, przedstawiono
ten problem jedynie na podstawie województw rzeszowskiego i krośnieńs-
kiego (tabela l l).

Spośród miejscowości zlokalizowanych na terenie województw rzeszows-
kiego i krośnieńskiego najwięcej korzystających z obiektów wczaso-
wo-wypoczynkowych w 1990 roku było w Ustrzykach Dolnych -- 2255
osób i Czudcu -- 2191 osób. Miejscowościami o największej liczbie udzielo-
nych noclegów w 1990 roku były: Ustrzyki Dolne -- 13.404 noclegi i Lesko

12.932 noclegi. Należy dodać, iż średni czas pobytu w obiektach
wczasowo-wypoczynkowych woj. rzeszowskiego i krośnieńskiego w 1990
roku wynosił 6,0 dni. Pomimo to średnie wykorzystanie bazy noclegowej
w obiektach wczasowo-wypoczynkowych w 1990 roku wynosiło tylko 25%.
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Obiekty wczasowe-wypoczynkowe z terenu województw rzeszowskiego
i krośnieńskiego dysponowały w 1990 roku 911 miejscami noclegowymi.
Stanowiło to 58% ogólnej liczby 1582 miejsc noclegowych we wszystkich
obiektach tego typu zlokalizowanych w regionach Pogórzy Dynowskiego
i Przemyskiego. Ze względu na brak danych trudno .jest określić przy-
bliżony stopień wykorzystania tej bazy oraz podać liczbę korzystających
z tych obiektów.

Z danych dotyczących wykorzystania bazy turystycznej i wczaso-
wo-wypoczynkowej w 1990 roku można wysunąć wniosek, iż obiekty te są
w stanie zaspokoić potrzeby noclegowe większej liczby turystów. Stopień
wykorzystania tych obiektów, oscylujący w granicach 25%, wskazuje na
duże rezerwy. Jedynie w przypadku hoteli wskaźnik ten wynosi około 50%,
co również świadczy o rezerwach. Najważniejszym jednak problemem
-- dotyczącym bazy noclegowej -- jest zarówno jej restrukturyzacja, jak
i przekształcenie własnościowe. W badanym regionie dominującą formą
przekształceń własnościolh,ych uspołecznionej bazy noclegowej jest prywa-
tyzacja metodą likwidacyjną. Obiekty bazy noclegowej przeznacza się na
sprzedaż. Niestety coraz częściej (z racji recegi) transakcja kupna-sprzeda-
ży nie dochodzi do skutku. Potencjalni klienci, a jest ich w regionie
niewielu, liczą bowiem na obniżenie wartości sprzedawanego majątku
w drodze kolejnych przetargów. W przypadku obiektów noclegowych
o niższym standardzie właściwym rozwiązaniem wydaje się być jej komuna-
lizacja bądź reprywatyzacja. Procesy te jednak w regionie zostały dopiero
rozpoczęte. Wydaje się, iż rozwój bazy noclegowej regionu winien być
oparty na obiektach prywatnych, takich jak hoteliki, pensjonaty, domy
noclegowe nastawione na sezonowe recepcja turystów, które zapewniałyby
utrzymanie rodzinie właściciela.

3. Baza gastronomiczne regionu

Regiony Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego są wyposażone we wszy-
stkie urządzenia składające się na bazę gastronomiczne. Poszczególne
obiekty bazy gastronomicznej obsługującej ruch turystyczny występują
w dwóch różnych układach funkęjonalnych -- jako samodzielne albo
sprzężone z bazą noclegową obiektów turystycznych. Oczywiście poza
obiektami gastronomicznymi, dostępnymi dla ogółu turystów, poszczegól-
ne większe ośrodki wczasowo-wypoczynkowe dysponują własnymi stołów-

Obok zakładów gastronomicznych ważną rolę w zaspokajaniu pod-
stawowych potrzeb, szczególnie dla turystyki nie zorganizowanej, spełniają
różnego typu sklepy spożywcze. Wielkość i strukturę bazy gastronomicznej

kani
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Tabela 12. Wielkość i struktura bazy gastronomicznej regionu w 1990 roku

8 Dane nie uwzględniają miejsc konsumpcyjnych w woi. przemyskim
źródło: jak w t&b. 4.

w regionie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego przedstawiają
dane zamieszczone w tabeli 12.

W granicach województwa rzeszowskiego zakłady gastronomiczne zlo-
kalizowane są w: Rzeszowie -- 52, Łańcucie -- 10, Strzyżowie -- 4,
Frysztaku -- 3, Błażowej -- 2 oraz po jednym w Albigowej, Budziwoju,
Czudcu, Dylągówce, Jaworniku, Kosinie, Lutczy, Markowej, Niebylcu
i Wiśniowej [4]. Z kolei w woj. krośnieńskim zakłady gastronomiczne
zlokalizowane są w Krośnie i Sanoku -- po 17, Ustrzykach Dolnych -- 7,
Lesku -- 10, Brzozowie -- 5, Zagórzu -- 3, Jasienicy Rosielnej i Zarszynie
po 2 oraz po jednym w Haczowie, Korczynie, Nozdrzcu, Olszanicy, Ro-
pieace, Czarnorzekach, Domaradzu, Grabownicy, lzdebkach, Krościenku,
Mrzygłodzie, Postołowie i Tyrawie.

W województwie przemyskim zakłady gastronomiczne zlokalizowano w:
Przemyślu -- 21, Jarosławiu -- 13, Przeworsku -- 4, Dynowie, Radymnie,
Birczy, Krasiczynic po 2 oraz po jednym w Kańczudzc, Dubiecku, Fred-
ropolu, Krzywczy, Pruchniku, Jaworniku Polskim, Orłach, Żurawicy,
Trynczy, Zarzeczu i O]szanach [4].

Zaznaczyć należy, iż obecnie liczba placówek gastronomicznych diamet-
ralnie się zmienia. Związane jest to z powstawaniem wielu nowych za-
kładów gastronomicznych. Pojawiają się przede wszystkim mniejsze jedno-
stki: z reguły są to kawiarnie itp., w mniejszym stopniu restauracje.
W miejscowościach, które ze względu na swe położenie czy też walory
turystyczne najbardziej są penetrowane przez dodatkowych konsumentów
-- tj. turystów, wskaźnik liczby mieszkańców przypadającej na jedno
miejsce konsumpcyjne wynosi: dla Przemyśla -- 50, Jarosławia i Przewors-
ka -- 45, Krosna -- 40, Rzeszowa -- 30, Sanoka -- 25, Łańcuta i Zagórza
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-- 20, (Jstrzyk Dolnych -- 15, Lekka -- 10. Wyposażenie w bazę gastro-
nomicznąjest najlepsze na obszarze stanowiącym zaplecze Pogórzy Dynow-
skiego i Przemyskiego oraz Bieszczad. Należą tu takie miejscowości, jak np.
Lesko, Ustrzyki Dolne, Sanok.

Począwszy od 1990 roku rozwój bazy gastronomicznej tego regionu
został zdominowany przez obiekty tzw. ,,małej gastronomii''. Jej uzupeł-
nieniem jest powstająca sieć prywatnych sklepów spożywczych, odpowiada-
jących zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez konsumentów, również turys-
tów. Wydaje się, iż w obecnych warunkach taki kierunek rozwoju gastro-
nomii zmierza do zaspokojenia zełaszanego popytu turystycznego.

4. Baza towarzysząca

Bazę tę tworzą urządzenia oraz instytucje o charakterze usługowym,
handlowym, rozrywkowym, kulturalnym, sportowym i społecznym, za-
spokaJalące różnorodne potrzeby turystów, a ponadto stanowiące dodat-
kowe atrakcje, czy też umożliwiające lepsze obcowanie z walorami przyrod-
niczymi i kulturowymi.

Nieodłącznym elementem zagospodarowania miejscowości turystycz-
no-wypoczynkowych powinny być obiekty rekreacyjne (boiska, tereny gier
i zieleni wyposażone w różnego typu urządzenia itp.). W miejscowościach
regionów Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego liczba i standard tego typu
urządzeń przedstawiają się bardzo ubogo. Istniejące obiekty przyszkolae
lub miejskie rzadko udostępniane są turystom.

Wśród obiektów ogólnodostępnych wymienić należy między innymi
kąpieliska. Pływalnia kryte znajdują się w Rzeszowie, Jarosławiu, Sanoku
i Turaszówce pod Krosnem. Pływalnie odkryte ze sztuczną niecką wodną
zlokalizowane są w Boguchwale, Strzyżowie, Jarosławia, Przeworsku i Rze-
szowie. Ponadto istnieje wiele kąpielisk na wodach otwartych. Obiekty te
często zlokalizowane są na obszarach bez dodatkowego zagospodarowania
gastronomicznego czy też rozrywkowo-sportowego.

Skromnie przedstawia się na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemys-
kim liczba wyciągów narciarskich. Funkcjonujące wyciągi zlokalizowane są
w Ustrzykach Dolnych (2 orczykowe i l zaczepowy), Lesku (l orczykowy),
Ropience (l zaczepowy) oraz w Dylągówce, Babicy, Handzlówce, Korzeń-
cu, Frysztaku, Strzyżowie i Czarnorzekach. Korzystanie z walorów przyro-
dniczych i kulturowych umożliwiają również szlaki turystyczne. Jednakże
jakość ich oznakowania jest bardzo słaba. Oceniając więc poziom bazy
towarzyszącej należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny, wyposażenie,
a także na sposób eksploatacji. Czynniki te rzadko jednak odpowiadają
poziomowi niezbędnemu do właściwej obsługi mchu turystycznego.
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5. Uwagi końcowe i wnioski

Ruch turystyczny w regionach Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego
charakteryzuje się dużą nierównomiernością. Rozpatrując to zjawisko
i przyjmując za kryterium przestrzenne jego roanieszczenie można zauwa-
żyć, że ruch turystyczny skupia się w głównej mierze na skraju regionu.
Związane jest to przede wszystkim ze stanem zagospodarowania turystycz-
nego miejscowości leżących peryferyjnie w stosunku do całego regionu.

Podkreślić należy, że centralna część regionu, rozumiana w przybliżeniu
jako obszar właści-xry (z geograficznego punktu widzenia) Pogórza Dynows-
kiego i Pogórza Przemyskiego, tzn. obszar podgórski, dysponuje skromną
bazą noclegową, gastronomiczne i towarzyszącą. Peryferyjne. zlokalizowa-
nie bazy turystycznej wynika z faktu, iż właściwie w tej części znajdują się
największe miejscowości regionu, tu przebiegają główne dla tego obszaru
szlaki komunikacyjne.

Biorąc pod uwagę strukturę sieci komunikacyjnej oraz rolę, jaką od-
grywa w przewozach podróżnych, a także rozmieszczenie ośrodków miejs-
kich, można wyodrębnić dwa główne rejony skupiające ruch twystyczny.
Jeden -- to ciąg miejscowości od Rzeszowa poprzez Łańcut, Przeworsk,
Jarosław, Przemyśl, na Medycy oraz Krasiczynie i Sanoku kończąc, drugi
-- to pas z takimi miejscowościami, jak: Krosno, Sanok, Zagórz, Lesko
i Ustrzyki Dolne. W obydwu przypadkach skala ruchu turystycznego jest
trudna do zilustrowania, gdyż w większości miejscowości te stanowią tylko
etap w podróży do innych regionów. W tel styuacji mierniki określające
wielkość ruchu turystycznego nie odzwierciedlają istniejącego stanu rzeczy.

Poza wyżej wymienionymi rejonami mch turystyczny odbywa się na
najbardziej atrakcyjnych obszarach Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego.
Przeważnie są to wyjazdy sobotnio-niedzielne mieszkańców osiedli leżących
w niewielkiej odległości od tych obszarów. Zmiana istniejącego poziomu
i dynamiki ruchu turystycznego oraz dostosowanie infrastruktury turys-
tycznej do istniejących i potencjalnych potrzeb ruchu turystycznego w ba-
danym regionie stają się koniecznością. Do najważniejszych działań zmie-
rzających w tym kierunku należy zaliczyć:

rozwinięcie działań promocyjno-marketingowych przez administrację
rządową i samorządową. Powinny one przede wszystkim dotyczyć:
promocji regionu jako obszaru recepcji turystów, w tym z Ukrainy
i Słowacji(turystyka przygraniczna); promocji tych form turystyki,
które mogą być w pełni zrealizowane w regionie; doskonalenia oraz
rozwoju infrastruktury technicznej i organizacyjnej działającej na rzecz
turystyki; działalności promocHno-marketingowej, do której powinny
być także włączone przedsiębiorstwa turystyczne, zwłaszcza biura po-
dróży, których w regionie jest ponad 70. Koncentracja działalności
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promocyjna-marketingowej powinna nastąpić przede wszystkim na ryn-
ku lokalnym (regionalnym) oraz ukraińskim i słowackim;

-- przeprowadzenie działań prywatyzacyjno-uwłaszczeniowych, dotyczą-
cych zwłaszcza bazy turystycznej ,,zamkniętej". Ze względu na braki
zasobów finansowych potencjalnych inwestorów, likwidowane obiekty
turystyczne powinny być zagospodarowane głównie przez spółki
z udziałem pracowników;
pozyskanie środków nlnansowych na rozbudowę komercyjnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym zlokali-
zowanej wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

Powyższe przedsięwzięcia powinny być realizowane przy współpracy
regionalnych organów administracji państwowej, samorządowej, organiza-
cji i stowarzyszeń turystycznych zrzeszających podmioty gospodarcze bran-
ży turystycznej.

Prob[ems of Tourist ]nfrastmcture ])eve]opment in the Region
of Dynowskie Plateau and Przemyskie Plateau

The problems connected with exploitation of the tourist infrastructure
components have been presented in this paper. The courses of changes,
especially in the accommodation, gastronomic and accompanying bale,
have been suggested. It has been ascertained that the process of ownership
transformation is one of the most important factors improving the adap-
tation of the existing tourist basi to the market.

The preperations of the tourist infrastructure and arranging the tourist
exchange in the regions situated close to the border (Ukraine, Slovakia) will
be important for its development.
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Zmiany w sieci osadniczej Bieszczadów
(przyczynek do zagospodarowania

turystycznego)

Jerzy Kitowski+

Uwagi wstępne

1988 r. zespół dziennikarzy z Ośrodka Telewizyjnego w Krakowie
wysunął koncepcję budowy stacji klimatycznej w Bieszczadach. Inidatorzy
przedsięwzięcia zaproponowali wybudowanie stacji aa 4,5--5 tysięcy miejK
całorocznych, z czego 10 przypadałoby na hotele 3-- i4
kowe, 20--30% -- na pensjonaty(zapewniające także całodzienne wyży-
wienie) oraz 50"--60% odpowiednio na domki lub na zwartą zabudowę [4, s.
4]. W kompleksie stacji klimatycznej miały się znaleźć następujące obiekty
sportowe: baseny, szkoły narciarskie, hale i boiska do gier, wyciągi narciar-
skie, trasy zjazdowe i biegowe (o różnym stopniu trudności), park konny,
ścieżki zdrowia itp. Infrastrukturę stacji uzupełniałyby: osiedle dla per-
sonelu, sieć obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych, ujęcie
wody? sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, oczy-
szczalnie ścieków, a także, w r6żnorodnym zakresie, uzbrojenie techniczne
(np urządzenia do wytwarzania sztucznego śniegu) i obiekty infrastruktury
społecznej.

Zaproponowano trzy warianty lokalizacji stacji klimatycznej :
-- Wołosate, w kierunku na Tarnicę,
-- IJstrzyki Górne, w kierunku na Małą i Wielką Rawkę lub na Połoninę

Caryńską,
-- Brzegi Górne, w kierunku na Małą i Wielką Rawkę.
Proponowane warianty lokalizacji stacji klimatycznej są nie do przyję-

cia, koliduje bowiem z obszarem Bieszczadzkiego Parku Narodowego lub
też z terenami przewidzianymi do jego poszerzenia i obejmującymi kilka

e Zakład Geografu Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Filii UM(S, Rzeszów. d
Ks. J. Jalowego l.
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rezerwatów przyrody: ,,U hódeł Solinki" -- na zboczach Wielkiej Rawki
o pow 345,54 ba (ścisły rezerwat pierwotnego lasu jodłowo-bukowego),
,,Połoniny Małej i Wielkiej Rawki" -- w szczytowych partiach Wielkiej
i Małej Rawki o pow. 52,15 ha oraz ,,Wołosate" -- rezerwat ścisły
wysokiego torfowiska górskiego o pow. 2,04 ha, w dolinie Wołosatki.

Na podstawie opinii wojewódzkich służb architektonicznych, planowa-
nia przestrzennego i ochrony środowiska zaproponowano pięć wariantów
lokalizacji stacji klimatycznej w Bieszczadach [4, s. 19]:

-- Kalnica -- Jałowe (w dolinie Wetlinki), z rozprowadzającym wycią-

giem narciarskim na Wysokie Bordo (940 m npm. -- różnica wzniesień
350--400 m),

-- Sękowiec -- Zatwarnica (w dolinie Sanu), z wyciągiem narciarskim
w kierunku góry Stoły (967 m npm.) i Magurka (910 m npm.),

-- Nasiczne -- Dwernik, z proponowanym wyciągiem na Dwernik--Ka-
mień (1004 m npm.) oraz Jawornik (1042 m npm.),

-- Ustrzyki Dolne, z lolalizacją Łodyna -- Strwiążyk, wyciąg na Ka-
mienną Lawortę (769 m npm. -- 300 m różnica wzniesień),

-- Komańcza, ze szczególną możliwością rozwoju sportów wodnych.
Wymienione . warianty lokalizacji stacji klimatycznej należy uznać za

uzasadnione, ponieważ uwzględniają one wymogi ochrony środowiska
i walorów turystycznych Bieszczad6w, a także zapewniają, jak się wydaje,
bezkolizyjny rozwój pozostałych funkcji gospodarczych omawianego regio-
nu (poza funkcją turystyczną): rolniczej i leśnej oraz sanatoryjno-leczniczej.

Koncepcja budowy w Bieszczadach stacji klimatycznej oraz ożywiona
dyskuga w środowiskach masowego przekazu dały asumpt do podjęcia
badań nad przekształceniami bieszczadzkiej sieci osadniczej.

1. Uwagi metodyczne

Badaniami objęto 131 miejscowości(w tym dwa miasta) województwa
krośnieńskiego, leżących na obszarze Bieszczadów Zachodnich (o powierz-
chni około 2100 km'), wyznaczonych następującymi granicami:

-- od wschodu: granicą państwową z Ukrainą,
-- od południa: granicą państwową ze Słowacją (od Krzemieńca do

Przełęczy Łupkowskiej),
-- od zachodu: od Przełęczy Łupkowskiej, przez Nowy Łupków, doliną

Osławicy aż do ujścia Osławy,
-- od północy: wzdłuż obniżenia, którym przebiega linia kolejowa

Zagórz -- Krościenko.
Tak wyznaczony obszar badań obejmuje powierzchnię 10 gmin wojewó-

dztwa krośnieńskiego: Baligród, Cisza, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowi-
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ska, Olszanica, Solana, Ustrzyki Dolne i Zagórz, z których pięć to obszary
nie należące do Bieszczadów (Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne
i Zagórz), o łącznej powierzchni 450 kmz.

Jedynym źródłem informacji o liczbie mieszkańców miejscowości biesz-
czadzkich są wyniki Narodowych Spisów Powszechnych (NSP). W opraco-
waniu wykorzystano wyniki NSP z lat 1988, 1978 i 1970 (te ostatnie zostały
przeliczone według podziału administracyjnego kraju z l czerwca 1975 r.).
Jako materiał porównawczy wykorzystano wyniki spisu ludności z 1900 r.,
opublikowane przez J. Bigo [1], a prze]iczone, według aktua]nego podziału
administracyjnego, przez autora artykułu.

Autor zdaje sobie sprawę z pewnej nieporównywalności otrzymanych
wyników badań, pochodzących z lat 1900---1988. Na przykład liczba
miejscowości bieszczadzkich z 1900 r. (w obecnych granicach) jest różna od
sumy liczby miejscowości z roku 1988 i liczby miejscowości niezamiesz-
kałych. Na tę nieporównywalność wpłynęło kilka czynników. Spis ludności
z 1900 r. objął 25 miejscowości z przysiółkami lub pobliskimi wsiami l
Niektóre z tych miejscowości figurują w wynikach NSP jako autonomiczne
jednostki osadnicze (na przykład Łączki i Weremień, Rajskie i Sakowczyk,
Ustianowa Dolna i Ustianowa Górna). Ponadto kolejne wątpliwości może
budzić kryterium wyodrębnienia wsi niezamieszkałych. Na przykład wieś
Caryńskie liczyła w 1988 r. z.aledwie pięciu mieszkańców iz konieczności
została uznana za wieś zamieszkają.

Kilku uwag szczegółowych wymagają wyniki NSP z 1978 r. w od-
niesieniu do nazw miejscowości. Najczęściej ukraińskie i wołoskie brzmienie
wielu nazw bieszczadzkich wsi rodziło tendencje do ich zniekształcania.
Najbardziej jaskrawym (i trzeba dodać, że wstydliwym) przykładem ig-
norowania tradycji historycznej było dokonanie w 1977 r., z inspiracji
ówczesnych najwyższych władz partyjno-rządowych, żlniany nazw dwu-
dziestu miejscowości Bieszczadów z. Po sierpniu ]980 r. wnioski komigi
Polskiej Akademii Nauk, organizacji i środowisk turystycznych oraz miejs-
cowej ludności spowodowały przywrócenie pierwotnych nazw.

l Są to następujące miejscowości: Berety Do]ne z Sigaatha]em, Chmiel z Chmielniczkiem,
Cluewt z Leobratem i Olchowcem, Czaszyn z Brzozowcem, Dwernik z Dwerniczkiem,
Dydiowa Górna i Dolna, Jdowe z Zamłyniem, Jaworzec z Beretem i Kobylskiem, Kalnica ze
Strubowiskaini, Kożuszne i Wysoczany, Leszczowate z Wolą Maćkową, Lutowiska z Posad%
mączki z Weremieniem, Raba z Huczwicami, Ra.jakie z Łóżkiem i SakowczyŁiem, Solinka
z Roztokaini, Stefkowa z Harbasiówką, Stuposiany Dolne i Górne, Tamawa Dolna i Susz-
ków, Turka i Zarzecze, Tworyine z Tworylczyhem, Uherce i Kostryń, Ustianowa Dolna
i Górna, Zatwarnica ze Skawcem i Suchymi Rzekami, Żurawie z Połonińskiem.

' Berezkę przemianowano na Brzózkę, Bereźnicę W żną na Brzezinę, (hrewt na Przystań,
Dołżycę na Zakole, Dwernik na Przełom, Hoszowczyk na Stoczek, Huzele na Podzamcze,
Kulaszne aa Międąr8órze, ł.odynę aa Łęgi, Morochów aa Mroczków, OrelK na a'le, Raba
(gmina Czarna) na Podgórze, Saodnicę na Średnią Wieś, Smerek na Świerków, Stuposiany aa

103



'gś
d

8
.D

i

{Ś

104

  

  l l l l -q l l l -4 l  
  lllllllllt  
  -. 1 1 H= 1 r'l 1 1 H  
  l l -.H 1 1 1 H l r-i 
  1 1 1 1 -- -- H -- ('q -e  
  t ci cq q irl in tn H -H + 9

i H -H \D 0 q' a\ C1 0 l 8

 
g

Ś.}
a

= = c" E = = " 8 3 a'= = c" E = = " 8 2 E

 
{ U

H

}:nlśll:l 



2. Wyniki badań

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, połowę ogólnej liczby
miejscowości bieszczadzkich stanowiły w 1988 r. wioski, w których liczba
mieszkańców była mniejsza od 200 osób. W 14 miejscowościach mieszkało
mniej niż 50 osób, w tym w siedmiu wioskach nie więcej niż 20: Caryńskie
5 osób, Brzegi Górne 6, Balnica 8, Raba 15, Solinka 18, Chrewt 19
i Duszatyn 20 osób. Zaledwie osiem punktów sieci osadniczej Bieszczadów
liczyło w 1988 r. więcej niż tysiąc mieszkańców: dwa miasta - Ustrzyki
Dolne (8,4 tys.) i Lesko (6,0 tys.) oraz sześć wsi: Rzepedź (1404), Uherce
Mineralne (1336), Baligród (1282), Czaszyn (1253), Olszanica (1223) oraz
Średnia Wieś(1042 mieszkańców).

Najbardziej rozwiniętą sieć osadniczą (na rozpatrywanym obszarze)
mają gminy dolina (20 miejscowości) oraz Ustrzyki Dolne (19 miejscowo-
ści), a najmniejszą liczbą wsi charakteryzują się gminy Olszanica (8) oraz
Czarna i Zagórz (po 9). Łatwo możemy zauważyć, że w pięciu gminach nie
występują wsie liczące więcej niż tysiąc mieszkańców (Cisną, Czarna,
Lutowiska, Solina i Ustrzyki Dolne), w tym w gminie Cigna największa
miejscowość liczyła w 1988 r. zaledwie 354 mieszkańców (Cigna).

Ponad 1/4 ogółu ludności Bieszczadów (52,1 tys.) stanowią mieszkańcy
miast (tabela 2), 29% tej liczby to mieszkańcy wsi liczących od 201 do 500
mieszkańców, 16,3% -- przypada odpowiednio na wsie z ludnością od 501

Tabela 2 Liczba miejscowości oraz struktura liczby mieszkańców Bieszczadów według
wielości miejscowości w 1988 roku

Źródło: opracowanie własne

Łukasiewicze. Uherce Mineralne na Nową Wieś, Werlas na Międzylesie,
Podegrodzie, Wołosate na Roztokę oraz Żadenkę na Zawadówkę.

Weremień na
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Liczba miejscowości Liczba mieszkańców

w liczbach
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501-750
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1001-2000
2001-3000

3001 i Męwj    
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do 1000 osób, a 14,5% -- na wsie duże, w których taiazka ponad 1000
mieszkańców. Co Ósmy mieszkania Bieszczad6w(średnio) żyje w małej
wiosw (do 200 osób).

Ciekawe porównania, w omawianym zakresie, przynoszą dane zamiesz-
czone w tabe]i 3. W ]900 r. ludność Bieszczad6w, na porównywalnym
obszarze, liczyła 102,7 tys. osób i mieszkała w 164 punktach osadniczych (w
tym w 4 miastach -- prawa miejskie posiadał wówczas jeszcze Baligród
i Lutowiska). Nasuwa się zatem pierwsze spostrzeżenie. W latach
1900--1988. liczba ludności mieszkdąwl w Bieszczadach zxnalała o blisko
połowę, a liczba punktów sieci osadniczej anniejszyła się o 1/5.

Tabela 3 Liczba miejscowości oraz struktura liczby mieszkańców Bieszczadów + według
wielkości miejscowości w 1900 roku

Porównanie danych zawartych w tabelach 2 i 3 prowadzi do kolejnych
wniosków. W 1900 r. blisko 43% ogólnej liczby ludności Bieszczadów
przypadało na wsie ]iczące od 501 do ]000 mieszkańców. Nieco ponad 1/4
tej liczby stanowili mieszkańcy małych wsi(do 500 osób), w tym udział
mieszkańców wsi najmniejszych, do 200 osób, był ponad 7-krotnie niższy
w stosunku do roku 1988 i wynosił niespełna 2%. W 21 miejscowościach
liczących ponad 1000 osób koncentrowało się 31,6% mieszkańców Biesz-
czaaow.

Relatywne przeludnienie Bieszczadów, przekraczające możliwości środo-
wiska geograficznego, było głównie przyczyną wyjątkowego ubóstwa i za-
cofania tego regionu. Na przykład w 1931 r. ówczesny powiat lekki liczył
76577 ha ziemi ornej, z czego na ]647 gospodarstw wielkiej własności
obszarniczej przypadało nieco ponad 55 tysięcy hektarów (72%), podczas
gdy na 12876 gospodarstw średnio- i małorolnych zaledwie 21' tysięcy
hektarów (przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa -- ],68 haj.
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Blisko 60% ogólnej liczby mieszkańców tego powiatu stanowili analfabeci
(na 1 54 gromady funkcjonowało zaledwie 75 szkół powszechnych). Liczba
bezrobotnych mieszkańców powiatu leskiego wynosiła w wymienionym
roku ponad 1,5 tysiąca [5]. Z kolei na obszarze powiatu Ustrzyki Dolne (w
granicach do 31 maja 1975 r.) mieszkało w 1931 r. prawie 75 tysięcy
ludności, podczas gdy według wyników NSP z 1970 r. tylko 17,9 tysięcy
osób F3. s. 491.

Na radykalną zmianę liczby ludności micszkającęj w Bieszczadach wpły-
nęły głównie skutki akcji ,,Wisła'', przeprowadzoną od kwietnia do lipca
1947 r. (pod dowództwem gen. Stefana Mossora), a skierowanej przniwka
Ukraińskiej Powstańczej Armii. Na mocy układu z ZSRR, ludność łemkow-
ska i bojkowska 3 została przesiedlona na tereny Związku Radzieckiego lub
na Ziemie Zachodnie i Północne. W ramach migracji wewnętrznych przesie-
dlono ponad 100 tysięcy dotychczasowych mieszkańców południowo-
-wschodniego pogranicza PolskiE3, s. 37], głównie do byłego województwa
olsztyńskiego, gdzie ludność ta zamieszkuje tam do dziś.

Opuszczone tereny Bieszczadów (i Beskidu Niskiego), jak również rejony
nadgraniczne na wschód od Sanu, stały się na kilka lat niemal bezludnym
pustkowiem. Pod koniec lat czterdziestych zasiedlono je częściowo ludnoś-
cią z przeludnionych rejonów podkarpackich. W dziesięć lat później kil-
kanaście tysięcy ludności pochodzenia ukraińskiego wróciło do byłego
województwa rzeszowskiego, głównie w rejon Beskidu Niskiego [3, s. 48].

K.olejne przyczyną zmian w sieci osadniczej Bieszczadów były straty
ludności w latach 1939--1947. W wyniku działania oddziałów UPA spalo-
no całkowicie (lub w dużej mierze) 28 miejscowości bieszczadzkich4.
W okresie okupacji hitlerowskiej dokonano eksterminacji kilkunastu tysię-
cy ludności rdzennie polskiej i żydowskiej, zamieszkującej omawiany ob-
szar. Według stanu z września 1939 r. tylko w Baligrodzie, Lesku, Lutowi-
skach, Ustrzykach Dolnych i Woli Michowej mieszkało blisko 7 tysięcy
Zydów.

Symboliczną próbą złagodzenia zachwianego stanu stosunków ludnoś-
ciowych Bieszczad6w była akcja ,,H ', zwana wówczas eufemistycznie

3 Ludność łcmkowska i bojkowska była wyznania greckokatolickiego. Proces przechodze-
nia na prawosławie przybrał na sile w okresie międzywojennym. Granice terytorialne obu gi'up
narodowośdowych nigdy nie były wyraźne. Na ogół przyjął się pogląd ustalający granicę
między Łemkowszczyzną a Bojkowszczyzną od wsi Solinka(która była łemkowska), ku
północy, przez pasmo Wołosania i CbbryszczateU, aż do wsi Turzańsk i Rzepedź, również
łemkowskich, skąd skręcała ona ku zachodowi. Najdalej na wschód wysuniętym wsiami
łcnlkowskimi były: Solinka, Żubracze, Szczerbanówka, Maaiów, Wola Michowa, Maków,
Duszatyn, Rzepedź i Jawomik, natomiast Cigna, Liczna, Dołżyca, Kalnica i Sukowate byłyjuż
wsiami bojkowskimi. Mowia zatem przyjąć, że na wschód od umownej linii Solinka--Woło-
sań ńsk, uwzględniając pas przejściowy, rozciągały się obszuy zamieszkałe przez
Boików.
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,,wymianą terenów przygranicznych", przeprowadzona w 1951 r. Polska
odzyskała wówczas Ustrzyki Dolne oraz kilka tysięcy przesiedleńców,
głównie z okolic Sokala.

Należy również dodać, że w 1968 r. zatopiono, poprzez przegrodzenie
Sanu zaporą hydroelektrowni w Solinie i utworzenie Jeziora Solińskiego,
cztery wsie: Łęg, Sokole, Teleśnicę hannę i Zadział oraz częściowo dwie
dalsze -- Chrewt i Solinę.

Wymienione wyżej przyczyny spowodowały wyludnienie kilkudziesięciu
wsi. Według wyników NSP z 1988 r. w badanym regionie geograficznym
było ich 30. W 14 spośród nich w 1900 r. mieszkało o 201 do 500 oraz od
501 do 1000 osób 5, w jednej mniej niż 200 mieszkańców (Szczerbanówka),
oraz także w jednej ponad 1000 mieszkańców (Dźwiniacz Gamy 1075 osób,
w 1910 r. 1302 osoby). ł,ącznie w wymienionych 30 niezamieszkałych
obecnie wsiach koncentrowała się w 1900 r. 15 tysięcy osób (14967).

Z 21 miejscowości mających w 1900 r. ponad tysiąc osób, tylko w pięciu
zanotowano przyrost liczby mieszkańców w badanym okresie, tj. w latach
1900--1988: Ustrzyki Dolne (244,9%), Lekko (134,7%), Uherce Mineralne
(115,6%), Czaszyn (]11,5%) oraz Czarna (Dolna i Górna -- 107,6%).
W kolejnych siedmiu miejscowościach rozpatrywany wskaźnik dynamiki
zawierał się w przedziale 51,2%--98,8%, według rosnącej wielkości wskaź-
nika: Łobozew, Ustianowa (Górna i Dolna), Łukowe, Baligród, Komańcza,
Średnia Wieś oraz Olszanica, a w dalszych dziewięciu badany wskaźnik był
mniejszy od 50%, w tym dla pięciu wsi -- mniejszy od 20%: Rajskie
z Sakowczykiem (zaledwie 8,3%), Wola Michowa (8,8%), Smolnik nad
Osławą (]3,4%), Radoszyce (14,0%) oraz Dźwiniacz Górny (19,4%).

W 1959 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wydał uchwałę
w sprawie zagospodarowania Bieszczadów, uzupełniona w dziesięć lat
później uchwałą Rady Ministrów oraz kolejną uchwałą z 1973 r. (u 35)
w sprawie rozwoju obszaru bieszczadzkiego. Za główne kierunki rozwoju
Bieszczadów przyjęto intensyfikacji produkcji rolnej, racjonalne wykorzys-
tanie zasobów leśnych oraz walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki
i wypoczynku. W 1973 r., na mocy uchwały nr 167 Rady Ministrów, został
wprowadzony dodatek bieszczadzki, w wysokości ] 0 procent płacy zasad-

' W wyniku działań UPA najbardziej ucierpiały następujące miejscowośd: Baligród,
Bukowiec, Cisza, Dołżyca, Duszatya, Dwemik, Hoczew, Jabłonki, Kalnica(koło Ciszej),
Raba (obecnie Karolów), Komańcza, Krościeako, Lutowiska, Łupków, Myczków, Polana,
Sękowiec, Skorodne, Smerek, Smolnik(nad Osławą), Stężnica, Ustrzyki Dolne, Ustrzyki
Góme, Wetlina, Wola Michowa, Wołkowga, Zatwaraica i Zawój.

s W 1900 r. 14 wsi posiadało od 501 do 1000 mieszkańców. Były to: Beniowa (614), Beskid
z Kalnicą (504), Dydiowa Górna i Dolna (905--1007 w 1910 r.), Horodek (602), Huczwice
z Raba (574), Rówień (757), Paniszczów (831), Solana (664), Tamawa Nożna (733), Tamara
Wybił (601), Tworylczyk z Tworylnem (772), Siarki(526), Żcrnica Wyższa (850) oraz
Zurawia z Podkowińskiem(590).

108



niczej, dla wszystkich zatmdnionych w jednostkach gospodarki uspołecz-
nionej na obszarze Ówczesnego powiatu bieszczadzkiego.

W ramach przyjętego programu wybudowano w latach 1959--1962 duże
zakłady przemyshi drzewaego w Rzepedzi, a w latach 1973--1982 w Ustia-
nowej. Z ko]ei w latach 1 956--1960 zbudowano zaporę wodną w Myczkow-
cach, a w latach 1960--1968 N dolinie (z hydroelektrownią). Jednostronny
rozwój przemysłu oraz rolnictwa (głównie w formie Państwowych Gos-
podarstw Rolnych) nie służył, wbrew przyjętym wcześniej założeniom,
raqonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych Bieszczadów, wręcz
przeciwnie -- przyczynił się do ich degradacji, podobnie jak nie skoor-
dynowany proces zagospodarowania turystycznego. Przykładem tego może
być Polańczyk, w którym skoncentrowano siedem domów wczasowych,
dysponujących 1 120 miejscami noclegowymi. Od momentu rozpoczęcia ich
budowy w 1967 r., do chwili obecnej funkcjonuje jedyne, prowizoryczne
ujęcie wody pitnej i na potrzeby ciepłownictwo (z Jeziora Solińskiego)
o wydajności maksymalnej 600 =3 na dobę. Rozbudowa gabinetów hydro-
terapii zwiększyła o połowę zużycie wody, które sięga wartości granicznej,
a w szczytowych momentach zapotrzebowanie na wodę przekracza moż-
liwości jej dostarczania. Za zwiększonym zużyciem wody nie nadążają
procesy oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto istniejąca kotłownia
wprawdzie dostarcza wszystkim ośrodkom wczasowym ciepłą wodę, lecz
nie zapewnia dopływu pary technologicznej. Wobec tego w każdym ośrod-
ku utrzymywane są lokalne kotłownie, co prowadzi do zanieczyszczenia
powietrza w Polańczyku. Brak infrastruktury towarzyszącej -- osiedla dla
obsługi ośrodka -- powoduje, że 17% midsc w domach wczasowych
zajmują icb pracownicy.

Zmiany wiejskiej sieci osadniczej Bieszczadów w latach 1970--1988
można ocenić na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 4. Na 129
rozpatrywanych miejscowości, w 69 wzrosła liczba mieszkańców, w tym
w 42 -- nie więcej niż o 25%. Tylko w sześciu wsiach, w badanym okresie,
liczba mieszkańców co najmniej się podwoiła. W trzech spośród nich
mieszkało w ]988 r. mniej niż 200 mieszkańców: Dźwiniacz Górny (wzrost
2]-krotny, z 4 do 84 osób), Bystry (wzrost 12,3-krotny, z 13 do 160) oraz
Osławica (blisko 2,5-krotny wzrost). W pozostałych miejscowościach tej
grupy liczba mieszkańców wzrosła: w Stuposianach 5,9-krotnie, w Szczaw-
nem 2,2-krotnie oraz w Polańczyku 3,4 razy (z 220 do 757 mieszkańców).
Dla ]0 miejscowości badany wskaźnik dynamiki zawiera się w przedziale
151 tórych tylko dwie miały w 1988 r. więcej niż 500 mieszkań-
ców: Lutowiska (1,6 razy) i Ustiaaowa Górna (wzrost 1,5-krotny).

Zauważamy zatem, że największą dynamiką wzrostu liczby mieszkańców
w latach 1970--1988 charakteryzują się te wsie Bieszczadów (wykluczając
te, w których w 1970 r. mieszkało od kilku do kilkudziesięciu osób),
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w których zlokalizowane zakłady przemysłowe, ośrodki wypoczynkowe
i siedziby władz administracyjnych.

Wśród 60 wsi, w których nastąpił spadek liczby mieszkańców, aż w lO
wskaźnik dynamiki waha się w pnedzide 51--75%: Brzegi G6me, Ciso-
win, Dziurdzi6w, Łodyna, Mitów, Roztoki Dolne, Snolnik, Wola Gó-
rzańska i Żubracze, a w 6 był nawet mniejszy od 50%: Balnica(25a%e),
Ustrzyki Górne (33,8%), Solinka (34%), Duszatya (38,5%), Poranki
(39,7%) oraz Wołosate (40,4%).

Z sześciu wsi, liczących w 1988 r. ponad tysiąc mieszkańców, najwyż-
szym wskaźnikiem dynamiki legitymowały się Rzcpedź (132,7%), l Therce
Mineralne (124,9%). Czaszyn (123,7%) oraz Średnia Wieś (122,7%). W Ba-
ligrodzie liczba Dnieszkańców wzrosła o 6,6%, natomiast w Olszanicy
nieznacznie żxnalała(zaledwie o 0,4%).

Bardzo niekorzystnie prezentują się wskaźniki infrastruktury społecznej
miejscowości bieszczadzkich. W'prawdzie wskaźnik liczby łóżek w szpita-
lach, w przeliczeniu na 10 tysięcy ludnośd, był w 1988 r. nieco wyższy od
średniej krajowej (60,5 wobu 57,2), jednakże wskaźnik ten nie oddaje
rzeczywistego stanu ochrony zdrowia w badanym regionie(w aspekcie
dostępności przestrzennej), który ma tylko dwa szpitale(w Insku i Ustrzy-
kach Dolnych -- razem 315 łóżek). Miejscowości wiejskie mają w sumie 16
ośrodków zdrowia, co daje wskaźnik ludności przypadającęj na jeden
ośrodek w wysokości 2352. Trzeba jednak podkreślić, że aa cztery gminy
bieszczadzkie przypada tylko po jednym ośrodku zdrowia (Baligród, Cisza,
Czarna i Lutowiska). Wszystkie miejscowości Bieszczadów mają tylko
8 aptek (apteki nie posiadają gminy: Cigna, Czarna, Lekko, Olszanica
i Zagórz). W ]0 badanych gminach prawie 22 lekarzy, 8 lekarzy stomatolo-
gów i 69 pielęgniarek. W gminie Lutowiska nie pracuje ani jeden lekarz, czy
lekarz dentysta. Lekarze stomatolodzy nie są ponadto zatrudnieni w gmi-
nach: Cigna, Lesko, Lutowiska i Olszaaica. Wskaźnik lekarzy, w przelicze-
niu na 10 tysięcy ludności, wynosił d]a badanego obszaru w ]988 r. -- 5,8,
podczas gdy ten wskaźnik dla kraju jest blisko 4-krotnie wyższy. Należy
wyjaśnić, że wskaźnik ten (podobnie jak dla p'ielęgniarek) dla wsi biesz-
czadzkich jest statystycznie zawyżony, obejmuje bowiem także lekarzy
zatrudnionych w sanatoriach Po]ańczyka. W gminie Sauna w ]988 r.
zatrudnionych było łącznie lO lekarzy, podczas gdy w pozostałych dziewię-
ciu gminach tego regionu -- dwunastu. Odpowiedni wskaźnik leka-
rzy-dentystów jest ponad dlwkrotnie niższy od średniej krajowej, a wskaź-
nik pielęgniarek jest ponad 3-krotnie niższy.

W gminach bieszczadzkich ma siedzibę 51 szkół podstawowych, w tym
gminy Cigna i Lutowiska mają tylko po jednej szkole. Na całym obszarze
Bieszczadów znajdują się trzy licea ogólnokształcące (dwa w Ustrzykach
Dolnych i jedno w Lasku).
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W latach 1990--1991 załamał się uspołeczniony rynek pracy w Biesz-
czadach. Z powodu fatalnej sytuacji finansowej unieruchomiono zakłady
drzewie w Rzepedzi i Ustianowej. Podejmowane próby ich restrukturyzacji
i prywatyzacji, jak dotąd, nie powiodły się. Upadły, z tych samych wzglę-
dów, bieszczadzkie Państwowe Gospodarstwa Rolne. Zmniejszyły zatrud-
nienie ośrodki wczasowe i sanatoryjne. Według wyników NSP z 1988 r. 5,2
tys. mieszkańców Bieszczad6w wyjeżdżało do pracy poza granice miast lub
gmin, w których mieszkali, w tym co trzeci dojeżdżający pracownik był
zatrudniony w Sanoku. W grudniu 1991 r. w Sanoku liczba bezrobotnych
przekroczyła 8,5 tysiąca. W pierwszej kolejności zwalniano z pracy głównie
pracowników zamiejscowych. A zatem skutki bezrobocia w dużej mierze
dotknęły mieszkańców wsi bieszczadzkich.

3. Aktualne problemy zagospodarowania turystycznego Bieszczadów

Kryzysowe uwarunkowania lat osiemdziesiątych obnażyły liczne słabo-
ści stanu zagospodarowania turystycznego Bieszczadów. Forsowane w !a-
tach siedemdziesiątych budownictwo zakładowych ośrodków wypoczyn-
kowych (i związany z tym procesem partykularyzm poszczególnych inwes-
torów) okazało się koncepcją chybiona w warunkach przechodzenia do
gospodarki rynkowej. Radykalna zmiana systemu ekonomiczno-finansowe-
go przedsiębiorstw sfery produkqi materialnej oraz powszechna icb słaba
kondycja. finansowa wykluczyły możliwość dalszego utrzymywania zakła
dowych ośrodków wypoczynkowych. Postępująca dekapitalizacja tych oś-
rodków, przy stosunkowo niskim ich standardzie i nie zawsze trafnej
lokalizacji, czyni je mało atrakcyjnymi na krajowym rynku ushig turystycz-

Skromny jest bilans bazy turystycznej Bieszczadów, oddanej do użytku
w latach 1980--1990:

-- dwa domy wycieczkowe: w Lasku i Ustrzykach Dolnych,
-- pięć schronisk młodzieżowych: w Zagórzu, Brzegach Dolnych, Bóbr-

ce, Wołkowyi i Myczkowie,
-- dwie bacówki PTTK: w Jaworzcu i Wyżniańskim Wierchu (,,Pod

Małą Rawką''),
-- dwa kempingi: w dolinie i Zagórzu,
-- dwa zespoły domków turystycznych: w Kalnicy i Ustrzykach Dol-

-- kilkanaście pól biwakowych: w Łupkowie, Bereżkach, Bystrem,
Bukowcu, Ustrzykach Górnych, Czarnej i Polanie-Chrewcie,

-- kilka obiektów wypoczynkowych zakładów pracy.
Charakterystyczną cechą zagospodarowania turystycznego Bieszczadów

nychC

nych,C
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jest widoczna dysproporcja pomiędzy rozmieszczeniem bazy noclegowej (i
infrastruktury towarzysząwj) a walorami turystycznymi(tabela 5). Blisko
połowa bieszczadzkiej bazy turystycznej koncentruje się w gminie Solina
(ośrodki w Solinie, Polańczyku, Bukowcu, Wołkowyi i Myczkowcach).
Drugi pod względem wielkości wskaźnik przypada na gminę Lutowiska
(13%). Dla trzech kolejnych gmin wskaźnik ten zawiera się w przedziale
5--7% (Cisza, Ustrzyki Dolne i Komańcza). Należy przy tym podkreślić,
że omawiane mierniki mają zaledwie charakter orientacyjny, odnoszą się
bowiem (z braku odpowiednich danych) do stałych i sezonowych miejsc
noclegowych w obiektach ogólnodostępnych i zamkniętych.

Tabela 5. Rozmieszczenie bazy noclegowej w Bieszczadach w 1989 r
Korzysta

JWy
ogółem

Udzielone
noclegi
ogółem

Bieszczady
Miota
Lesko
Ustrzyki Dolne
Gminy
Baligród
Cisną
Czuma
Komańcza
Lekko
Lutowiska
Olszanica
Solina
Ustrzyki Dolne

122231
24808
1 1276

13532
97423

3578
19702
5757
5676
U90

15327
2106

35530
7157

359139
88670
35740
S2930

270469
5939

46768
9863

10506
6418

36985
4457

Ł37366
12167

Źródło: opracowanie własne na podstawie tablic wynikowych ze sprawozdań KT-l
za 1989 r.

Potwierdzeniem dysproporcji pomiędzy walorami turystycznymi a bazą
noclegową na omawianym obszarze jest relatywnie wysoki udział miast
(blisko 15%), znacznie oddalonych od najbardziej atrakcyjnych pod wzglę-
dem turystycznym obszarów południowych Bieszczadów. Innym przykła-
dem omawianych dysproporcji może być gmina Czarna (zaliczona do ll
grupy atrakcyjności turystycznej), dysponująca zaledwie 240 miejscami
noclegowymi(niespełna 4% bazy noclegowej Bieszczadów).

Zaprezentowane w tabeli 6 wskaźniki terytorialnej intensywności ruchu
turystycznego (w przeliczeniu na 100 stałych mieszkańców) także są obar-
czone pewną słabością metodyczne, prefemJą bowiem te gminy, które mają
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Tabela 6. Wskaźniki terytorialnej intensywności mchu turystycznego dl& miast i gmin
bieszczadzkich

+ Wskaźnik Schneidera określa liczbę korzystających z noclegów na 100 mieszkańców
stałych danej jednostki administracyjnej.

++ Wskaźnik Charvuta określa liczbę udzielonych noclegów na 100 mieszkańców stałych
danej jednostki administracyjnej.

Źródło: Turystyka i wypoczynek za lata 1980, 1988 i 1989 (opracowania GIJS).

małą liczbę mieszkańców. Z tego też powodu (według stanu na koniec
badanego dziesięciolecia) w obu klasyfikacjach (wskaźniki Schneidera
i Charvarta) pierwsze miejsce zajmuje gmina Cigna, która pod względem
relacji liczby korzystających z noclegów wyprzedza gminy Lutowiska i doli-
nę, a pod względem relacji udzielonych noclegów te same gminy, ale
w odwrotnej kolejności. W latach osiemdziesiątych w siedmiu gminach
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Miasta i gminy
a) wskaźnik Schneidera'
b) wskaźnik Chuvuta +'

Lata

1980 1988 1989

Miota
Leskoa

b

Ustrzyki Dolne a
b

Gniay
Baligróda

b

Cisnaa
b

Czarna . a
b

Komańczaą
b

Leskoa
b

Lutowiskaa
b

Olsmaicaa
b

Solinaa
b

Ustrzyki Dolne a
b

3W,5
9H,5

4%,4
1429,7

229,7
423,3

814,7
1796,0

151,5
317,6

167,]
a8,0
2a,2
480,0

767,8
2161,8

67,9
174,4

M9,5
2918,8

206,5
372,1

189,2
680,0

172,9
566,5

1 16,8

219,5

1259,4
3156,5

408,0
658,6

174,2
307,4

52,6
374,9

1198,4
2914,6

18,2
35,2

533,2
U1 1,3

167,1
286,9

196, 1
621,4

138,3
HI,l

1 15,3
191 ,4

1221,5
a99,4
a5,5
420,6

107,2
198,3

43,7
108,3

666,4
ln8,0

33,1
70,0

654,8
2614,3

1 12,6
1 84,5



Bieszczadzkich (poza gminą Cisza i Czarna) obniżyła się wyraźnie inten-
sywność ruchu turystycznego, co jest wyraźnym przejawem wpływu spadku
siły nabywczej ludności.

4. Uwagi i wnioski końcowe

Charakterystyczną cechą sieci osadniczej Bieszczadów jest koncentracja
miejscowości wzdłuż dużej(Lekko -- Ustrzyki Dolne -- Ustrzyki Górne
-- Cigna) i małej obwodnicy (Hoczew.-- Myczków -- Wołkowyja -- Polana
-- Czarna) oraz drogi Zag6rz -- Tamawa -- Rzepedź -- Komańcza.
Z dwudziestu miejscowości, mających w 1988 r. ponad 500 mieszkańców, tylko
dwie(Krościenko i Łukowe) nie leżą przy wymienionych szlakach drogowych.
Obwodnica bieszczadzkie biegną przez ll miejscowości, a droga Zagórz

Komańcza przez pięć: Czaszyn, Komańcza, Rzepedź, Tamawa Dolna
i Tarnawa Górna. Łącznie w rozpatrywanych 18 miejscowościach mieszkało
w badanym roku 29,3 tys. osób, to jest 56,2% ogólnej liczby mieszkańców
Bieszczadów.

Wstęgowy charakter sieci osadniczej Bieszczadów pozwala potenqalnie na
rozwój bazy noclegową, gastronomicznej i turystycznej, z zachowaniem zasa-
dy celowości przestrzennego rozproszenia. W celu ochrony unikalnych walo-
rów środowiskowych Bieszczadów nie należy dopuśdć, w kształtowaniu sieci
osadniczej i zagospodarowania turystycznego, do ich przeinwestowania. Umia-
rkowanemu zagospodarowaniu Bieszczadów winno towarzyszyć zachowanie
ładu przestrzennego. Jak dowodzą przykłady zagospodarowania np. Polań-
czyka i Sonny, zabudowa tych miejscowości, pod względem architektonicz-
nym, nie jest przystosowana do walorów środowiska. W zagospodarowaniu
przestrzennym badanego regionu należy preferować rozwój tych dziedzin
gospodarowania, które zapewnią optymalne połączenie wykorzystania zaso-
bów i walorów środowiska.

W świetle przytoczonych rozważań wydaje się, że koncepcja lokalizacji
w Bieszczadach kameralnej stacji klimatycznej jest przedsięwzięciem realnym,
pod warunkiem spełnienia surowych wymogów ekologicznych. Przywołany
wcześniej przykład Polańczyka dobitnie wykazuje, jak łatwo można prze-
kroczyć barierę ładu przestrzennego.

Changes in the Bieszczady Settlement Network
(A Contribution to the Tourism Infrastructure in the Bieszczady Region)

This paper is a contribution to the discussion about the tourist infra-
structure in the Bieszczady region (including the conception of building the
climatic stadion). The results of The National Public Registers from years
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1970, 1978 and 1988 have bwn used, whereas the data from the Population
Register from 3rear ]900 have been treated as the comparative material.
Between 1900 and 1988 the population living in the Bieszczady region
decreased by nearly a half (to 52,1 thousand) and the number of pointa in
the settlement network decreased by 1/5 (to 131 settlements out of wnich
a half had less thai 200 inhabitants). There are 30 uninhabited settlements
in the aria under investigation. 129 viUages have been taken ikto con-
sideration; in 69 the number of inhabitants increased between 1970 and
1988, in 42 out of there 69 -- by not more thai 25%. Only in six settlements
the population at least doubled. The values of social infrastructure are very
disadvantageous. The results of break down in the socialized employment
are, from the point ofview cf social costa, very severe for the inhabitants of
the investigated region. The management restructuralization should lay
emphasis on the development of tourist, sanatorium and curative func-
tions of the Bieszczady region.
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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Reformowanie studiów turystycznych
w Akademii Wychowania 'Fizycznego w Krakowie

Zygmunt Kruczek +

1. Kierunki przemian w szkolnictwie turystycznym

W ostatniej dekadzie obsermlemy na świecie, a szczególnie w Europie,
szybki rozwój wyższego szkolnictwa turystycznegol7l' Powstało wiele
ośrodków kształcących kadry dla turystyki zorganizowanych na różnych
zasadach. . Istnieją ośrodki(jest ich jednak niewiele) zorganizowane ' na
zasadzie interdyscyplinamych (balistycznych) studiów, gdzie wszystkie
aspekty turystyki zawarte są w programach kształcenia. Jednakże większość
ośrodków akademickich opiera edukację turystyczną na jednej lub dwu
uznanych dyscyplinach naukowych tworzących bazę dla aplikacji z zakresu
turystyki. Analiza porównawcza pozwala na wyróżnienie'kilku podstawo-
wych modeli kształcenia kadr turystycznych na poziomie wyższym [6]:

1. Szkoły, instytuty lub wydziały oferujące holistyczny typ studiów
turystycznych. Zamiast pojedynczych standardowych kwsów ofemje się tu
cały zakres (komleks) wiedzy o turystyce. Zaliczyć tu można Holenderski
Instytut Turystyki i Transportu z Wydziałem Turystyki i Studiów nad
Czasem Wolnytn w Biedzie, Uniwersytet w Waszyngtonie, a w pewnym
sensie Wydziały Turystyki i Rekreacji w polskich AWF

2. Szkoły hotelarskie z opcją studiów turystycznych; ten model był
pierwszym typem wyższego szkolnictwa turystycznego na całym świecie.
Generalnie mówiąc, programy turystyczne konccntnłją się w tych szkołach
wokół usług turystycznych oferowanych przez hotele. Jako wzorcowe
w tytn zakresie można traktować rozwiązania np. Politechniki w Dorset
(Wielka Brytania).

3. Szkoły businessu z opcją turystyczną. Głównym przedmiotan studiów
jest ekonomika businessu. Przedmioty są mniej lub bardziej monodyscyp-

+ Katedra Turystyki AWF, Kraków, AI. Jana Pawła 78
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linarne, a turystyka jest tylko jedną z wielu spwjalizacji. W tych przypad-
kach turystyka jest 'dołączonym polen studiów. Ten model jest bardzo
popularny w Europie środkowej, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii:.Absol-
wenci są bardzo dobrze przygotowani w sferze ekonomiki, np. .kalkuladi,
marketingu, technik kierowania, księgowości i rozliczeń, ale ich wiedza
w zakresie turystyki jest ograniczona.

4. Niektóre studia lingwistyczne mają dołączone programy .turystyczne.
Uniwersytet w Chambery jest najlepszym przykładem takiego rozwiązania,
studia takie nie mają jednak ambicji menedżerskich.

5. Edukacja na bazie studiów nad czasem wolnym jest następnym
modelem turystycznej edukacji. Ten typ studiów jest stosunkowo nowy.
Studia te zakładają specjalizowanie się w jednym z kierunków wykorzys-
tania czasu wolnego, np. rekreacji czy turystyce.

Generalnie, te ośrodki edukacyjne mają multidyscyplinamy program
bardzo zbliżony do holistycznego ujmowania turystyki. Różnice polegają
na zorientowaniu tych szkół na problematykę socjologiczne lub psycho-
logiczną (a nie na kierowanie i ekonomikę)-

6. Akademie sportowe uczące sportu i kształcące instmktor6w wy-
chowania fizycznego. W zarysie aktywności czasu wolnego powiązania
z turystyką są istotne, ale jest to wąska specjalizacja. Kształcenie w tych
szkołach ukierunkowanie jest na przygotowanie kadry nauczycielskiej,
m.in. do prowadzenia zajęć w szkołach nawiązujących do aktywności
turystycznych.

q 7. Na poziomie studiów uniwersyteckich mamy do czynienia z kilkoma
dyscyplinami naukowymi mającymi afiliaęje turystyczne W nawiązaniu do
wyników badań naukowych uniwersytety uwzględniają edukację kadry
turystycznej. Do mających największe tradycje w zakresie badań i edukacji
należą studia turystyczne organizowane na bazie nauk geograficznych
(Polska, Bułgaria, ZSRR, kraje skandynawskie). Ponadto, uniwersytety
ofemjące programy turystyczne mogą być zaliczone do jednego z modeli
wcześniej opisanych.

Do podstawowych przesłanek kształtujących koncepcję kształcenia na-
leżą realne zjawiska i procesy zachodzące w turystyce oraz w zbliżonych
dziedzinach. Turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki na
świecie. Przewiduje się, że po roku 2000 turystyka globalnie będzie jedną
z najważniejszych dziedzin gospodarki. Wywołuje to zwiększone zaintereso-
wanie ekonomicznymi aspektami turystyki.

W krajach Europy Zachodniej czy w USA większość uczelni prowadzi
studia dwustopniowe [8]. Pierwszy stopień - najczęściej dwa pierwsze lata
-- są studiami zawodowymi kończącymi się tytułem zawodowym. Stopień
wyższy to studia kończące się tytułem naukowym nadawanym na podstawie
obronionej rozprawy. Idea ta przewilała się również w naszych koncepcjach
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rozwoju wyższego szkolnictwa turystycznego, zwłaszcza w kontekście trak-
towania policealnych dwuletnich studiów realizowanych na bazie szkół
średnich jako pierwszego stopnia zawodowego studiów.

W większości przypadków wyższe szkoły turystyczne na świecie łączone
są ze szkołami hotelarskimi -- zakłady hotelowe tworzą jeden z najwięk-
szych rynków pracy w turystyce. W Polsce jak dotychczas nie ma kształ-
cenia kadr dla potrzeb hotelarstwa na poziomie wyższym, a szkolnictwo
średnie pod względem poziomu, a zwłaszcza wyposażenia technicznego
odbiega bardzo od norm światowych. Mając na uwadze budowę wielu
nowych hoteli i powstawanie zarazem znacznego rynku pracy wymagające-
go wysokokwalifikowanej kadry należy dążyć do uruchomienia szkolnict-
wa turystycznego na poziomie półwyższym (zawodowym) i wyższym, a tak-
że podnieść jakość kadr kształconych w średnich szkołach hotelarskich.

2. Nowe założenia i plany studiów turystycznych
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Zdaniem ]i:omitetu Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej [2] trady-
cyjne programy studiów koncentrowały się na treściach kształcenia w po-
wiązaniu z treściami autonomicznych dyscyplin naukowych. Programy
przyszłościowe winny się koncentrować na osobie Wychowanka, na jego
indywidualnych predyspozycaach intelektualnych, moralnych, społecznych.
Jest to tendencja światowa, którą powinno się upowszechnia również
w Polsce. Kierunki przebudowy musiałyby dotyczyć takich zagadnień jak:
indywidualizacja studiów, ich zróżnicowanie na dwa -- trzy rodzaje, np. na
zawodowe, magisterskie i doktorskie oraz wiązanie teorii z praktyką.

Studia powinny mieć zróżnicowane formy i czas trwania ( np. wielostop-
niowe lub przynajmniej dwustopniowe iw każdym przypadku oparte na
zasadzie szerokoprofilowej). Zasada elastyczności(w założeniach progra-
mowych .i treściach) oraz pełnej drożności(między typami kształcenia)
może być osiągnięta przy przyjęciu modułowego systemu studiów.

Szkoły wyższe powinny opracowywać programy dydaktyczne zwracając
uwagę na:

-- zapewnienie ścisłych powiązań między treściami ogólnozawodowymi
(podstawowywmi) oraz specaalistycznymi, przy wiodącej roli wiedzy ogól-

-- podniesienie znaczenia treści interdyscyplinarnych i zintegrowanych
przez realizację idei wzajemnego przenikania dyscyplin naukowych, tworze-
nia rzeczywistych (nie zaś formalnych) bloków przedmiotowych oraz blo-
ków zajęć problemowych (np. pracowni problemowych), a także zbliżenia
wykształcenia humanistycznego i .technicznego,

nel,
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-- zapewnienia studentom umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej
(rzeczowej i metodologicznej) w praktycmych sytuadach,

stworzenie wa-

runków sprzyjających opanowaniu praktycznych umiejętności. umożliwie-
nie absolwento=n uzupełniania brakującej wiedzy lub jej aktualizację w ra-
mach r6h.ych kontaktów z uczelnią (np. studia podyplomowe).

Istotną cechą studiów powinno również być kompleksowe stosowanie
różnych metod nauczania i studiowania, przy dominującej roli metod

oblemowych, symulacyJnych i insccnizacyjnycb, a także przy zastosowa-

Wższym winna być prowadzona w następujących płaszczyznach:
' zenie na zróżnicowany(ap. tr6jcykliczny) system kształ-

cenia w większości szkół typu akademickiego oraz system dwucykliczny
w szkołach zawodowych,

-- zwiększenie mobilności międzywydziałowej. i międzyuczelnianej za
pośrednictwem instrutnentów ,,kredytów .zaliczeniowych",

owadzenie eksperymentalnych studiów i ekspertyz w zakresie

anian doktryny programów i organizaqi nauczania na niektórych kierun-
kach studiów(m.h. przewidywanie zapotrzebowania na kadry z dyplomem
niagisterskim i doktorskie w danej. dyscyplinie, uruchomienie komplek-
sowej informacji z zakresu orientacji cdukacyjno-zawodowej oraz pośred-
nictwa pracy).

Z doświadczeń krajowych i zagranicznych wynika, że wszelkie zmiany
innowacyjne w w szkołach'wyższych wymagają długotrwałych przygotowań
badawczo-studialnych, programowych i eksperymentalnycbb, a także ogro-
mnego wysiłku perswazylnego --- Wlaśniająccgo ale. i metody działania,
przezwyciężająa opory części środowiska akademickiego. Zaijany te wy-
magają również konsekwentnego i zdecydowanego działania wladz w two-
rzeniu warunków sprzyjających realizacji przyjętych zamierzeń.

Byłoby pożądane, aby procesom inicjowania i wspierania reform w.sys-
temie edukacyjnym Polski towarzyszyły badania służba zarówno diag-
nozowania jak i'wprowadzaniu innowacji i eksperymentów. Powinny one
dotyczyć możliwości pionowego i poziomego zróżnicowania. studiów, pro-
gramów i metod, środków i organizadi. Bardziej. szczegółowe zadania
badawcze winny obejmować: szkoły pomaturalne i technika w związku
z możliwością powiązania ich ze szkołami wyższymi, studia przemienne,
studia otwarte -- na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych.

System studiów w Polsce -- tak uniwersyteckich! jak i prowadzonych
w innych uczelniach -- jest przestarzały. Chcąc dorównać poziomowi
edukacji zawodowej w przodujących krajach świata nie naożna się ograni:
czad tylko do kosmetycznych anian programów studiów czy rozwiązań
pośrednich. Konieczne staje się wprowadzenie nowego systemu wyższego
szkolnictwa turystycznego dostosowanego do wymogów międzynarodowe-
go rynku turystycznego, ponieważ turystyka -- jak żadna inna dziedzina
wiedzy -- wykazuje silne międzynuodowe powiązania.
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3. Program studiów na kiemnku turystyka
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Głównym celem akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki jest
przygotowywanie kadr dla szeroko rozumianej turystyki(studia zawodowe
na poziomie wyższym), ludzi rozumiejących jej różnorodne uwarunkowa-
nia, zdolnych do twórczego działania. Kadra ta może być zatrudniona
w następujących miejscach pracy:

-- przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów - stanowiska
w działach obsługi ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego, a zwła-
szcza w małych biurach turystycznych,

zakładach hotelarskich, domach wczasowych - stanowiska w recep-
cji, kierownicy obiektów czy poszczególnych działów, pracownicy pro-
gramowi,

-- służbach socjalnych - działy wczasów, kolonii, organizacji wypo-
czynku,

administracji państwowej szczebla centralnego i regionalnego, służ-
bach socjalnych, informacji turystycznej .

Program wyższych studiów turystycznych winien opierać się na na-
stępujących przesłankach:

-- holistycznym rozumieniu turystyki jako zjawiska społecznego,
-- szerokim zakresie edukacji turystycznej, mającej na celu dostarczenie

absolwentom rozległej wiedzy i konkretnych umiejętności,
-- umożliwieniu absolwentom startu zawodowego do pełnienia ról

kierowniczych w różnych zawodach związanych z turystyka.
Program studiów powinien zapewnić przygotowanie kadry do pracy

w sektorach - państwowym (administracja turystyczna), spółdzielczym
i prywatnym (biura turystyczne, hotele, jednostki obsługi turystyki socjal-
nej), jednostkach naukowych, itd.

Zmiana systemu studiów polegać winna na

a. odstąpieniu od sztywnych programów i identycznego regulatninu dla
wszystkich wydziałów i kierunków,

b. usunięciu podziałów na kierunku studiów między spedalizacjami,
c. anianie zasad i metod naboru kandydatów na studia,
d. zmianie systemu stypendialnego, zorganizowanie doradztwa dla stu-

deQtÓv opracowaniu nowej pragmatyki oceny nauczycieli akademickich,
zlikwtdowaniu pensum.
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Model programu

1. Prowadzony jest odrębny kierunek studiów "turystyka" z czterema
speqalizaęjami. Absolwenci otrzymują wpis do indeksu - magister turys-

2. Studia trwają cztery lata, absolwenci otrzymują tytuł specjalisty
w danej dziedzinie, istnieje również możliwość napisania i obrony pracy
magisterskiej, na podstawie której następuje nadanie tytułu.

Na plan studiów składają się zajęcia (przedmioty)':
A). Zajęcia z opiekunem.
B). Przedmioty obligatoryjne oraz Bloki Specjalizacyjne.
C). Przedmioty do wyboru (określona liczba wyborów).
D). Zajęcia fakultatywne.
E). Praktyki w .biurach turystycznych oraz hotelu uczelnianym.
F). Ćwiczenia terenowe, obozy.
G). Języki obce, bez obowiązku uczestnictwa w zajęciach na uczelni.

Obowiązek zaliczenia 2 egzaminów państwowych.
H). Wychowanie fizyczne (wybór sportów proponowanych przez uczel-

nię w limicie minimalnym 3 godz. tygodniowo).

tvkiy

Organizaqa toku studiów

Należy przyjąć zasadę indywidualnego toku studiów dla wszystkich
studentów. Program danej specjalizacji powinien jedynie zakreślać ogólną
tematykę wymaganych przedmiotów dając do wyboru zawsze więcej niż
jedną możliwość realizacji. Student zobowiązany jest zaliczyć określoną
planem studiów minimalną ilość przedmiotów. Ponadto może uczestniczyć
we wszystkich zajęciach objętych planem studiów.

PLAN STUDIÓW

Zajęcia z opiekunem

Wobec oddania w ręce studentów decyzji co do przebiegu ich studiów,
konieczne jest stworzenie instytucji indywidualnej opieki i doradztwa dla
studentów. Na pierwszym roku studenci winni korzystać z opieki młod-
szych pracowników uczelni, natomiast od drugiego lub trzeciego roku
każdy student winien posiadać indywidualnego opiekuna (na Zachodzie jest
to tzw. autor), który pełniłby swoje obowiązki do chwili przejęcia opieki
nad studentem przez promotora pracy magisterskiej. Praca opiekunów
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indywidualnych powinna być honorowana na równi z innnymi zajęciami
dydaktycznymi.

Zajęcia z opiekunem stanowią podstawową formę rozwijania umiejętno-
ści studenta, w tym w szczególności: zdolności krytycznego korzystania
z literatury i źródeł, informacji, umiejętności formułowania myśli i dyskusji,
zdolności trafnego i zwięzłego analizowania zjawisk i zależności.

Podstawową formę zajęć stanowią dyskusje 5-7 osobowej gmpy studen-
ckiej z opiekunem na podstawie zalecanej wcześniej literatury. Ponadto
każdy ze studentów zobowiązany jest do złożenia u opiekuna jednej pracy
pisemnej w każdym semestrze. Poza prowadzeniem omawianych zajęć
zasadniczą rolą opiekuna jest służenie radą i sterowanie indywidualnym
programem studiów (doborem kursów) studenta.

l ROK STUDIÓW -- Przedmioty ogólne

Te przedmioty dostarczają studentom podstaw nauk społecznych i przy-
rodniczych. Tworzą one podstawę do osobistej edukacji i dalszej zawodo-
wej specjalizacji, pozwalają na zrozumienie ,,otoczki", w której istnieje
turystyka. Są to takie przedmioty jak:

propedeutyka turystyki
-- ekonomia
-- socjologia
-- psychologia

prawo

pedagogika turystyki
-- organizacja i zarządzanie

geografia turystyki
historia kultury i sztuki

-- filozofia

Uwaga! Po konsultaqi z opiekunem naukowym można wybrać inne
przedmioty wykładane w uczelni na innych kiemnkach.

11 ROK STUDIOW -- Przedmioty kierunkowe

l

2.

3.
4.
5.

Zagospodarowanie turystyczne
i planowanie przestrzenne
Krajoznawstwo
Ekologia
Podstawy informatyki
Finanse i rachunkowość

6

7

8

9

10

Organizacja pracy biurową
Ekonomika turystyki
Marketing w turystyce
Higiena w turystyce
Podstawy rekreacji

SPECJALIZA(JE
1. OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

1. Negocjacje i handel
2. Programowanie i obsługa ruchu turystycznego
3. Turystyka kwalińikowana i środowiskowa
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111 REGIONALNA POLITYKA TURYSTYCZNA
1. Ekonomika regionu
2. Gospodarowanie walorami
3. Administracja publiczna i samorządowa
HOTELARSTWO
1 . Przedsiębiorstwo hotelowe i inwestycje
2. Usługi hotelarskie i gastronomiczne
3. Zarządzanie fotelami i gastronomia
TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
1. Twhnika obsługi turystki międzynarodowej
2. Rozliczenia międzynarodowe
3. Międzynarodowy rynek turystyczny

MAGBTERIUM

111

lv

PRAKT'YKI ZAWODOWE

lch celem jest uzyskanie doświadczenia pozostajacego w relacji z zainte-
resowaniami studenta oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności zawartych
w programie. Praktyki winny być zlokalizowane zamów,no w uczelnianym
hotelu turystycznym, jak iw jednostkach turystycznych poza uczelnią.

Konwersatorium z języków obcych ma na celu opanowanie nowego
języka lub doskonalenie znajomości języka już znanego. Student może
uczęszczać na zajęcia językowe w ramach uczelni lub zdać egzaminy
językowe wg kryteriów podanych przez Studium Języków Obcych.

W czasie każdego roku studenci zobowiązani są do zaliczenia minimum
3 godzin tygodniowo wychowania fizycznego.

Rok stndi6vr
lv

SPECJALIZACJE
« GB

il l PRZEDMIOTY KiEKUnKQy!

1 1 PRZEDMIOTY PODSTAMrOWE

Ryc. 1. Model studiów turystycznych w AWF w Krakowie (realizowany od l. lO. 1993 r.)
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Selekcja kandydatów na studia

Ograniczona liczba miejsc, wielu kandydatów, a także nierówny i niski
poziom matur, anuszają do utrzymania egzaminów wstępnych. Na kierun-
kach, na których liczba kandydatów wielokrotnie przekracza liczbę miejsc
zadaniem egzaminów wstępnych jest wyselekcjonowanie najlepszych.

Dotychczasowe metody egzaminowania -- tradycyjne egzaminy -- nie
spełniają należycie swojej roli. Krytyce poddawane są .praktyki egzamina-
cyjne oparte na tradycyjnych przedmiotach kierunkowych -- nie spraw-
dzają one bowiem predyspozycji zawodowych kandydata, motywacji i zain-
teresowań, a jedynie sumę zapamiętanych wiadomośd. Generalnie należy
rozważyć możliwość wykorzystania (zamiast specjalistycznego egzatninu
kierunkowego) testów -- sprawdzających ogólną wiedzę, zdolność do
rozwiązywania problemów, inteligencję i motywację do studiów. Takie testy
winny być opracowane przez psychologów przy udziale specjalistów z tury-
styki. Sprawdzić należy również opanowanie dwóch języków obcych (w tym
język angielski jako najbardziej rozpowszechniony w światowych standar-
dach obsługi ruchu turystycznego), jeden z których kandydat winien mieć
opanowany na poziomie określonym przez uczelnię.

4. Postulowane kierunki przeksztdceń programowych i działań
reformatorskich

W polskim szkolnictwie turystycznym oprócz zmian ilościowych pożą-
dane wydają się pewne zmiany strukturalne:

daleko idące zróżnicowanie okresu studiów, stworzenie odmiennych
dróg studiowania, np. dla absolwentów szkół policealnych,

uruchomienie studiów przemiennych (uczelnia -- przedsiębiorstwo),
podniesienie ich rangi i poziomu,

rozbudowa systemu kształcenia ustawicznego, w tym podyplo-
mowego,

stopniowe odchodzenie od traktowania dyplomów szkoły wyższej
jako patentu do uprawiania zawodu i uważaniu ich jedynie jako świadectwa
wiedzy ( również stworzenie mechanianów pozwalających zróżnicować
traktowanie dyplomów różnych uczelni),

wyraźna zmiana struktury uczelni przy znacznej rozbudowie kierun-
ków i specjalizacji przyszłościowych,

zmiany w sferze programowej, metodycznej, wykonawczej,
zwiększenie rangi studiów podyplomowych.

Studia turystyczne zarówno w AWF, jak i AE muszą być uzawodowio-
ne. Taka potrzeba -- odczuwana przez absolwentów [1], także podnoszona
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przez ekspertów i pracodawców winna być generalną przesłanką dla prze-
budowy studiów turystycznych w obydwu typach akademii.

Należy dążyć do wprowadzenia dwustopniowości studiów, tj. trak-
towania pierwszego stopnia - najczęściej dwóch pierwszych lat - jako
studiów zawodowych kończących się tytułem zawodowym. Prowadzone
obecnie policealne dwuletnim studia turystyczne można traktować jako
niższy stopień zawodowy studiów turystycznych, pod wamnkiem korelacji
programów uczelni turystycznych z programami nauczania w szkołach
średnich. Stopień wyższy to studia kończące się tytułem naukowym na-
dawanym na podstawie obronionej rozprawy Docelowo model studiów
akademickich - realizowany w krajach zachodnich (system punktowy) może
okazać się optymalny również w naszej rzeczywistości.

Do programu studiów należy wprowadzić nowe przedmioty, umożliwić
zdobywanie licencji turystycznych. Zmierzch turystyki socjalnej spowoduje,
że turystyka w Polsce też będzie podlegać prawom rynkowym. W najbliższej
perspektywie kształcić będziemy kadry dla rynku turystycznego upodab-
niającego się coraz bardziej do rynków zachodnich. W tym kontekście
nasuwa się możliwość wykorzystania na większą skalę wzorów kształcenia
sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Póhocnej.

Na jakość usług turystycznych znaczący wpływ może mieć licencjono-
wania pracy w turystyce. Pożądane jest wprowadzenie rekomendacji dla
jednostek turystycznych zatrudniających kierunkowo wykształconą kadrę
i udzielanie licencji państwowych na wykonywanie niektórych zawodów
turystycznych (np. przewodnictwo, pilotaż). Wobec szybkiej prywatyzacji
rynku turystycznego o doborze odpowiedniej kadry w najbliższej przyszło-
ści decydować będą właściciele firm turystycznych.

Należy skłaniać się do podtrzymania wielorakiego modelu wyższego
szkolnictwa turystycznego. Coraz powszechniejsza jest opinia o zasad-
ności podziału kształcenia na poziomie wyższym na dwa kierunki: ogólny
(uniwersytecki) i profesjonalny . Oba kiemnki winny stwarzać predyspozy-
cje do prawidłowej analizy złożonych zjawisk i procesów społeczno-gos-
podarczych, ale żadna z odrębnych dyscyplin nie może pretendować do
reprezentacji całości turystyki]3]. Wiodącym kierunkiem jest praca na rzecz
tzw. szkoły alternatywnej, obniżenia wiedzy encyklopedycznej, zmniejsze-
nia sztywnego podziału na przedmioty, wzrostu integracji ze środowiskiem.

Biorąc pod uwagę skromny potencjał wysoko kwalifikowanej kadry
dydaktycznej należy rozważyć projekt utworzenia regionalnych centrów
kształcenia turystycznego (na wzór funkcjonujących w Europie Zachod-
niej). Centra takie mogą działać w formie międzyuczelnianych wydziałów
skupiających kadrę AWF, AE i uniwersytetów, a także Instytutu Turystyki.
Ze względu na istniejącą bazę materialną najbardziej realne jest utworzenie
takich centrów dydaktycznych w Krakowie i Poznaniu (na bazie uczelni
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AWF) a być może i w Warszawie. Mając na uwadze międzynarodowe
powiązania turystyki i bliskie stowarzyszenie Polski z EWG należy dążyć
do utworzenia w Polsce międzynarodowego ośrodka kształcenia i dosko-
nalenia kadry turystycznej wg nowoczesnych programów, dostosowanych
do europejskich standardów turystycznych.

The Reformation of Tourist Studies at 'lbe Academy of Physical
Education in Cracow

This paper presents the new syllabus of tourist studies at The Academy
of Physical Education in Cracow. In the 6lrst pan of this article the states
of tourism education development at this Academy have been presented.
The initial points for the author's elaboration of the scheme of tourism
studies at The Academy of Physical Education in Cracow were the analysis
of changes taking place in Tourist Institutes all over the world, the
opinions expressed in the raport made by The Committee of Experts for the
affairs of National Education, as well as the results of examinations carried
out by the author. The subject of these examinations was the education of
the tourist staff and the results were presented in The Central Programme
of Basic Investigations 08. 06. The scheme was accepted for realization in
the academic year 1991/92 for the intramural studies at The Department of
Tourism. This paper presents the assumptions for the syllabus, the or-
ganization of studies, the rules of admitting the candidates, the new lines of
studies based on free choice of subjects and the tutok's duties. The Hlnal pan
of this paper includes the remarks connected with the suggested course of
changes in the tourist academic education in Poland.
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ANEKS

PLAN STUDIÓW

Kiemnek : TURYSTYKA, studia stacjoname
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy -- mgr turystyki

Wymiar godzin Pierwszy rok

Sem l ł Sem 2

Dmgi rok
Sem 3 l Sem 40

G
Ó

Ł
E
M

W
Y
K
Ł
A
D
Y

Ć
W
l
C
Z
E
N.

PRZEDMIO'lY 15 tyg. l 15 tyg. 14 tyg. l 14 tyg

wl ć lw l ć
Y IW l Y łw
KI l IKI l

wl ć lw l ć
Y IWIY IW
KI l IKI l

+

l rok
Zajęcia z opiekunem
Propedeutyka turystyki
Ekonomia
Socjologia
Organizacja i zarządzanie
Prawo
Psychologia
Filozofia
Historia kultury i sztuk
Geografia turystyki
Pedagogika turystyki

15

45
60
60
60
90
60
45
60
60
45

i5
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

i5
30

30

30
60
30

15
30

30
IS

0.5
2
2
2

l
2
2

l

l
2
2

2
2
l

l

0.5

2
l

2
2

2
l
2

2
l
l

11 rok
Zajęcia z opiekunem
Ekologia człowieka
Krajoznawstwo
Zagospodarowanie turyn
tyczne
Finanse i rachunkowość
Orgaaizada pracy biuro
weJ
Ekonomiki turystyki
Marketing w turystyce
Podstawy rekreacji
Higiena w turystyce
Podstawy informatyki

14 l } 14
56 1 28 1 a
42 } i4 l 28

0.5

s6 l 28 l 28
56 l 28 ł 28

2

28
56
56
42
42
42

14
28
14
14
14
14

14
28

42
28

28

28

żl2
2

2

3

2

' Z 1 0 przedmiotów student obowiązkowo wybiera 5 oraz obligatorgnie propodeutykę
'+ Z 10 przedmiotów student wybiera 6.
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SPECJALIZACJA: 111 rok +++

Student vrybiera minimum l spedalizadę oraz 3 dowolne przedmioty z pozostałych
przodmiotów specjalizacy:nnych, ponadto obowiązkowo: statystyka i proseminuium

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

REGIONALNA POLITY]CA TURYSTYCZNA

HOTELARSTWO
(wannkiem zapisu wybranie przedmiotów: ekonomiki, prawo, zagospoduowanie turystycz.
ne, Hmansc i rachunkowość, organizacja i zuządzmie, Mgima)

TURYSTY](A MIĘDZYNARODOWA
(wamnkiem zapisu wybranie przcdzaiotów: krajoznawstwo, ekonomia, marketing, organizacja
i zarządzanie, smlojogia)

+++ Speclalizacje realizowane są w 5 i 6 semestrze w wymiuze 170 godin.
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Negocjacje i sprzedaż
Programowanie i obshga r.t.
Turystyka kwaliHlkowaaa
i &odowiskowa   {   T  l 2

Razem specjalizacja 170 71 99        

Administrmja publiczna
i samorządowa
Ekonomiki regionu
Gospoduowanie waJoralni ! :   l 2 ; :
Ra'ena ibuaiiiżiiii 170 71 99        

Przeddębiorstwo hotelowe i inwestycje
Ushgi hoteluskie i gastr.
Zarządzanie bbotelalni
i gastronomia       T  2 2

Razem speęlabzacja 168 72 96        

Technika obsługi turystyki
mędzyauodowej
Rozliczenia międzynarodowe
Międzynuodowy rynek tuf. ! .3; TT l 2

Razem spKlalizaęja 168 56 112        



Wymiar godzin
U
28

28 1 14

14

Pro
Statystyka
Polityka turystyczna

rt w turystyce +
Informacja turystyczna+

+ Na IV roku należy wybrać transport lub informację

Wychowanie nlzyczne
Język obcy l
Język obcy ll ++
Serainarium magisterskie

276
276
138

56

'' języki realizowane poza siatką zajęć obowiązkowych
w programie studiów

patrz informacja szczegółowa

Powyższy plan określa minimalną dość godzin
liczbę przedmiotów.

Student naoże dodatkowo wybrać dowolną

OBOZY:
-- obóz wędrowny -- kwalifikowany 2 tygodnie po semestrze 2
-- obóz wędrowny -- tramping -- 10 dni po 4 semestrze

PRAC'l'YKI ZAWODOW'n
-- praktyka 1 -- po 4 seDaestrze 4 tygodnie -- w przedsiębiorstwvie
-- praktyka ll -- po 6 semestrze 4 tygodnie -- spulalistyczna
ĆWICZENIA
1 . Ćwiczenia o tematyce przestrzenno-kulturowej

[geografia, ekologia, krayoznawstwo, historia kultury i sztuki]
l tydzień w 4 semestrze
Ćwiczenia terenowe o tematyce org.-ekonomicznej, zagospodarowania turystycznego
l tydzień w semestrze 3
ć«uczenia «ńyane ze specjalizacją
l tydzień w semestrze 6
Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych

2

3

4

TERENOWE

l tydzień w 8 semestrze

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Uruchanaiane aa wniosek Dziekana przez Rektora, wg programu zatwindzoaego przez

Radę Wydziału(ap. pilotaż wydeczek zagranicznych, przewodnictwo turystyczne, przodownik
lub instmktor turystyki kwahaikowaaej, wspinaczki skałkowa itp).
MINIMUM OBCIĄŻENIA STUDENTA
-- l rok -- 645 godzin = 21.5
-- ]] rok -- 592 godziny =
-- 111 rok -- 570 godzin =
-- IV rok -- 334 godziny =
RAZEM -- 2141 godzin

godz. tygodniowo
21 godz. tygodniowo
20.5 godz. tygodniowo
12 godz. tygodniowo

PROJEKT AUTORSKI OPRACOW'ANY PRZEZ:
-- Ó' ZJp8iiiaafa XruZł
-- dr Jnu8o RKiborskie:o
-- & Barttonibb Wełna
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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Próba waloryzacji województw ze względu
na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko

naturalne

Karol Kukuła +

1. Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój turystyki i, jaki obserwje się po drugiej wojnie
światową, powoduje ogromne zainteresowanie przedstawicieli licznych dys-
cyplin naukowych tą formą działalności ludzkiej. Dziedzina ta znalazła się
również w k!'ęgu zainteresowań ekonomistów. W niektórych krajach świata
turystyka stanowi pokaźne źródło dochodów. Wiele spośród nich nie preten-
duje do miana potentatów na mapie gospodarczej świata. Przy słabo roz-
winiętym przemyśle i rolnictwie, turystyka spełnia tu rolę animatora rozwoju.
Na kanwie tych spostrzeżeń zarysowją się pytania natury ogólnej.

Jaki mechanizm decyduje o dotychczasowym rozwoju turystyki
w Polsce?

-- Które czynniki w naszych warunkach spełniają rolę wiodącą?
-- Jaki jest ich przestrzenny rozkład?
-- Czy rozkład ten ma istotne znaczenie dla rozwoju turystyki w Polsce?
Odpowiedź na dwa pierwsze pytania można zna]eźć niemal w każdym

podręczniku z zakresu ekonomiki turyzmu ', natomiast na treści dwóch
ostatnich koncentrują się badania, których wyniki opublikowano w niniej-
szym artykule.

+ Zakład Statystyki Matematycznej AR, Kraków, AI. Mickiewicza 21.
l Przez turystykę należy rozumieć ,,...aktywność, która chuakteryzuje się czuową i dob-

rowolna zmianą miejsca stałego pobytu, podęjmowaaą w celach: poznawczym, rekrucgnym
bądż zdrowotnym. Jest aktywnością shżącą zaspokajaniu określonych potrzeb i aspiracji
człowieka. Można też założyć, że turystyka -- w ścisłym tego słowa znaczeniu --jest podróżą
realizowana w czuie wolnym, to znaczy poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społe-
cznymi". Definicję przytoczone za E. K. Scheuchem [9, s. 1090].

2 Zob. m. ia. [1] 1ub [8].

133



Kreowanie określonych form rozwoju turystyki wymaga odpowiedniego
przygotowania zarówno w zakresie pełnego rozeznania stanu istniejących
walorów krajoznawczych ', jakości organizacji ruchu turystycznego, jak
i ojny baży materialnej, niezbędnej do jego obsługi. Nie sposób pominąć
w tym rejestrze czynników określonych mianem ,,warunki przyrodnicze",
charakteryzujących poszczególne regiony kraju.

Czystość powietrza i wody to jeden z istotnych elementów określających
motywację wyboru miejsca spędzania wczasów bądź miejsca leczenia sana-
toryjnego. Przekonanie o zdrowym otoczeniu tras wycieczkowych oraz
miejsc stałego wypoczynku i rekreacji stanowi dzisiaj swoiste antidotum na
uciążliwości życia w wielkich metropoliach, gdzie większość społeczeństwa
zmuszona jest egzystować. W ostatnich latach badania medyczne wykazały
istnienie całego szeregu nieznanych dotychczas schorzeń pozostających
w ścisłym związku z wysokim stopniem skażenia środowiska przyrod-
niczego. Stale powiększa się lista niedomagań kwalifikowanych jako choro-
by cywilizacyjne, szerzące się w zdegradowanym otoczeniu człowieka. W tej
sytuaqi względy znające na celu zmniejszenie zachorowalności w społeczeń-
stwie, nakazują wzmóc wysiłki na rzecz zatrzymania niekorzystnych ten-
dencji w tym zakresie 4. Między innymi pobyt w środowisku leśnym, gdzie
biologiczno-klimatyczne warunki sprzyjają przywracaniu dobrostanu zdro-
wia, wychodzi naprzeciw tym postulatow. Biologiczno-klimatyczne od-
działywanie lasów na zdrowie człowieka przejawia się w zdolności oczysz-
czania atmosfery z zanieczyszczeń (w tym również radioaktywnych), w kon-
wntracji jonów ujemnych -- pozytywnie oddziaływających na procesy
biochemiczne i psychikę człowieka -- oraz w wydzielaniu substancji lot-
nych, biologicznie czynnych, działających leczniczo na organizm ludzki.

Podjęta w niniejszej pracy próba waloryzacji przyjmuje za kryterium
dwie gmpy czynników decydujących w ogromnej mierze o ruchu turystycz-
nym w kraju. Należą do nich cechy określające stan bazy materialnej
turystyki oraz zmienne opisujące przeciętny poziom warunków przyrod-
niczych w przHętych do badania jednostkach terytorialnych. Trzeba mieć
pełną świadomość faktu, że uwzględniona lista zmiennych jest niepełna,
obejmuje bowiem kategorie mierzalne, a spośród nich tylko te, które
podlegają ewidencji statystycznej. Podstawowymi jednostkami przestrzen-
nymi, dla których przeprowadzono waloryzadę, są województwa. Zebrane
informacje pochodzą z 1989 roku.

Celem artykułu jest usystematyzowanie województw ze względu na
stopień zagospodarowania turystycznego oraz warunki przyrodnicze. Spro-

3 Pojęcie i podda walorów kraloznawczycb zostały przedstawione Da. in. w pracy R
?rzybyszewskięj-Gude]is i wsp. [7]

' Zob. [10].
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wadzeaie wielu różnych zmiennych, charakteryzujących materialną bazę
turystyki oraz warunki przyrodnicze w poszczególnych województwach, do
,,wspólnego mianownika", umożliwia zastosowanie jednej z metod wielo-
wymiarowej analizy porównawczej s. Procedura polega na relatywizacji
cech względem ich najmniejszych i największych wartości z przejściem na
proporcjonalny system punktowy. W efekcie zastosowanej metody, otrzy-
mano listę województw uporządkowanych od .najlepiej do najsłabiej zagos-
podarowanych.

Ruch turystyczny jest przejawem jednej z form popytu konsumpcyjnego,
którego zaspokojenie wymaga wytworzenia właściwjrch dóbr i usług przez
wiele gałęzi produkqi ó. Dotyczy to również urządzeń tworzących infra-
strukturę turystyki. Stmktura rodzajowa i przestrzenna gospodarki turys-
tycznej wykazuje duże zróżnicowania, co może być w pewnej mierze zgodne
z preferencjami dyktowanymi przez popyt na usługi turystyczne. Z dmgiej
zaś strony, obecny stan wymaga określonych zmian zwłaszcza w strukturze
przestrzennej. Stąd, lepsze poznanie struktury przestrzennej bazy material-
nej oraz warunków przyrodniczych stwarza przesłanki bardziej efektyw-
nych przeobrażeń strukturalnych.

2. Specyfikacja cech oraz systemy wag

l.Jprawianie turystyki wiąże się z odpowiednim wyposażeniem szlaków
oraz miejsc, w których przebywa turysta, w urządzenia umożliwiające
zaspokojenie szeregu jego potrzeb. Do potrzeb tych Hale:Łą:
-- dojazd do miejsca będącego celem podróży oraz pomszanie się w nina

l Jego otoczeniu,
-- odżywianie się,

noclegi,
ushigi higieniczne,

-- korzystanie z innych ushg v.
Urządzenia przystosowane do zaspokajania wymienionych potrzeb tworzą

bazę materialną turystyki. Odpowiednio zatem do wymienionych po-
trzeb wyróżnić można cztery podstawowe segmenty bazy materialnej
turystyki:

1. baza noclegowa,
2. baza żywieniowa,
3. baza komunikacyjna,
4. baza towarzysząca.

' Metodę tę szczegółowo zaprezentowano w pracy K. Kukuły, Liniowy metody [q
' Por. [3, s. 10]. ' '
' Zob. [8, s. 12].
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W analizie uwzględniono dodatkowy segment (poza bazą materialną
turystyki):
5. środowisko przyrodnicze, określając za pomocą wybranych zmiennych

przeciętny stan warunków przyrodniczych w poszczególnych wojewódz-
twach.
Każdy z wymienionych segmentów jest reprezentowany przez co naj-

mniej jedną cechę (zmienną). U podstaw przyjęcia większej liczby mier-
ników oceny bazy materialnej turystyki i walorów naturalnych leży pogląd,
że nie istnieje jedna, uniwersalna miara opisująca tę sferę działalności.
Prawidłowa ocena musi zatem opierać się na syndromie wskaźników,
uwzględniającym najważniejsze elementy wartościujące bazę materialną
turystyki oraz walory naturalne.

Wybrane zmienne opatrzono numeracji ciągłą od l do 12, dopisując
przy zmiennych będących destymulantami specjalny znaczek (RI,, Rio, .Rll),
podczas gdy zmienne będące stymulantami są zapisane bez dodatkowego
oznakowania (X.l, Xź, X3, X.4, X.s, Xó, X.s, X.9, X.12).

Celem opisu bazy noclegowej wykorzystano dwie zmienne:
X. -- liczba miejsc w obiektach turystycznych (hotele, domy wycieczkowe

i pensjonaty, schroniska młodzieżowe, kempingi i pola namiotowe,
prywatne pokoje gościnne),

X.z -- liczba miejsc w obiektach wczasowe-wypoczynkowych, w tym w kwa-
terach prywatnych.

Bazę żywieaiową reprezentuje jedna zmienna:
liczba miejsc konsumenckich (w tys.) w uspołecznionych zakładach
gastronomicznych.

Baza komunikacyjna jest charakteryzowana przez kolejne dwie zmienne :
X+ -- dhigość ]inii noima]notorowych PK.P w km, przypadająca na ]00

X, -- długość linii sieci regularnej komunikacji autobusowej PKS w km,
przypadająca na 100 kmz

Reprezentantami bazy towarzyszącej są trzy zmienne:
X.a -- liczba placówek usługowych świadczących usługi bytowe,
Ri, -- powierzchnia w km:, przypadająca na l placówkę pocztowo-teleko-

munikacyjną,
X. -- liczba lekarzy przypadająca na 10000 mieszkańców.

Środowisko przyrodnicze utożsamione z warunkami przyrodniczymi
regionu jest opisane przez cztery ostatnie cechy:
X.o -- powierzchnia rezerwatów przyrody w kmź,
clio -- emila .zanieczyszczeń wyrażona w t/km' (równoważna SOź),
R.. -- ścieki przemysłowe odprowadzane do wód powierzchniowych, nie

oczyszczane (Im3),

kmź,

x,
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Xliz -- lesistość wyrażona procentowo (powierzchnia lasów w stosunku do
ogólnej powierzchni województwa).

Straty, jakie odnotowano w ubiegłym czterdziestoleciu, w zasobach
walorów turystycznych są tak duże, iż wielokrotnie przekraczają uzyskany
w tym okresie przyrost walorów. Największe straty poniesione w grupie
walorów wypoczynkowych i krajobrazowych środowiska przyrodniczego '.
Są to straty z reguły nieodwracalne. Zanieczyszczenia powietrza i wód
występują na całym obszarze kraju i są konsekwencją intensywnie prowa-
dzonych, acz nie w pełni przemyślanych procesów industrializacyjnych
i urbanizacyjnych.

Problem ochrony środowiska jest w obwnej dobie niezwykle trudnym
zagadnieniem ze względu na ogromną kapitałochłonność urządzeń oczysz-
czających i filtrujących, przy znikomych środkach asygnowanych na te cele.
Z rozważań tych jasno wynika, iż zjawiska opisane ziniennymi Rl:o i R::
(destymulanty) ewidentnie pogarszają warunki przyrodnicze, uszczuplając
tym samym walory naturalne turystyki.

Zebrane dane statystyczne tworzą macierz;

[xj] *'- x:' ''' xa ]

l Xa. Xm ''' Xw l

gdzie xij oznacza wartość j-tej cechy (anieanej) w i-tym obiekcie przestrzen-
nym (województwie). Zmienne te są stymulantami, bądź destymulantami.
Przez anienną określoną mianem stymulanty rozumieć należy taką zmien-
ną, której wzrost łączy się ze wzrostem oceny. W przypadku zmiennej
nazywanej destymulantą, sytuacja jest odwrotna. Wzrost wartości zmiennej
wywołuje spadek oceny.

Przyjmuje się, że symbol P oznacza globalną liczbę punktów, które są
dzielone między n zmiennych. Podział ten może być dokonany dwoma
drogami:

a) równomierne rozłożenie punktów między poszczególne zmienne

p. - p: - ' ' 'p. - f, (2)

Xll xiz Xla

xh l:i::::3, (1)

b) nierównomierne rozłożenie punktów, związane z przyjęcienn okreś-
lonych preferencji.

W pracy podjęto próbę waloryzacji województw wykorzystując oba
przedstawione sposoby.

Należy zauważyć, że podejście (b) znajduje zastosowanie w wielu pra-
cach empirycznych. U źródeł takiego wyboru leży przekonanie, iż po-

' Zob. [8, s- 3q
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szczególne zmienne, stanowiące cząstkowe kryteria oceny bazy materialnej
oraz warunków przyrodniczych, reprezentują różny stopień ważności dla
ukształtowania ostatecznej oceny obiektu (województwa). Zgodnie z tym
poglądem przyjmuje się, że każda ze zmiennych Xi otrzymuje maksymalną
liczbę punktów - pi. Maksymalną ocenę punktową (pj) ze względu na
zmienną Xi uzyskuje'ten obiekt w układzie przestrzennym, który wykaże
najwyższą wartość tcl zmiennej w przypadku stymulanty lub najniższą
w przypadku destymulanty. Globalna liczba punktów dla wszystkich
aniennych (przyjęta umownie) wynosi 1000, zatem:

E pj-1000

Oba systemy walenia zmiennych przedstawiono w tabeli l.
J

(3)

Tabela 1. Systemy punktowe(wag) dla poszczególnych zmiennych oraz kompleksów zmian
nychC

Nazwa

kompleksu
miernych

System tównomiemego poddali
punktów między zmienne

poddałuSystem prefi
punktów między zmienne

X4, X3. Baza komu-
nikacgw

5. środowisko XP R,a
przyrodnicze R,,, X,,

Źródło: opracowanie własne

3. Metoda badawcza

W wielu sytuacjach związki obserwowane na gruncie zjawisk społecz-
no-ekonomicznych mają charakter liniowy. Niektóre zaś związki nielinio-
we, dla potrzeb praktyki linearyzuje się, akceptując ich uproszczoną formę
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i dopuszczając niewielkie błędy związane z tą praktyką 9. Poszukując klucza
podziałowego punktów (dla każdej z n zmiennych) między m obiektów,
przyjęto rozwiązanie polegające na liniowym systemie punktowania za
konkretną wartość danej zmiennej :'

Zakłada się, że określony układ przestrzenny tworzy m obiektów
(i = 1,...,m). (Jkład ten opisuje n zmiennych (l = 1,...,n). Przez yij oznaczono
liczbę punktów, która jest przypisana i-temu obiektowi z tytułu osiągnięcia
wartości j-tej zmiennej na poziomie xU. Z uwagi na fakt, że wyniki danego
obiektu należy rozpatrywać na tle osiągnięć innych obiektów tworzących
dany układ, wprowadzono zmienną dj będącą rozstępem j-tej zmiennej
w układzie przestrzennym:

dj=max xij - min xij (4)

Celem pozyskania jednolitego punktu odniesienia przeskalowano war-
tości zmiennych xij w sposób następujący:

zij-xU -- min xij. (5)

Formuła przekształcająca wartość zmiennej zij w zmienną yu (liczbę punk-
tów) dla stymulant przybiera postać:

l

(6)

dla destymulant zaś

(7)

Należy dodać, iż

yij=0++ xij=min xij (8)

oraz
yij = pj 'es" x ij = Diax xij (9)

Innymi słowy, obiekt otrzymuje zero punktów za j-tą żlnienną wtedy,
gdy obiekt ten legitymują się najniższą wartością danej aniennej w całym
układzie przestrzennym. Reguła ta dotyczy stymulant. Dla zmiennych
określanych mianem destymulant zachodzą związki:

g Por. z pracą T. Borysa [2]
io Zob. [5]
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yij=0<b+ xij=m.ax xii (10)

oraz

yij=pj ea' Xij=min xij
l

(11)

Łączną owcę punktową i-tego obiektu uzyskuje się na drodze sumowa-
nia punktów uzyskanych przez dany obiekt za konkretne wartości każdej
z n zmiennych opisujących:

(i= 1,. .. ,m) (12)

gdzie Yi oznacza ocenę punktową i-tego obiektu przy uwzględnieniu wszys
skich n zmiennych.

4. Ranking województw

W przestrzennej strukturze gospodarczej kraju można wyodrębnić woje-
wództwa typowo przemysłowe, rolnicze, bądź też regiony o zdecydowanej
dominacji funkcji usługowych. Do ostatniej grupy należy zaliczyć regiony
o charakterze obszarów turystycznych. Spełniają one funkcje usługowe
w stosunku do ludności całego kraju':

Ze względu na funkcje, jakie te regiony mają do spełnienia w przestrzen-
nym podziale pracy, stawia się konkretne wymagania pod ich adresem.
Dotyczy to zwłaszcza postulatów odnoszących się do poziomu rozwoju
bazy materialnej turystyki, jak również zaistnienia określonych uwarun-
kowań o charakterze przyrodniczym, ze szczególnym podkreśleniem potrze-
by utrzymywania w czystości środowiska naturalnego.

Badania przestrzennego zagospodarowania turystycznego oraz warun-
ków przyrodniczych są prowadzone w układzie województw. Wybór jedno-
stki przestrzennej jest podyktowany faktem, iż ogromną większość infor-
macji gromadzi się dla jednostek aktualnego podziału administracyjnego
kraju. Dla celów analizy wykorzystano dane pochodzące z Rocznika
Statystycznego Województw 1990 r. ': Każde województwo jest ocenione
przy użyciu metody przedstawionej w poprzednim punkcie artykułu. Otrzy-
mano wyniki w dwóch wersjach:

n Por. [6, s. 63 i daJsze].
n Nie zamieszczono danych hódłowych ze względu na ograniczoną objętość artykul

przeznaczając więal miejsca na tabelaryczną i graniczną prezentację wyników badań.
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Tabela 2. Hierarchiczny układ województw ze względu na stad za8ospoduowania turystycz-
nego oraz środowiska naturalnego

Źródło: objiczeaia własne
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Uporządkowanie wodhg pasji -- a Uporządkowanie według wusji -- b
Lp Wojwódzh'o Y. Gmpa Lp WojmódzNo Yi IGrupa

.'

Gdańskie
Wuszawskie
Bielskie
Nowosądeckie
Wrocławskie
Katowickie
Wałbrzyskie
Szczecińskie
Poznańskie
Bvdaoskie

570.87
527.1 1
520.35
512.81
498.M
4%.17
488.31
480.50
473.88
467.68

 

 
Gdańskie
Nowosądeckie
Bielskie
Szczedńskie
Suwalskie
Olsztyńskie
Bydgoskie
Koszalińskie

578 .41
550.3 1
51 1.73
S10.37
S®.77
481 .92
480.44
476.29

l

 

Wuszawskie
Wdbrzyskie
Poznańskie
Wrocławskie
Katowickie
Opolskie
Słupskie
Jeleniogórskie
Ziejono8órskie
Gorzowskie
Krośnieńskie
Elbląskie
Kielnkie

465.43
463.46
462.93
455.51
444.01
429.02
422.40
418.10
416.80
416.19
407 .1 3
399.69
374.31

11

 

Olsztyńskie
Opolskie
Suwalskie
Koszalińskie
Jeleniogórskie
Krakowskie
Lubelskie
Zielonogórskie
Elbląskie
Legnickie
Kieleckie
Słupskie
Gorzowskie
Leszczyńskie
Łódzkie
Krośnieńskie
Toruńskie
Częstochowskie
Kaliskie
Białostockie

4M.78
439.20
432.15
426.6]
422.92
416.84
402.S2
398.33
3%.92
389.89
3U.64
3@.60
382.39
381 .97
381.89
374.88
372.75
372.21
364.93
3a.l l



a) z zastosowaniem równomieraego podziału punktów między zmienne
diagnostyczne;

b) z zastosowaniem preferencyjnego podzial punktów między zmienne
diagnostyczne (zob. tab. l).
Wykorzystanie procedury liniowego wartościowania poszczególnych

zmiennych diagnostycznych prowadzi do uzyskania hierarchicznego układu
województw w wersjach (a) i(b) (zob. tab. 2). Ze zbioru uporządkowanych
obiektów (osobno dla obu wersji) wyodrębniono po trzy grupy województw
w sposób następujący n.
-- grupa l złożona z województw, dla których

./ min Y: + 2 max Y:
Y:€( L ' , max Yi >,

3

-- grupa ll złożona z województw, dla których

(13)

+ max Yi mjn 'Yi + max Yi \

3 ''"' (14)

-- grupa 111 złożona z województw, dla których

*.' <-« *:, : ";- *: : "" *' ) (15)

Grupa l skupia województwa o wysokim, grupa ll o przeciętnym, gmpa lll
zaś o niskim poziomie rozwoju bazy materialnej i naturalnej turystyki.

W podziale według werqi rówaomieraego rozłożenia punktów między
zmienne diagnostyczne uzyskano następujący stosunek liczebności obiek-
tów grup 1, 11 i 111: (10:20:19). Oznacza to, iż w przewadze liczebnej
występują województwa o przeciętnym i niskim poziomie rozwoju bazy
materialnej turystyki oraz warunków przyrodniczych. Do grupy woje-
wództw najwyżej sklasyHikowanych (grupa 1) należą: gdańskie, warszaws-
kie, bielskie, nowosądeckie, wrocławskie, katowickie, wałbrzyskie, szczeciń-
skie, poznańskie i bydgoskie. W przeważającej mierze są to województwa
z wielkimi centrami miejskimi, posiadające stosunkowo dobrze rozwiniętą
infrastrukturę turystyczną. Do gmpy ll (przeciętnej) należą województwa:
olsztyńskie, opolskie, suwalskie, koszalińskie, jeleniogórskie, krakowskie,

n Grania przedziałów w podziale liniowym na k grup można uzyskać przez kolejne

nnu Yi - min Yi
dodawanie do iąn Yi warości --=------i naszym przypadku k = 3)
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lubelskie, zielonogórskie, elbląskie, legnickie, kieleckie, słupskie, gorzows-
kie, leszczyńskie, łódzkie, krośnieńskie, toruńskie, częstochowskie, kaliskie
i białostockie. W grupie tej wyróżnić można podgrupę złożoną z woje-
wództw: częstochowskiego, krakowskiego, łódzkiego i toruńskiego, które
są stosunkowo dobrze zagospodarowane turystycznie, ale ich ogólną ocenę
znacznie obniżają gorsze od przeciętnych warunki przyrodnicze (wysoki
stopień degradacji środowiska naturalnego). Grupę 111 tworzą województ-
wa o relatywnie niskim poziomie rozwoju infrastruktury turystycznej oraz
o niskiej randze walorów naturalnych. Należą do niej województwa: rzeszo-
wskie, tarnobrzeskie, tarnowskie, pilskie, zamojskie, chełmskie, przemys-
kie, radomskie, piotrkowskie, włocławskie, sieradzkie, płockie, łomżyńskie,
bialskopodlaskie, siedleckie, skierniewickie, ciechanowskie, konińskie i ost-
rołęckie. Pośród tych obiektów, odrębnie należy potraktować województwa
pilskie i przemyskie. Oba te województwa wyróżniają wspaniałe walory
przyrodnicze. Bardzo wysokim odsetkom zalesienia (pilskie -- 40,1%;
przemyskie -- 32,3%) towarzyszy stosunkowo niski stopień zanieczysz-
czenia wód i powietrza, co w połączeniu z ciekawą rzeźbą terenu stwarza
niezwykle kor2.ystne warunki dla celów rekreacji i wypoczynku. Co zatem
powoduje tak niskie ich ustytuowanie w rankingu województw? Wojewódz-
twa te charakteryzuje niski poziom rozwoju bazy turystycznej (stosunkowo
mało miejsc noclegowych, słaba gastronomia, rzadka sieć linii kolejowych
i autobusowych oraz niedorozwój usług). Łatwo zauważyć, iż reszta obiek-
tów należących do grupy 111 jest położona w Polsce środkowej, środ-
kowo-wschodniej i pohidniowo-wschodniej, tworząc tzw. ścianę wschodnią
(zob. ryc. 1). Tereny te można zaliczyć do obszarów rolniczych o relatywnie
niskim stopniu rozwoju gospodarczego, w tym również infrastruktury
turystyki.

Podział według wersji(b) zakłada preferencje na zmienne opisujące bazę
noclegową, żywieniową, a szczególnie walory naturalne. Uzyskany w ten
sposób porządek województw nieco odbiega od hierarchizacji w wergi(a).
Fakt ten potwierdza wskaźnik zróżnicowania dwóch układów przestrzen-
nych (a) i(b), liczony według wzoru:ó"

D

2E IĆ.l
l (16)l

Vab )
Z

przy czym
di=cia -- abp (17)

gdzie

i+ Konstrukcja i własności tej miary zostały zaprezentowane w pracy K. Kukuły [4]
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Ryc. 1 . Mapa obrazująca stan zagospodarowania turystycznego oraz środowiska naturalnego
województw według systemu równomiemego rozkładu punktów zaiędzy zmienne diagnostycz-

ne (werqa -- a)

pozycja i-tego obiektu w układzie przestrzennym (a),
pozycja i-tego obiektu w układzie przestrzennym (b),
liczba obiektów w badanych układach przestrzennych,
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z -- zmienna zero-jedynkowa, przyjmująca wartość 0 gdy n jest liczbą
parzytą, oraz l gdy n jest liczbą nieparzystą.

Wartości miernika zróżnicowania v.b zawarte są w przedziale < 0,1>
Wartość v.b = 0 oznacza identyczny porządek obiektów w dwóch porów-
nywanych układach. Wzrost wartości v.b w kierunku jednostki sygnalizuje
narastanie stopnia zróżnicowania między pozyqami tych samych obiektów
w układzie (a) i(b). Wreszcie v,b = 1 wskazuje dokładnie odwrotne uporząd-
kowanie obiektów układu (b) w stosunku do układu (a). Wartość miernika
(]6) -- v,b = 0,148 można interpretować jako istotne, aczkolwiek stosun-
kowo niewielkie różnice dzielące układy porządkowe (a) i(b).

Układ hierarchiczny województw, otrzymany według wersji(b), wyłania
stosunkowo małe liczebnie grupy l i ll oraz bardzo liczną grupę 111, tj.
grupę skupiająca województwa o niskim poziomie zagospodarowania tury-
stycznego i relatywnie niekorzystnych warunkach przyrodniczych. Stosu-
nek liczebności województw gmp 1, 11 i 111 kształtuje się odpowiednio, jak
(8:13:28). Przyjęcie preferencji w stosunku do zmiennych w zakresie czysto-
ści środowiska naturalnego spowodowało, jak się wydaje, zaostrzenie klasy-
fikacji. Z grupy l do ll przechodzą takie województwa, jak: warszawskie,
katowickie, poznańskie, wałbrzyskie i wrocławskie. Oznacza to, że za-
stosowanie wyższych wag w stosunku do zmiennych opisujących stan
środowiska przyrodniczego doprowadziło do eliminacji z grupy pierwszej
województw o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza i wody. Jedno-
cześnie w grupie l znalazły się takie województwa, jak: koszalińskie,
olsztyńskie i suwalskie (zob. ryc. 2). Uogólniając można stwierdzić, iż
najlepiej zagospodarowane turystycznie -- z jednoczesnym zachowaniem
odpowiedniego poziomu walorów przyrodniczych -- są województwa pasa
nadmorskiego i częściowo pojezierzy oraz województwa południowe
-- tworzące obszary górskie i podgórskie. Również mniejsza liczbnie jest
grupa 11, do której należy 13 województw: warszawskie, wałbrzyskie,
poznańskie, wrocławskie, katowickie, opolskie, słupskie, jeleniogórskie,
zielonogórskie, gorzowskie, krośnieńskie, elbląskie i kieleckie. Województ-
wa te w przeważającej mierze należą do obszarów zachodniej i połu-
dniowo-zachodniej Polski. Największą liczebnie grupą, złożoną z 28 woje-
wództw, jest grupa 111. Tworzą ją województwa: lubelskie, częstochowskie,
białostockie, krakowskie, pilskie, legnickie, leszczyńskie, kaliskie, toruńs-
kie, tarnobrzeskie, rzeszowskie, łomżyńskie, łódzkie, przemyskie, tarnows-
kie, chełmskie, zamojskie, piotrkowskie, siedleckie, radomskie, bials-
ko-podlaskie, sieradzkie, włocławskie, płockie, skierniewickie, ostrołęckie,
ciechanowskie i konińskie. Pewne wątpliwości w tym podziale budzić może
przynależność do grupy 111 takich podgrup, jak: białostockie, pilskie
i przemyskie oraz krakowskie, łódzkie i toruńskie. Pierwszą podgrupę
województw cechuje bardzo słabo rozwinięta baza materialna turystyki, ze

145
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Ryc. 2. Mapa obrazująca stan zagospoduowania turystycznego oraz środowiska naturalnego
województw według systemu preferencyjnego podziału punktów między anieane diagnostycz-

ne (wcrga -- b)

stosunkowo wysokimi charakterystykami środowiska naturalnego. Druga
podgrupa województw reprezentuje dość wysoki poziom zagospodarowania
turystycznego, z równocześnie daleko posuniętymi symptomami degradacji
środowiska przyrodniczego. Owo przeciwstawienie dwóch podgrup w gru-
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pie najsłabszych województw potwierdza prawidłowość występującą w pol-
skich warunkach, iż województwa posiadające stosunkowo dobrze roz-
winiętą bazę materialną charakteryzuje aa ogół niski poziom walorów
naturalnych i na odwrót is

5. Konkluzje

Dokonana analiza przestrzennego zagospodarowania turystycznego
oraz warunków naturalnych nasuwa szereg uwag o charakterze ogólnym
i szczegółowym oraz pewne kwestie dyskusyjne, które ujęto w punktach.
1. Istnieje potrzeba racjonalnego gospodarowania przestrzenią bogatą

w walory przyrodnicze. Podejmując określone działania w tym kierunku
należy mieć na uwadze cele perspektywiczne, tak aby obszary o wyso-
kich walorach naturalnych mogły służyć obecnym i przyszłym pokole-
niom. Realizacja aktualnych potrzeb nie może prowadzić do zubożenia
środowiska przyrodniczego. Nadszedł czas podejmowania działań mają-
cych na celu poprawę warunków ekologicznych.

2. Zestawienie zmiennych opjsulących obecny stan zagospodarowania tury-
stycznego oraz zmiennych charakteryzujących warunki przyrodnicze
prowadzi do uzyskania układu hierarchicznego województw na pod-
stawie obu tych kryteriów jednocześnie wziętych.

3. Wyniki porządkowania obiektów przestrzennych stanowią właściwą
przesłankę wyboru regionów turystycznych oraz określenia kierunków
działań. Chodzi o popularyzację danych o miejscach racjonalnego wy-
poczynku w połączeniu z informacjami o formach i rodzajach wyjaz-
dów, zakresie usług i atrakcjach w miejscach pobytu, o organizacji
wyjazdów oraz kosztach.

4. Preferencyjny system wag, w moim przekonaniu, ostrzej dzieli układ
przestrzenny obiektów, w porównaniu z systemem ich równomiemego
rozkładu. Wystarczy porównać proporcje liczebności grup 1, 11 i lll
w poszczególnych podziałach (wersja z preferencyjnym systemem wag
-- (8:13:28), a werga z równomiernym rozkładem wag -- (10:20:19)).

5. Należy zwrócić uwagę na województwa posiadające znakomite uwarun-
kowania środowiska przyrodniczego pod kątem uprawiania turystyki,
lecz z niedostatkiem bazy materialnej, niezbędnej dla obsługi masowego
ruchu turystycznego (biasłostockie, pilskie i przemyskie).

6. Warto pilnie obserwować województwa o wielkich tradycjach w zakresie
turystyki(jak np. krakowskie lub warszawskie), które przez wysoki
stopień degradacji środowiska naturalnego zatraciły jeden . z aaj-

is Prawidłowość tę dostrzega również A. Nowakowska; zob. [6, s. 117--1 18]
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istotniejszych walorów dla turystyki. Koncentracja wyników i środków
mających na celu rewaloryzacJę środowiska naturalnego tych obszarów
może im przywrócić właściwą rangę.
Można śmiało postawić tezę, iż w bliskiej i dalszej przyszłości, masowy
turysta będzie zwracał baczną uwagę na zdrowe otoczenie miejsca
swojego pobytu (czyste powietrze, nieskażona woda, łatwo dostępne
miejsca ciszy, dużo zieleni itp.). Czynniki te wpływać będą decydująco
na wybór miejscowości wczasowęj, leczenia, czy też trasy wycieczkowej.

7

An Attempt at Evaluating tbe Voivodships from the Point of View of Tourist
Infrastructure and Habitat

The development of tourist activity results from social and economic
changes taking place in the country and, at the same time, it makes an
element of this procesu. Assuming that the tourist activities, as a phenome-
non, are determined by natural conditions and sole forma of material
equipment of an area, the choice of sole suitable diagnostic variables has
been made.

The aim of this paper is to create the hierarchic voivodship arrangement
baring on the multiciiterial investigations of the present tourist infrastruc-
ture and the habitat state. The study has been made basing on the review
data from 1989. Two variants of the results have been obtained; a-- with
regular arrangement of pointa among the variables and b--- with preferen-
tial system of point evaluation of the diagnostic variables. The obtained
results in both versions are a little different. Generalny speaking, it can be
stated that the best tourist infrastructure accompanied by preservation of
the respectively high level of natural values is observed in the seaside
voivodships and partly in the lake district as welt as in the muntainous and
piedmont voivodships in the south of Poland. The voivodships wnich
occupy the ]owest positions on this ranking list are situated in the central,
central-eastem ind south-eastern paris of the country.

While taking up the solutions in the 6ield of tourist activities organization,
the current evaluation of the infrastructure level as Bell as the prezent state of
habitat should be considered. This paper supplies the objective evaluation of
bach voivodship so it can be helpful in fulńmig this requirement.
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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Strategia marketingowa Republiki Federalnej
Niemiec na światowym rynku turystycznym

l Jel ramy organizacyjne

Irena Ledwoń-Jędrzejczyk+

Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie jest częścią składową wstępnego raportu z badań
dotyczących gospodarki turystycznej byłej Republiki Federalnej Niemiec,
prowadzonych przez autorkę w Europejskim Instytucie Turystyki w Trewi-
rze oraz w Instytucie Geografii Stosowanej IJniwersytetu w Trewirze
w roku 1991, pod kiemnkiem profesora Chrostopha Beckera.

Celem artykułu jest przedstawienie aktywności marketingowej Niemiec,
organizowanej na szczeblu państwowym, a skierowanej na zagraniczne
rynki turystyczne. Szczególny nacisk położono na narodową koncepcję
marketingu w zakresie umacniania pozycji Nieaniec, jako celu przyjazdów
turystycznych gości zagranicznych. Ten zasadniczy problem badawczy
zaprezentowano na tle ogólnej charakterystyki roli turystyki w gospodarce
niemieckiej oraz jej form organizacyjnych. W części końcowej przedstawio-
no charakterystykę powiązań kooperacylnych w zakresie przedsięwzięć
marketingowych Republiki Federalnej Niemiec z organizacjami i instytuc-
jami ponadnarodowymi o charakterze branżowym i ponadbranżowym.

Takie ukierunkowanie przedstawionej problematyki zdeterminowane
zostało przyczynami trojakiego rodzaju:
1. otwarcie się rynków krajów Europy środkowej i Wschodniej na skutek

ż=nian politycznych. Rynki turystyczne tego obszaru geograficznego
z całą pewnością staną się przedmiotem penetracji zachodnich, w tym
niemieckich, przedsięwzięć marketingowych. W celu nawiązania kon-
taktów z podmiotami organizującymi te przedsięwzięcia należy uprzed-
nio poznać ich strategię działania.

' Instytut EkonoHaiki Transportu AE, Katowice. ul. l Maja 47
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2. Układ ,,O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy'', zawarty w 1991
roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
zawiera w artykule 19 zobowiązanie się obu partnerów do podjęcia
wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju turystyki, wspierania i uła-
twień w ruchu turystycznym [5].
Tak więc tutaj cel poznania niemieckiej strategii marketingowej zamie-
nia się w wl praktyczny tworzenia koncepdi współpracy w turystyce
i wspólnych działań marketingowych.
Wysoka skuteczność niemieckie strategii marketingowej w turystyce jest
argumentem za przejęciem niektórych jej elementów i zaadaptowaniem
do warunków polskich. Wzorowanie się na najlepszych rozwiązaniach
światowych, w tym niemieckich, mogłyby ułatwić Polsce tworzenie
spójnej i skutecznej strategii marketingowej w celu pozyskania gości
zagranicznych.

3

Znaczenie gospodarki turystycznej w Republice Federalnej Niemiec

Gospodarka turystyczna w Niemczech traktowana jest jako najbardziej
przyszłościowy i dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki narodowej ,
o doniosłym znaczeniu dla rozwoju regionów słabszych strukturalnie.
Efekty rozwoju gospodarki turystycznej ocenia się poprzez pryzmat jej
udziału w produkcie społecznym brutto (BSP), jej oddziaływania na zatrud-
nienie, poprzez wpływ na zwiększanie się obrotów rynkowych oraz jako
jeden z czynników równowagi bilansu płatniczego.

Jak wynika z ryc. 1 -- za podstawę analizy przyjęto 1989 rok, tj. ostatni
rok przed zjednoczeniem Niemiec. Typowe cechy gospodarki turystycznej
Republiki Federalnej Niemiec, które pozwala jeszcze uchwycić analiza roku
1989, zostaną w procesie zjednoczeniowym przyswolone przez część wscho-
dnią zjednoczonego państwa. Wskazują na to przekształcenia prywatyza-
cyjne i upodobnianie się struktur organizacyjnych turyzmu na całym ob-
szarze dzisiejszych Niemiec. Wyniki ostatnich dwóch ,,nietypowych'' lat, tj.
1990 i 1991 roku zostaną przytoczone jako uzupełnienie w dalszej części

Na ryc. 2 zilustrowano kształtowanie się salda wpływów i wydatków
dewizowych w turystyce niemieckiej do 1989 roku.

W roku 1989 suma rocznych obrotów w gospodarce turystycznej RFN
wynosiła 206 miliardów marek zachodnioniemieckich, a w stosunku do
roku poprzedniego wzrosła o ok. 3% [4]. Według szacunków das Deutsche
Wirtschaftswissenschaftliche Institut fUr Fremdenverkehr w 1989 roku było
w gospodarce niemieckiej ponad 2 miliony miejsc pracy związanych bezpośred-
nio i pośrednio z turystyką. Według zaś znanego studium World Travel and

analizya
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.B )K 'D /RLf

Produkt społeczny brutto
Bruttosozialprodukt BSP

Stosowane skróty:
B -- Belgia E
DK -- Dania F
D -- Niemcy IRL
GR -- GTKja l

Zatrudnienie

Hiszpania
Francja

-- Irlandia

-- W'łychy

1, -- Luksemburg
NL -- Holandia
P -- Portugalia
UK -- Wielka Brytania

Ryc. 1. Udział gospoduki turystycznej Niemiec w produkcie społecznym brutto(BSP)
i zatrudnieniu w 1989 roku, na tle krajów członkowskich EWG, w procentacbb.

źródło: sporządzono na podstawie danych Urzędu Statystycznego Ewopeyskiej Wspóhoty
Gospoduczej [3].

Tourist Council (WTTC) w 1989 roku było ok. 1,8 miliona czynnych
zawodowo w branży turystycznej w RFN, co oznacza że turystyka była
źródłem zarobkowania dla co 14 dorosłego mieszkańca tego krajuE4].

Bilans wpływów i wydatków dewizowych w turystyce nianieckiej wykazy-
wał w 1989 r. saldo ujmine w wysokości ok. 29 miliardów marek. Deficyt ten
wynika z faktu, że wydatki niemieckich turystów za granicą(45 mld DM)
przewyższają wpływy dewizowe uzyskane z turystyki zagranicznej od obywate-
li innych krajów(16 mld DM). Deficyt bilansowy turystyki IA,ykazuje tendencję
rosnącą, mimo że tempo wzrostu wpływów dewizowych z turystyki jest.
większe od tempa wzrostu wydatków turystów niemieckich za granicą. Po-
twierdzają tę sytuację dane statystyczne z ]at ]990 i 1991 [2, s. 5].
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gdzie: stan faktyczny - - - - - stan przewidywany
stosowane skróty: DM -- marka zachodnioniemiecka

Ryc. 2. Bilans turystyki za lata 1982--1989, jako część bilansu płatniczego Niemiec
Źródło: opracowanie Deutsche Bundesbank, cytowane za [4, s. 28]

Wydatki niemieckich turystów za granicą w pierwszych 6 miesiącach
199] roku osiągnęły kwotę 22,3 mld DM, co oznacza ich wzrost o 6,5%
w porównaniu z pierwszym półroczem ]990 roku. Tempo wzrostu wpływów
dewizowych od gości zagranicznych było w analogicznym okresie większe
i wynosiło 7,3%, co jednak w wielkościach bezwzględnych daje sumę 8 mld
DM wpływów i dalszym ciągu oznacza przewagę bezwzględnej wielkości
wydatków nad bezwzględną wielkością wpływów. Większe tempo wzrostu
wpływów dewizowych niż tempo wzrostu wydatków dowodzi powodzenia
niemieckiej strategii marketingowej na rynkach zagranicznych i daje w per-
spektywie szansę na zmniejszenie deficytu obrotów turystycznych z za-
granicą. Z drugiej strony jednak deficyt obrotów turystycznych traktowany
jest jako czynnik równoważący nadwyżkę w bilansie handlowym Niemiec.

Formy organizacyjne niemieckiej turystyki

W gospodarce turystycznej Niemiec funkcjonują dwie zasadnicze grupy
podmiotów, a mianowicie podmioty o charakterze prywatno-prawnym oraz
podmioty o charakterze publiczno-prawnym. Skomplikowany system zależ-
ności pomiędzy nimi oraz system wzajemnych powiązań terytorialnych
przedstawia ryc. 3.
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RAMY Oraz NiZACY3NE
WSPÓŁPRACY NA SZCŁEBŁU

REGIONALNYM
- KRA)OWYM
- FEDERA LNYM

IPAŃSTWOWVnl MIE}SCOWOSa
rUR YS TYCZCE.
ECa zwiAzKI,

hDH{NISIRAC]A
5ANtORZ.ĄD

NAKŁADY.
PRZEDSłĘ8}0Rg
tCH ZRZEUENłX
BRANŻOWE. Steel
KooPERXCY3NE:

tNSTYTUC}E
onGaNiŁ A clE
PUBLICZNO

PRA WNE

Ryc. 3. Ramy organizacyjne współpracy podmiotów gospodarki turystycznej w układzie
terytorialnym.

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w]6] oraz własnej wuynUacji
empirycznej tych danych w 1991 roku

Podstawę organizacyjną gospodarki turystycznej w Niemczech stanowią
podmioty gospodarcze świadczące usługi noclegowe, gastronomiczne,
transportowe; podmioty organizujące wyjazdy grupowe na skalę hurtową
(Reiseveranstalter) oraz podmioty zajmujące się pośrednictwem w sprzeda-
ży tych zjazdów bezpośrednio konsumentowi, pełniące rolę detalistów
(tzw. Reisebtiro lub Reisevermittler). Jako podmioty prywatno-prawne
działają również zarządy uzdrowisk (zdrojowisk i kurortów). Samodziel-
nym podmiotem gospodarki turystycznej są też władze administracyjne
i samorządowe miejscowości turystycznych, oferujące turystom walory
klimatyczne, krajobrazowe i urządzenia infrastruktury terenowej.

Tak więc na szczeblu komunalnym, poza formami organizacyjnymi
prywatnych przedsiębiorstw związanych z turystykę bezpośrednio bądź
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pośrednio, egzystują podmioty publiczne, finansowane w całości ze środ-
ków budżetu terenowego, tj. gminnego, bądź miejskiego.

Istnieją również formy mieszane publiczno-prywatne, których przykła-
dem są niektóre stowarzyszenia branżowe lub branżowo-terytorialne, fi-
nansowane w części. ze składek członkowskich, a w pozostałej części ze
środków budżetowych, publicznych.

Do zadań podmiotów publicznych terenowych, poza uzbrojeniem tere-
nu w infrastrukturę techniczno-ekonomiczną, należy kształtowanie image
miejscowości, jako atrakcyjnego celu przyjazdów turystycznych i jako
korzystnego miejsca lokalizacji inwestycji turystycznych. Celem jest więc
z jednej strony przyciąganie gości, a z drugiej -- pozyskanie zasobnych
w kapitał inwestorów. Nie dziwi więc, że opiekę nad gośćmi $rzybywający-
mi do danej miejscowości sprawują władze terenowe, np organizując usługi
przewodnickie. Władze terenowe są też inicjatorami projektów turystycz-
nych, by pobudzić działalność inwestycyjną.

Na szczeblu regionalnym, bądź krajowym tworzone są regionalne lub
krajowe związki miast i gmin turystycznych. Do związków tych przyna-
leży także zrzeszenia prywatnych hoteli, przedsiębiorstw gastronomi-
cznych itp. Związki te tworzone są dla reprezentowania specyficznych
interesów regionalnych. Głównym zadaniem związków krajowych (regiona-
lnych) .jest marketing w najszerszym rozumieniu tego słowa, organizowanie
promocji, opieki i doradztwa dla członków związku. Związki te finan-
sowane są ze składek członkowskich, a częściowo ze środków publicznych
pochodzących z budżetu poszczególnych krajów (landów). Związki krajowe
współpracują z agendami rządowymi na szczeblu ogólnokrajowym i wcho-
dzą jako członkowie do tych agend reprezentując interesy regionalne
branży turystycznej.

Większość krajów (landów) przyjmuje na siebie zadania tworzenia
infrastruktury techniczno-ekonomicznej na obszarach turystycznych poło-
żonych w ich granicach administracyjnych, finansowania prywatnych inic-
jatyw inwestycyjnych w zakresie turystyki, finansowego wspierania rozwoju
uzdrowisk oraz rozwoju turystyki socjalnej. Rządy poszczególnych krajów
wspierają przedsięwzięcia marketingowe i projekty badawcze, przez co
uzyskują wpływ na politykę turystyczną komus.

Na szczeblu państwowym (federalnym) istnieją organizacje turystyczne,
których zadaniem jest z jednej strony reprezentacja interesów branżowych
turystyki w gospodarce niemieckiej, a z drugiej -- reprezentacja interesów
narodowych, niemieckich w turystyce światowej .
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Charakterystyka instytucji i organizacji turystycznych funkcjonujących
na szczeblu federalnym

Do najważniejszych organizadi turystycznych szczebla federalnego na-
leżą: DFV, DEHOGA, DBV, DRV, DZT.

DFV -- der Deutsche Fremdenverkehrsverband e. V. (Niemiecki Zwią-
zek Turystyki) skupia, jako swoich członków, regionalne związki turystyki
poszczególnych krajów, jak również związki miast i komus, takie jak:
Deutsche Landkreistag, der Deutsche Stadtetag, der Deutsche Stidte-- und
Gemeindebund. Do DFV należą także: ADAC-- der Allgemeine Deutsche
Automobil Club (Powszechny Niemiecki Klub Automobilowy), der Jaeger
Verlag (Wydawnictwo Myśliwskie), die Kóln-Dtisseldorfer Deutsche Rhe-
inschifffahrt AG (Spółka Akcyjna Niemieckiej żeglugi Pasażerskiej po
Renie, Kolonia-Dtisseldorf) oraz der Verlag Deutscher Wohnwagengerstel-
ler (Wydawnictwo Producentów Przyczep Campingowych).

Do celów DFV -- Niemieckiego Związku Turystyki należą:
współpraca i reprezentowanie interesów związków turystyki różnych
szczebli adtiinistracyjnych i innych organizacji zrzeszonych w DFV,

-- współpraca z innymi związkami i instytucjami na szczeblu państwowym,
ochrona i przedstawicielstwo interesów swoich członków w Niemieckiej
Centrali Turystyki(DZT -- Deutsche Zentrale fur Tourismus),

-- działalność publicystyczna i marketing,
-- kształcenie managerskie kadr,

wspieranie działalności badawczej i naukowej, odnoszącej się do ob-
szarów turystycznych.
Celem Związku jest również kreowanie polityki turystycznej na forum

niemieckiego parlamentu i niemieckiego rządu. Związek anierza, we współ-
pracy ze swoimi partnerami szczebla federalnego, do zabezpieczenia w polityce
gospodarczej państwa interesów niemieckiej gospodarki turystycznej.

DEHOGA -- der Deutsche Hotel- und Gaststittenverband (Niemiecki
Związek Hoteli i Przedsiębiorstw Gastronomicznych) jest przedstawicielem na
szczeblu państwowym interesów zawodowych, gospodarczych, podatkowych
i socjalno-politycznych niemieckiego hotelarstwa i gastronomii. Prowadzi
kształcenie zawodowe, działalność badawczą oraz wydawniczą. Jako zrzesze-
nie pracodawców DEHOGA jest partnerem związku zawodowego ,,Nahrung,
Genuss, Gaststitten" -- NGG(Żywność, Spożycie, Gastronomia).

DBV -- der Deutsche Biderverband (Niemiecki Związek Uzdrowisk)
ma w swoim programie wspieranie rozwoju uzdrowisk i kurortów oraz
ochronę naturalnych zasobów przyrody w tej mierze. DBV jest korpora-
cję złożoną z pięciu różnych związków, reprezentujących naukowe, tera-
peutyczne i gospodarcze komponenty leczenia i rehabilitacji uzdrowis-
kowej. Są to:
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Verband Deutscher Badeirzte e. V. -- Związek Niemieckich Lekarzy
Uzdrowiskowych,

2. Vereinigung fńr Biden- und Klimakunde e. V. -- Zjednoczenie Pacjentów
Lecznictwa Uzdrowiskowego,

3. die Wissenschaftliche Gesellschaft fur die Vertreter der Kurortmedizin,
der Badertechnik, der Geologii, der Geochemić und Geophysik, Meteo
rologie und anderer angrenzender Wissenschaftsdisziplinen -- Towarzy-
stwo Naukowe Przedstawicieli Medycyny Uzdrowiskowej, Techniki Ką-
pieliskowej, Geologii, Geochemii, Geofizyki i Meteorologii oraz innych
pokrewnych dyscyplin naukowych,

4. Verband Deutscher Heilbrunnen -- Związek Niemieckich Wód Zdrojo-

5. Verband Deutscher Heilbrunnen-Grosshindler -- Związek Niemieckich
Handlowców-Hurtowników Wód Mineralnych.
Polem działania DBV -- obok polityki zdrowotnej -- jest także nor

malizacja (ustalanie i ochrona norm jakościowych) oraz ochrona statusu
prawnego miejscowości uzdrowiskowych.

DRV -- der Deutsche Reisebiiro-Verband(Niemiwki Związek Biur Po
drąży) jest, w ramach repnzentowania interesów branżowych, partnerem dla:
-- rządów krajowych i rządu federalnego, a także parlamentu,

międzynarodowych urzędów, zwłaszcza w ramach współpracy z EWG,
organizacji gospodarczych narodowych i ponadnarodowych.
Jako zrzeszenie pracodawców jest również partnerem związków zawo-

dowych. DRV jest głównym źródłem bieżącej infoimaęji o aktualnych
problemach turystyki dla prasy, radia i telewizji.

DZT -- die Deutsche Zentrale fńr Tourismus (Niemiecka Centrala
Turystyki) została powołana do koordynacji współpracy narodowych or-
ganizacji turystycznych oraz inicjowania współpracy międzynarodowej.

Podstawowym celem DZT jest zapewnienie wysokiej i trwałej pozycji
Niemiec na światowym rynku turystycznym. Konkretnie oznacza to;
-- wzrost liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym,

wzrost wpływów dewizowych z przyjazdowej turystyki zagranicznej,
doradztwo i wspieranie słabych strukturalnie regionów oraz polepszenie
relacji rynkowych,
zabezpieczenie istnidących i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez
rozwój gospodarki turystycznej .
Do członków DZT, którymi są najważniejsze związki turystyczne szcze-

bla krajowego i federalnego oraz największe związki i zjednoczenia bran-
żowe, należą także największe przedsiębiorstwa związane z turystyka, takie
jak niemieckie linie lotnicze (Deutsche Lufthansa) oraz niemieckie koleje
państwowe (Deutsche Bundesbahn). DZT posiada status organizacji rządo-
wej Niemiec.

l
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W rządzie federalnym szczegółowymi zagadnieniami turystyki zaj-
muje się 12 ministerstw, a wszystkie prace rządowe w państwie w tym
zakresie koordynuje Ministerstwo Gospodarki. W najwyższych struktu-
rach organizacyjnych państwa funkcjonują instytucjonalne formy ds. turys-

Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki oraz grupy robo-
cze ds. rozwoju turystyki w poszczególnych frakcjach partyjna-politycz-
nych w niemieckim parlamencie odpowiadają za całokształt polityki turys-
tycznej w państwie.

ty

Strategia marketingowe Niemiec na rynkach zagranicznych

Kształtowanie image Niemiec jako atrakcyjnego celu przyjazdów turys-
tycznych i miejsca spędzania urlopu jest zadaniem Niemieckiej Centrali
Turystyki(DZT). Końcowy efekt tego przedsięwzięcia zależy także od
aktywności marketingowej wszystkich innych podmiotów gospodarki tury-
stycznej na różnych szczeblach organizacji, wszystkich uczestników rynku
turystycznego w Niemczech, oferujących produkt turystyczny. Schemat
poszczególnych faz przedstawia ryc. 4.

Plan działań marketingowych -- opracowany przez DZT -- jest corocz-
nie aktualizowany, stosownie do koniunktury na rynku turystycznym,
zwłaszcza po stronie popytu. Służy on jako najważniejszy instrument
planowania i zarządzania wszystkich bieżących zadań operatywnych. Dla
członków i partnerów DZT jest to orientacyjna pomoc przy podejmowaniu
własnych przedsięwzięć marketingowych.

W planie działań marketingowych DZT -- bazując na wynikach bada-
nia i analizy rynku -- opisuje cele i gmpy celów, określa koncepcje
strategiczne i instrumenty ich realizacji, a także ustala zapotrzebowanie na
środki rzeczowe, kadrowe i finansowe oraz źródła pokrycia tego zapo
trzebowania

Głównym hasłem, obrazującym motyw przewodni przyjętej strategii dla
pozyskania gości zagranicznych przez niemieckie obszary turystyczne, jest
,,aktywnie przeżywała romantyka'' (die aktiv erlebte Romantik). Podstawą
oferty turystycznej dla gości zagranicznych są walory turystyczne kraju,
ujęte w sześć gmp rodzajowych:

pałace i zamki,
starówki miast.
charakterystyczne zajazdy i gościńce,
festyny ludowe z elementami folkloru,
piękno krajobrazów,
imprezy kulturalne.
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Ryc. 4. Schemat polityki muketingowe] -- fazy działalności
źródło: opracowanie własne na podstawie [1] i]6].

Goście zagraniczni powinni łączyć przezyte wrażenia, związane z powy-
ższymi atrakcjami turystycznymi, z pojęciem romantyki.

Kampania marketingowa zorientowana jest wg kryterium regionalnego
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i tematycznego oferty turystycznej na określone grupy turystów. Najważ-
niejsze gmpy, do których adresowana jest oferta turystyczna, to:

turyści, którzy poznają po raz pierwszy atrakcje turystyczne Niemiec,
w ramach turystyki krajoznawczd, wycieczkowej;
turyści, którzy przyjeżdżają do ściśle określonych miejscowości turys-
tycznych na dłuższy wypoczynek, będący czystymi gośćmi w Niemczech,

-- podróżujący, których głównym celem są sprawy businessu, uczestnicy
targów i wystaw, konferencji itp., przyjeżdżający z zamiarem okazjonal-
nego zwiedzania kraju,

-- goście pozostali, przyjeżdżający w celu kontaktów z własną grupą
etniczną lub w celu odwiedzin przyjaciół, krewnych i znajomych, zamie-
rzający wzbogacać swój pobyt wojażami turystycznymi.
Instrumenty oddziaływania na wyżej wymienione grupy dają się usys-

tematyzować w następujący sposób:
1. bezpośrednia reklama konsumencki -- poprzez ogłoszenia reklamowe

w prasie codziennej, magazynach ilustrowanych, w katalogach ofert,
a także poprzez firmy na targach i wystawach, poprzez bezpośrednie
doradztwo klientom (osobiste, listowne, telefoniczne);

2. sprzedaż pośrednikom (biurom podróży) poprzez ogłoszenia w prasie
fachowej, a zwłaszcza w czasopismach branżowych, księga ofert ,,Salez
Guido to Germany''; na targach branżowych, kongresach, seminariach,
Niemieckiej Giełdzie Turystycznej (Deutschland -- Reisebórse) ,,Ger-
many Travel Market'', na aukcjach produktów turystycznych; poprzez
przylazdy informacyjne, przylazdy studyjne (Studienreise) zagranicz-
nych managerów turystyki i zagranicznych dziennikarzy;

3. indywidualne przedsięwzięcia marketingowe wielkich, szczególnie waż-
nych producentów, dystrybutorów itd., takich na przykład jak: linie
lotnicze, linie kolejowe, czy wielkie sieci hotelowe.
DZT przeprowadza oceny segmentów rynku turystycznego ze względu

na kryterium popytu bieżącego i przyszłego, mierzonego liczbą przyjazdów
turystycznych gości zagranicznych i przewidywaną wielkością wpływów
dewizowych z tych przyjazdów. Według tego kryterium wyróżniono 3 stop-
nie priorytetów rynkowych:

1 -- grupę stanowią: Holandia, IJSA, Wielka Brytania, Belgia, Francja,
Szwajcaria, Dania, Austria, Szwecja, Włochy;

11 -- do drugiej grupy należą: Norwegia, Japonia, Kanada, Finlandia;
111 -- w trzeciej grupie znalazły się: Hiszpania, Izrael, Australia, Repu-

blika Południowej Afryki, Brazylia, Argentyna, Hongkong, Tajwan,
Korea Południowa, Egipt, Arabia Saudyjska, państwa Zatoki Perskiej ,

W przygotowaniu znajduje się strategia marketingowa wobec krajów
dawnego obozu socjalistycznego. Nagłe aniany sytuacji rynkowej, wynika-

Indie
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jące z przyczyn politycznych, gospodarczych i innych, wymuszają bieżącą
korektę tych założeń, które dotyczyły Zn'iązku Radzieckiego, Jugosławii,
czy państw Zatoki Perskiej.

DZT utrzymuje całą sieć swoich przedstawicielstw za granicą, zwłaszcza
w krajach wymienionych w l grupie priorytetów.

W przyjętej strategii marketingowej odróżnia się kampanię podstawową
(Niemcy jako romantyczny cel podróży), za pomocą której kształtuje się
turystyczne image kraju, od kampanii szczegółowych, zwanych też akcjami
szczególnymi(Sonderaktionen), takimi na przykład jak: ferie zimowe,
wakacje rodzinne, turystyka osób niepełnosprawnych, podróże dla przyje-
mności i rozrywki, gościnność jako reklama wczasów na wsi itp., które
oznaczają koncentrację środków dla zaspokojenia potrzeb określonych
kategorii odbiorców produktu turystycznego.

Powiązania kooperacyjne w przedsięwzięciach marketingowych Niemieckiej
Centrali Turystyki DZT

Przedsięwzięcia marketingowe DZT oparte są na kooperacji z wieloma
instytucjami oraz organizacjami narodowymi i ponadnarodowymi. W za-
kresie badania i analizy rynku turystycznego są to: Studienkreis fur Touris-
mus w Starnberg, EMNID-Institut w Bielefeld, BAT-Freizeit-Forschungs-
institut w Hamburgu, Meyer Marketing-Forschung i Statystyczny Urząd
Federalny w Bonn oraz inne. Obserwacje i badania rynku turystycznego
prowadzą też duże wydawnictwa: Gruner + Jahr, Stern oraz Capital.

DZT uczestniczy w finansowaniu przedsięwzięć marketingowych za
granicą następujących partnerów niemieckich:
-- AUMA Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft

(Komitet Wystaw i Targów Gospodarki Niemieckiej),
GCB Deutsche Kongressbóro (Niemieckie Biuro Organizacji Kongre-

der Stadtewerbegemeinschaft (Stowarzyszenie Reklamowe Miast),
-- der Historische Zeby (Historyczna Dziesiątka), którą tworzy 10 his-

torycznych miast niemieckich,
-- Individual Travel, utworzone przez 4 wielkie sieci hotelowe,
-- Top of Germany, utworzone przez regiony i miasta północno-niemiec-

Do współpracy z każdym z wymienionych partnerów włączają się
niemieckie linie lotnicze oraz niemiecka kolej państwowa.

Na szczeblu międzynarodowym DZT kooperuje z zagranicznymi cent-
ralami turystycznymi w ramach międzynarodowych stowarzyszeń reklamo-
wych, wśród których najważniejszymi partnerami są:

sów) )
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-- ETC (European Travel Commission); cel: reklama Europy jako celu
przyjazdów turystycznych w Ameryce Póhocnej i Japonii,
TGA (die Touristische Gemeinschaft der Alpenlander); cel: wspólna
reklama krajów alpejskich w Ameryce Północnej

-- TGD (die Touristische Gemeinschaft der Donaulinder); cel: wspólna
reklama regionu Dunaju w Ameryce Północnej,
die Internationale Rheinwerbegemeinschaften; cel: wspólna akcja re-
klamowa regionów Szwajcarii, Niemiec i Holandii -- położonych nad
Renem, głównie w Ameryce Północnej,
die Eifel -- Ardennen -- Werbung; cel: reklama Ardenów,
der Internationale Bodenseeverkehrsverein (Międzynarodowe Stowarzy-
szenie żeglugi śródlądowej).
Niemcy są członkiem wielu organizacji europejskich. Obraz Niemiec

jako atrakcyjnego celu turystycznego został wykreowany na forum tych
organizacji poprzez silną pozycję polityczno-gospodarczą partnera niemiec-
kiego w EWG. Ma to ogromne znaczenie w całej strategii marketingowej
Niemiec za granicą, .nie tylko w zakresie turystyki.

Znana jest aktywność Niemiec w organizacjach europejskich, takich jak:
HOTREC-Commitee of the hotel and restaurant industry in the Euro-
pean Community,

-- EG-Groupement (Groupement des Unions Nationales des Agency de
Voyages de la C. E. E Brtissel),
IFTO-International Federation of Tour Operatora,
AEA-Association of European A&lines,
BACA-International Air Carrier Association.
Niemcy wykorzystują również członkostwo w organizacjach światowych

dla umocnienia swojej pozycji na światowym rynku turystycznym, roz-
wijając działalność na forum następujących organizacji:

IHA(International Hotel Association),
-- Intemational HO-RE-CA,

FITEC (FĆdĆration Internationale du Thermalisme et du Clima-

UFTAA (Universal Federation of Travel Agenta Associations),
-- LATA (International Transport Association),
-- IRU (International Road Transport Union Gent),

UIC (Union International des Chemins de Fer),
-- OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development),
-- WTO (World Tourist Organisation).
Turystyczne interesy Niemiec są reprezentowane w OECD i w WTO
ze strony rządu federalnego przez Ministra Gospodarki. Na forum
tych organizacji podejmowane są międzynarodowe inicjatywy rozwoju
turystyki.
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Wnioski

Zaprezentowany w niniejszym artykule materiał pozwala na wyciąg-
nięcie następujących wniosków:
1 . Efektem rozwoju gospodarki turystycznej w Niemczech jest powstanie

nowych miejsc pracy, wzrost obrotów rynkowych, zwiększenie wpływów
dewizowych i aktywizacja terenów słabszych strukturalnie.

2. Podmioty niemieckiej gospodarki turystycznej cechuje z jedną strony
bogactwo form organizacyjnych, z dmgiej zaś --.wysoki stopień integ-
racji opartej na wspólnocie interesów.

3. Władzę polityczno-administracyjne wszystkich szczebli prowadzą ak-
tywną politykę turystyczną.

4. Władze państwowe odgrywają aktywną rolę w zabezpieczaniu niemiw-
kich interesów narodowych na światowym rynku turystycznym.

5. Strategia marketingową Niemiec cechują:
-- polityka czynnego oddziaływania państwa,
-- bogactwo stosowanego instrumentarium marketingowego,
-- szeroka kooperacla i rozległa współpraca multilateralna.
Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na możliwości aplikacyjne

przedstawionych wniosków do warunków polskich, zwłaszcza w zakresie
aktywnej roli państwa w przedsięwzięciach marketingowych na światowym
rynku turystycznym.

German Marketing Strategy on the World Tourist Market
and the Structure of lts Organizadon

This paper is a pan of an initial raport from the investigations of the
German tourist management. The aim of this article is to prezent the
German marketing activeties organized by the State and directed to the
foreign tourist markets.

The essential problem under investigation has been presented against the
background of German tourist general characterization. The description of
co-operative links in the ńield of German marketing ventures with the sup-
ranational organizations and institutions has been presented in the final pan.
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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Struktura motywacji turystycznej

Andrzej Łukasik+

1. Wprowadzenie

Turystyka jest formą aktywności człowieka, która do niedawna znaj-
dowała się na peryferiach zainteresowania psychologii. l chociaż powstało
sporo prac zajmujących się tą problematyką, to ich oddźwięk nie był
znaczący. W większości przyczyny takiego stanu rzeczy są pozamerytorycz-
ne, jak na przykład ta, że istniały nikłe szanse na zastosowanie wskazówek
psychologicznych w procesie praktycznego projektowania turystyki. Dziś,
w czasach komercjalizacji zachowań ludzkich na tle przemian społecz-
no-gospodarczych zachodzących w Polsce, przed psychologią turystyki
otwiera się nowa perspektywa. Jest nią ustalenie modelu psychologicznych
czynników determinujących aktywność turystyczną. W obrębie tego zagad-
nienia psychologia turystyki nie startuje od punktu zerowego. Istnieje
bowiem szereg prac dotyczących motywów uprawiania turystyki]] ]]. Na-
dal jednak jesteśmy dalecy od consensusu co do ich rodzaju i hierarchii.

Prezentowany artykuł stanowi próbę uzupełnienia tej problematyki.
Konieczne jest jednak podkreślenie, że badania, które leżą u jego podstaw,
mają charakter pilotażowy, stąd wnioski z nich płynące wymagają dalszej
eksploracji badawczej.

2. Podstawy teoretyczne

T. Kocowski]4] -- pisząc o potrzebach aktywnej rekreacji, do których
zalicza również potrzebę turystyki -- określa je mianem potrzeb psychicz-
nych. lch realizacja ma stanowić jeden z warunków ,,trwałego zadowolenia
z całokształtu życia'' (s. 194). Cechą podąścia tego autora jest podkreślenie

+ Katedra Psychologa WSP, Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24
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autotelicznego, hedonistycznego i kulturowego charakteru potrzeb psychi-
cznych (potrzeb aktywnej rekreaęji). To stanowisko, chociaż niezwykle
wartościowe, ponieważ nadaje aktywności turystycznej czysto ludzki wy-
miar, wydaje się jednak nieco wąskie. Słusznie zauważają Zdebski i Winiar-
ski[[, s. 109], że aktywność turystyczna, oprócz autote]icznej, może mieć
również za podstawę motywację instrumentalne wtedy, gdy służy do reali-
zacji innych niż sama turystyka celów.

Dla całościowego ujęcia zagadnienia wprowadńny drugi podział motywacji
-- na heterostatyczną i homeostatycznąlq. Dla pierwszego z wymienionych
rodzajów motywami charakterystyczny jest jego stały wzrost, u podstaw
którego leżą mechaniczny samopodtrzymywania określonej aktywności. Samo-
podtrzymywanie to możliwe jest dzięki zjawisku samowzmacniania, będącego
pochodną samonagradzania. Ten typ motywacji można obserwować w przypa-
dku niektórych form działań twórczych, jak również w zachowaniach ludycz-
nych. Motywacja homeostatyczna, zwana też instrumentalną, charakteryzuje
się zupełnie odmienną dynamiką -- zaspokojenie potrzeby jest jednocześnie
sygnałem do przerwania aktywności i wygaszenia motywami.

Zwróćmy uwagę na to, że opisane powyżej klasyfikacja rodzajów moty-
wacji nie są całkowicie rozłączne. Motywacja autoteliczna ma bowiem
głównie charakter wzrostowy (np. zabawa dla samej zabawy, turystyka dla
samej przyjemności ruchu), natomiast motywacja instrumentalna może być
zarówno homeostatyczna, np. wejście na określony szczyt w celu otrzyma-
nia nagrody w postaci odznaki turystycznej, jak i hetćrostatyczna, gdy ten
sam wyczyn związany jest z procesem samorealizacji. Warto dodać na
marginesie rozpatrywanego tutaj problemu, że niezwykle interesującą rze-
czą byłoby zidentyfikowanie potrzeb leżących u podstaw tych różnych
rodzajów motywacji stemjących aktywnością turystyczną. Niestety, jak się
wydaje, postulat ten jest na razie daleki od realizacji. Nawet nowatorska
praca R. Winiarskiego [10], z założenia autora mająca odchodzić od
określania list motywów uprawiania turystyki, kwestię tę czyni ważną, co
nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ obecna wiedza na temat motywa-
cji turystycznej jest nadal niejednoznaczna. Przykładowo, klasyfikacja Prze-
cławskiego [8] obejmuje m. in. motywy związane zarówno z potrzebami
biologicznymi, emocjonalnymi, jak i społecznymi, natomiast Lubański]7]
dodaje np. motywy: wypoczynku, poznawczy.

Również od strony teoretycznej problem wymaga sprecyzowania. Okre-
ślenie, iż motywacja turystyczna posiada charakter autoteliczny wzbudza
szereg zastrzeżeń. Można oczywiście powiedzieć, że aktywność turystyczna
jest podejmowana dla realizacji samej potrzeby turystyki, ale:
-- po pierwsze: niewiele to wyjaśnia,
-- po drugie: w rzeczywistości istnienie takiej potrzeby psychologicznej jest

słabo udokumentowane,
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-- po uzecie: aktywność turystyczna zdaje się mieć charakter polimotywa-
cyJny, a więc mówienie o jej autoteliczności wymaga przyjęcia dodat-
kowej tezy o istnieniu jakichś immanentnych potrzeb, które mogą być
poprzez nią i tylko poprzez nią realizowane,

-- po czwarte: gdyby uwzględnić sygnalizowane wcześniej twierdzenie T
Kosowskiego o kulturowym charakterze tej potrzeby, to jcj frekwencja,
jak i nasilenie może być w populacji różne, co daje się thimaczyć
zróżnicowanymi wpływami środowiska społecznego. Tak więc, auto-
teliczność motywacji turystycznej wydaje się być cechą stopniowalną,
fakultatywne, a nie obligatoryjne.
Podobnie przedstawia się problem w przypadku łączenia aktywności

turystycznej z motywacją instrumentalne. Tutaj również należy określić,
które potrzeby nie są specyficznie związane z uprawianiem tej formy
działalności człowieka, ale mogą być poprzez nią realizowane.

Podsumomjąc, na obecnym etapie wiedzy o motywach uprawiania
turystyki trudno zrezygnować z dalszej eksploracli omawianej problematy-
ki. Niniejsza praca wypływa z tego właśnie przekonania, przy czym dla
większej spójności teoretycznej oparto się koncepcji potrzeb H. Murray'a
[9]. W myś] tej koncepcji, potrzeby psychiczne mają swoją dynamikę, a więc
zachowanie człowieka może być w różnych jego życia sterowane przez
różne, dominujące wtedy potrzeby.

Potrzeby występują zwykle w charakterystycznych fwjach, w których
jednakże jedna spośród nich zwykle dominuje. Przykładowo taką fuzję
tworzą potrzeby stowarzyszenia, seksualna, doznawania opieki i oparcia.
Często potrzeby popadają wc wzajemne konflikty: np. potrzeba wyczynu
i bezpieczeństwa. Potrzeby są wyzwalane przez typowe dla nich naciski
-- dla potrzeby wyczynu jest aim jakieś zadanie do wykonania, dla
potrzeby doznań zniysłowych -- obecność obiektów oddziałujących na
żlnysły.

3. Cel badań

Wcześniej starałem się wykazać konieczność dalszych badań nad struk-
turą motywacyjną aktywności turystycznej, stąd wszystkie cele, które po-
stawiłem sobie w prezentowanej pracy są bezpośrednio z tym zagadnieniem
połączone. Cel pierwszy, to określenie hierarchii motywów (a więc i po-
trzeb) pobudzających do uprawiania turystyki, szczególnie z uwzględnie-
niem płci. Płeć wydaje się bowiem tym czynnikiem, który wyznaczać może
w sposób istotny społeczne sposoby oddziaływania, decydujące o rozwoju
motywów określonego rodzaju io określonej sile [por. He]son, 3].

Celem dmgim stało się ustalenie zależności między stopniem nasilenia
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motywów a płcią. Celem ostatnim było określenie relacji między formami
uprawiania turystyki a rodzajem i stopniem nasilenia motywów. Pytanie
o tę zależność postawiono dlatego, że do tej pory turystykę traktowano
raczej jako globalną aktywność, bez uwzględnienia jej wewnętrznego zróż-
nicowania.

4. Metoda badań

W badaniach przeprowadzonych anonimowo, wzięło udział 68 studen-
tek i studentów (34 + 34) pierwszych lat nauczania początkowego, pedago-
giki opiekuńczo-wychowawczej, fizyki, filologii germańskiej w WSP w Rze-
szowie. Jako metodę badawczą zastosowano kwestionariusz, który został
skonstruowany na podstawie kwestionariusza potrzeb H. Murray'a (A-
neks). Z metody Murray'a wybrano tylko te potrzeby, co do których
istnieje teoretyczne lub poparte badaniami przekonanie, iż mogą one
determinować uprawianie turystyki. Potrzeby stowarzyszenia, poznawcze,
wyczynu stanowią psychologiczny dynamizm o charakterze uniwersalnym,
ponieważ występują w różnorodnych klasyfikacjach: Cattela, Maslowa,
Guilforda, Murray'a, Obuchowskiego [9, s. 207]. Można więc założyć, że
również sterują aktywnością turystyczną w takiej samej mierze jak każdą inną.
Potrzeby twórcze, wypoczynku, emocjonalne, dominaqi zostały zidentyflko-
wane w pracach psychologów turystyki]por. 10, 1 1], a kompensacylna funkcja
potrzeb aktywnej Kkreadi -- w pracy Kocowskiego [4, s. 198].

Wyodrębniono także potrzebę autonomii, występującą w kwestionariu-
szu H. Murray'a, chociaż na razie nie ma wystarczających dowodów na to,
że wyznacza ona aktywność turystyczną. Stało się tak dlatego, że istnieją
jednakże przesłanki łączenia tej potrzeby z twórczością [2]. Ponadto byłoby
pewnym błędem pomijanie potrzeby tak ważnej z punktu widzenia struk-
tury osobowości. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że badanie potrzeb (czy
motywów) jest w zasadzie badaniem jednego z jej aspektów.

Ostatecznie w użytym kwestionariuszu uwzględniono 9 potrzeb i wiążą-
cych się z nimi motywów:
-- dominacji (Dm),

autonomii (Au),
stowarzyszenia (St),

-- kompensacji (Km),
"''czynu (Wy),
doznania wrażeń zmysłowych(Wr),
zabalh' i wypoczynku (Zb),
poznania (Pz),

-- twórczości O'w).
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Dla każdej potrzeby opracowano po 5 stwierdzeń ułożonych losowo.
Przyjęto, że liczba wyborów stwierdzeń określających dany motyw jest
jednocześnie miarą jego nasilenia (maksymalny wynik wynosi więc 5).
Osoba badana może oczywiście nie wybrać żadnego z nich -- otrzymuje
wtedy wynik 0 w zakresie stopnia nasilenia danego motywu.

Sfonnułowania użyte w ankiecie powstały w efekcie przetworzenia
niektórych stwierdzeń z kwestionariusza H. Murray'a lub też zostały
opracowane specjalnie w aspekcie rozpatrywanego problemu. Starano się,
aby występowały w nich ,,naciski'' charakterystyczne dla danych potrzeb.

Na końcu kwestionariusza znajduje się także zadanie polegające na
podkreśleniu jednej -- z trzech -- preferowanej formy turystyki(biernej,
aktywnej, z elementami ryzyka), co w zamyśle autora miało pozwolić na
uzyskanie wglądu w zależności między nimi a siłą motywów określonego
rodzaju.

W skład kwestionariusza wchodzi również pronll pełniący rolę pomoc-
niczą, na którym zaznaczany jest graficznie układ motywów danej osoby.

5. Wyniki badań

Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie struktury motywacji
turystycznej w zależności od płci. Z analizy tabeli l wynika, że dla mężczyzn
najważniejszymi motywami uprawiania turystyki są w kolejności te, które
wynikają z potrzeb: kompensacJi, zabawy, wrażeń. Dla kobiet odpowied-
nio: zabawy, wrażeń, stowarzyszenia. Motywy poznawcze mają tę samą,
przeciętną pozycję u obojga płci. Godne uwagi są niskie pozycje motywów
wyczynu i dominacji zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Analiza statys-
tyczna za pomocą testu ,,t'' wykazała jednak, że przy t=2.000 (a=0.05,
v:66) istotne statystycznie różnice między kobietami i mężczyznami wy-
stępują tylko w skałach St (t=3.37) i Pz (t=2.5).

Za pomocą testu Xż, zgodnie z założeniem, zbadano zależność stopnia
nasilenia motywów od płci(tab. 2). Okazało się, że przy X:=5.991(a= 0.05,
df=2) zależność ta występuje dla motywów St, Km, Pz, a jej siłę -- na
podstawia wskaźnika kontygencji C z uwzględnieniem wartości skorygowa-
nej Ct., [6] -- okreś]ić można jako przeciętną (we wszystkich trzech
przypadkach Ct.,=0.46). Należy zwrócić uwagę na fakt pojawienia
się istotnej zależności między stopniem nasilenia motywów Km a płcią,
mimo wcześniejszego braku istotności różnic. Jest to efektem dużej
różnicy między wariancjami wyników dla mężczyzn (s'=2.57) i dla
kobiet (s'=1.01) w zakresie tej skali, zniwelowanej przez pogrupo-
wanie danych pod względem stopnia nasilenia motywów przy obliczaniu
wartości Xz
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+ p<0.05
w.8. -- wynik nieistotny
w.i. -- wynik istotny

Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli 2 można wysunąć
przypuszczenie, że dla mężczyzn znaczące są następujące poziomy nasilenia
motywów: St -- niski i przeciętny, Km :- wysoki i przeciętny, Pz -- prze-
ciętny. Dla kobiet odpowiednio: St -- przeciętny, wysoki, Km -- przecięt-
ny, Pz -- wysoki.

Określono także związek między stopniem nasilenia motywów a prefe-
rowane formą turystyki(B -- bierna, C -- czynna, R -- z elementami
ryzyka). Tabela 3 przedstawia te zależności. Dla X'= 9 488 (a = 0:05, df=4)
tylko motywy wŚI wykazały tę zależność (x'=15.31), a jej siłę określić
można jako wysoką (Ct..=0.55). Motywy te odgrywają rolę w odniesieniu
do biernej formy turystyki na poziomie niskim, czynnej -- na poziomie
niskim i przeciętnym, z elementami ryzyka -- przeciętnym.

6. Wnioski

Uzyskane wyniki wskazują na to, że najważniejszymi w rozpatrywanej
próbce motywami uprawiania turystyki są motywy ludyczno-estetyczne,
wynikające z potrzeb zabawy i wypoczynku oraz wrażeń żlnysłowych.
świadczy o tym wysoka ich pozycja w strukturze motywacji turystycznej,
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zdaje się to potwierdzać istnienie
dwóch metamotywów -- hedonistycznego i dążenia do nowości, wskazywa-
nych przez W'iniarskiego [10]. Wydaje się więc, że właśnie te zidentyfi-
kowane motywy są tymi, które -- immanentnie związane z uprawianiem
turystyki -- decydują o autotelicznym i heterostatycznym charakterze jej
motywami.
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Badania wykazały także, że w odniesieniu do trzech rodzajów motywów
występuje zależność między stopniem ich nasilenia a płcią. Tak więc,
potrzeby leżące u ich podstaw mogą być u mężczyzn iu kobiet realizowane
poprzez turystykę, chociaż na różnym poziomie. Sądzę, że obserwowane
różnice w tym zakresie są wynikiem oddziaływań społecznych, związanych
w ogóle z kształtowaniem potrzeb człowieka w procesie socjalizacji. Więk-
sza niż mężczyzn liczebność kobiet, uzyskujących przeciętny i wysoki
poziom nasilenia motywów St, zdaje się być efektem większego nacisku na
rozwój potrzeb społeczno integracji. Z kolei większą liczebność mężczyzn
w odniesieniu do wysokiego poziomu nasilenia motywów Km przypisać
można silniejszemu, środowiskowemu hamowaniu naturalnej ekspregi nie-
których potrzeb lub zachowań. Byłoby rzeczą niezwykle interesującą pod-
jęcie badań zmierzających w kierunku zidentyfikowania potrzeb, które są
poprzez turystykę kompensowane. Z analizy treści stwierdzeń kwestiona-
riusza wynika, że -- najogólniej rzecz biorąc -- chodzi tutaj o potrzeby,
które zazwyczaj są realizowane w sposób wymagający zachowań nonkon-
formistycznych: poszukiwanie stymulacji, sprawdzenia siebie. Postulat ten
jest tym istotniejszy, że -- jak wykazano -- dla kobiet również turystyka
może pełnić funkcję kompensacylną.

W tym kontekście zwróćmy uwagę na to, że w przypadku motywów Pz,
wysoki poziom ich nasilenia jest bardziej znaczący dla kobiet. Postawmy
tutaj ryzykowną nieco hipotezę, że uprawianie turystyki jest w tym przypa-
dku jedną z form kompensacji małej satysfakcji z własnej aktywności
poznawczej, uwarunkowanej czynnikami społecznymi. Istnienie takiej moż-
[iwości nasuwają badania C]ine, Richardsa, Needhama [1], które wykazały,
że nauczyciele nagradzają dziewczęta za konformizm w zakresie niektórych
sprawności intelektualnych, a karzą przejawy wybitnej inteligencji u chłop-
ców (,,brilliant nonconformer''). Co prawda badania te prowadzą do nieco
innych wniosków -- chłopcy w większym stopniu powinni wykazywać
potrzebę kompensacai -- ale tylko pozornie. Jak się wydaje, chłopcy
i dziewczęta reagują zupełnie inaczej na takie oddziaływanie: buntowniczo
w pierwszym przypadku, submisyjnie w drugim. Tak więc chłopcy mają
większą szansę realizować swoje potrzeby poznawcze niż dziewczęta.

Niewykluczone, że istnieje prostsze wytłumaczenie opisywanej zależno-
ści. BYĆ może motywy poznawcze stanowią po prostu rozszerzenie moty-
wów doznaniowych wrażeń zmysłowych. Jak wykazałem, te ostatnie u ko-
biet są umiejscowione wyżej w strukturze motywacji turystycznej niż u męż-

W takim ujęciu motywy poznawcze również wyznaczać będą autotelicz-
ność i heterostatyczność motywacji turystycznej. Dwa pozostałe rodzaje
motywów, stowarzyszenia i kompensacji, uznamy natomiast za decydujące
o jej instrumentalnym i homeostatycznym charakterze.

czyzn

174



Ostatnia -- wykryta w badaniach -- zależność między stopniem nasile-
nia motywów Wy a formą turystyki ma raczej charakter hipotezy: im
bardziej ,,dynamiczna'' forma turystyki, tym motywy wyczynu odgrywają
zwiększoną rolę. Hipotezę tę należy jednak sprawdzić szczególnie w od-
niesieniu do turystyki z elementami ryzyka, gdyż w naszych badaniach tę jej
formę preferowało niewiele -- bo 13 osób, co znacznie ogranicza skutecz-
ność predykcji.

7. Uwagi końcowe

Wyniki badań przedstawionych w niniejszej pracy zdają się potwierdzać
konieczność dalszej eksploracji zagadnień związanych z motywacją turys-
tyczną. Ujawnione zależności między poziomem nasilenia motywów a płcią
wskazują na nieco odmienną dynamikę tej motywacji u kobiet i mężczyzn.
Wydaje się, że przyczyną tego są czynniki społeczne i rozwojowe, wpływają-
ce na kształtowanie się struktury potrzeb w ogóle. lch uwzględnienie
w badaniach może znacznie rozszerzyć nasze rozumienie turystyki jako
zjawiska o indywidualnym i grupowym charakterze.

Niezbędne jest także podjęcie tematyki wewnętrznego zróżnicowania
turystyki. Zakładam bowiem, że ze względu na pilotażowy charakter
prezentowanych badań, najprawdopodobniej nie wszystkie zależności mię-
dzy poziomem nasilenia motywów a formą turystyki zostały ujawnione.

The Strukture of Tourist Motivation

This paper attempts at completing sole problems connected with the
structure of tourist motivation. The analysis of the obtained results allowed
to describe 1) the hierarchy of reasons for practisiag tourist by men and
women; 2) the connection between the intensity level of reasons and sex; 3)
the connection between the intensity level of reasons and the preferred form
of tourist. The social-developmental character of the difference conditio-
nings in this field has been mentioned. Sole typem of seasons responsible
for the formation of various tourist motivation patterns have been iden-
tified initially, too.
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ANEKS
ANiaETA

DATA URODZENIA
PŁEĆ

Ankieta składa się z szeregu stwierdzeń określających dlaczego ludzie uprawiają turystykę;
podróżują, wędmją itp. Twoim zadaniem będzie dokończyć następujące zdanie: UPRAWIAM
TURYSTYKĘ. PONIEWAŻ.......'-'''..-., poprzez zakreślenic kółkiem numerków tych stwiu-
dzeń, które Twoim zdaniem odnoszą się do Ciebie. Liczba stwierdzeń, które możesz wybrać
nie jest ograniczona.

UPRAW'IAM TURYSTYKĘ PONIEWAŻ

l
2

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9

10.

lubię planować i organizować grupowe wycieczki turystyczne.
daje mi możliwość postępowania zgodnie z moim.i własnym.i zam.ierzeniami, a nie
zamierzeniami innych osób.
umożliwia mi to bycie blisko z innymi ludźmi.
sprawia mi przyjemność udział w trudnych lub aiebezpinznych podróżach.
daje mi to możliwość realnego, energicznego działania.
kontakt z innym niż zwykle otoczeniem, krajobrazem, dostarcza mi niezapomnianych
wrazen.
można spotkać ludzi lubiących wesoło spędzać czas.
wędrówki dają mi pretekst do rozmyślań i reneksji.
przyroda często nasuwa skojarzenia, które póżniej są pomocne przy rozwiązywaniu
jakichś zadań, np. technicmych.
przedmioty przywiezione z podróży pomagają ini uroanaicić wygląd mojego miesz-
kania.
mogę poznać ludzi, kulturę i prze'rodę innych regionów kraju lub świata.
jest to łatwo dostępne lekarstwo na zmartwienia i stresy.
kontakt z przyrodą mnie relaksuje, uspokaja.
przyroda pobudza moją wyobraźnię.
umożliwia mi to stawianie sobie tmdnych celów, które próbuję osiągnąć.
turystyka wynagradza monotonii codziennego życia.
w gmpie, podczas wędrówki można bez trudu nawiązać interesujące znajomości
l przylaznle.

11

12.
13
14

15.

16.
17.
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18.

19.
20.
21.
22.
23.
a.
25.
26.
27.
28.

w czasie podróży anniejsza się rola społecznych nakazów i zakazów ograniczających
moją wolność.
dalo mi to możliwość udowadnianie innym shszności noid. planów, zamierzeń.
turystyka potwierdza moją zdolność do inięjowania różnych działań.
umożliwia mi to zachowania się w sposób niekonwencjonalny i oryginalny.
daje mi to szansę sprawdzenia swoich możliwośd w dzidaniach zespołowych.
w grupie łatwiej pokonuje się przeszkody niż w pojedynkę.
podróże dostuczają wrażeń, których zwykle jest się pozbawionym.
sprawia mi przHemność pokonywanie przeszkód.
lubię zbierać naturalne pamiątki z podróży: korzenie, kamienie, muszli itp.
podróże kojuzQ mi się z beztroski, humorem. dobrą zabawą.
mogę sprawdzić w rzeczywistości to, co przeczytałem w przewodnikach i książkach
podróżaiczych.
podróże wzbogacają moją osobowość.
mogę porównać kulturę i przyrodę własnego regionu(lub kraju) z kulturą i przyrodą
innego regionu (lub kraju).
daje mi możliwość rywalizacji, współzawodnictwa.
mogę udowodnić, że stać mnie na znoszenie znacznych niewygód i trudnośd.
w czasie podróży zmniejsza się Fala autorytetów -- wszyscy są tak samo ważni.
daje mi to możliwość przewodniczenie innym w grupie turystycznej.
lubię otwute przestrzenie -- dają mi one poczucie wolności.
podróżowanie w zgranej paczce to prawdziwa przyjemność.
czasem jest wskazane dla zdrowia nuycznego i psychicznego przebywanie w natural-
nych lub niewygodnych wamnkach.
ddęki dokonaniu czegoś wybitnego(np. zdobycie szczytu górskiego) osiągać spokój
i zadowolenie z siebie.
kontakt z przyrodą dostuczy mi przeżyć, które na długo pozostają w pamięc
nie ma nic przyjemniejszego jak płonące ognisko i wspólna zabawa.
wiedza wyniesiona z podróży(wędrówek) przydaje się czasem w życiu.
przeżycia i doświadczenia wyniesione z podróży pobudzają mnie do dokonywania
zmian w moim zyciu.
najlepiej wypoczywa się w sposób czynny.
lubię szczegółowo obserwować życie przyrody.
dZIe mi to możliwość nuzucania swoich decyzji innym osobom w grupie turystycznej.

29
30

31.
3Z
33.
H.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41
42.

43.
44.
45.

NAJBARDZIEJ LUBIĘ UPRAWIAĆ TURySTYK.Ę W FORMIE: (podkreśl właściwe)
+ biernej -- np. wycieczki autokarowe, długotrwały pobyt w jednym miejscu.
+ czynnej -- np. piesze lub rowerowe wędrówki, częste zmiany miejsca pobytu.
+ z elementami ryzyka np. żeglarstwo, kajakarstwo, wycieczki wysokogórskie.

Klacz do obliczania vrynikóvr:
Dm: 1, 19, 20, 34, 45
Au. 2, 18, 21, 33, 35
St: 3, 17, 22, 23, 36
Km: 4, 16, 24, 32, 37
Wy: 5, 15, 25, 31, 38
Wr: 6, 13, 26, 39, 44
Zb: 7, 12, 27, 40, 43
Pz: 8, 11, 28, 30, 41
Tw: 9, 10, 14, 29, 42
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NR 4 FOLIA TURISTICA 1993

Program zajęć z przedmiotu psychologia i sposób jego
realizacji na kierunkach turystyka i rekreacja
krakowskiej AWF w percepcji oraz ocenie studentów

Irena Surówka-Fenczyn, Jan Fenczyn +

W związku z dokonującymi się w Polsce przemianami społeczno-ekono-
micznymi zaistniała konieczność dostosowania do ich charakteru progra-
mów kształcenia studentów, szczególnie w akademiach, jako uczelniach
zawodowych, przygotowujących absolwentów do profegi integralńe zwią-
zanych z gospodarką narodową. Ze względu na wymogi aktualnego rynku
pracy większość zmian programowych sprowadza się do ściślejszego niż
dotąd wiązania przekazywanych w szkołach wyższych treści teoretycznych
z praktyką zawodową.

Również w krakowskiej AWF w roku akad. 1990/91 dokonano aniany
dotychczasowego programu nauczania psychologii, wykładanej studentom
kierunków turystyka i rekreacja.

Jak wynika z przeprowadzonych w różnych okresach sondaży i analizy
dokumentów, tylko nieznaczny procent osób podejmujących studia dzienne
na kierunkach turystyka i rekreacja w naszej Uczelni ukończył licea zawo-
dowe o profilu medycznym, bądź pedagogicznym, lub Studia Nauczyciels-
kie, w których to szkołach psychologia stanowi odrębny przedmiot naucza-
nia. Można więc przyjąć, iż praktycznie ogół naszych studentów spotyka się
z tą dyscypliną wiedzy po raz pierwszy dopiero podczas studiów. Dlatego
też do momentu ZJniany programu nauczania psychologia wykładana była
w sposób systematyczny. Około 15 godzin lekcyjnych (a więc połowę
ogólnego czasu wykładu) poświęcano na realizację skróconego kursu psy-
chologii ogólnej, dzieląc pozostałe 15 godzin między monograficzne tematy
z zakresu psychologii społecznej, rozwojowo-wychowawczej i klinicznej.

Ćwiczenia, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, przeznaczano na uszcze-
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gółowienie problemów poznanych przez studentów na wykładzie i wskaza-
nie ich związków z praktyką.

Zmiany dokonane w programie studiów obowiązującym w roku akade-
mickim 1991/92 w odniesieniu do psychologii były następujące: na spec-
jalizacji rekreacja pozostała ona --jak dawniej --jako przedmiot obowiąz-
kowy, natomiast na speclalizaqji turystyka została uznana jako ,,przedmiot
do wyboru". Mimo to w bieżącym roku akademickim psychologia była
przez słuchaczy wybierana powszechnie, co w naszym przekonaniu świad-
czy dobitnie o istnieniu społecznego zapotrzebowania na treści wchodząjce
w skład tej dyscypliny wiedzy.

Opracowjąc zmieniony program zajęć z psychologii przede wszystkim
zrezygnowano z podstawowego -- w tradycyjnym układzie przekazywa-
nych treści -- kursu psychologii ogólnej. Założono, iż problematykę tę
student może opanować samodzielnie, na podstawie jednego ze wskazanych
mu podręczników. Podejście takie było zgodne ze stale powtarzanym przez
studiujących postulatem: ,,m.niej szkolnego uczenia się, więcej samodziel-
nego studiowania"

Nowy, zatwierdzony do realizacji w roku akad. ]991/92 program wy-
kładów z psychologii poświęcony był prezentacji czterech bloków tema-
tycznych.

Pierwszy z nich nosił nazwę ,,Osobowość'', a na zawarte w nim treści
szczegółowe składały się: a) wybrane koncepcje osobowości(Z. Freud, E.
Kretschmer, W. Szewczuk, J. Reykowski), b) porównawcza analiza elemen-
tów struktury osobowości w tychże koncepcjach, c) rozwój ontogenetyczny
jednostki i podstawowe czynniki determinujące rozwój osobowość, d)
różnice indywidualne i ich uwarunkowania.

Blok drugi, ,,Interakqe międzyludzkie'', poświęcony był prezentacji
społecznego funkcjonowania osobowości człowieka. W jego skład wchodzi-
ły takie zagadnienia szczegółowe, jak: a) interakcje i ich rodzaje, b) różne
koncepcje interakcji(behavioralna, poznawcza, analiza transakcyjne), c)
grupa społeczna, rodzaje grup, d) typy przywództwa grupowego, e) warto-
ści, normy i sankcje grupowe, f) role społeczne (układ ,,pozycja -- rola'',
koncepcja S. Nieciuńskiego), g) rozwój społeczno-moralny (wg J. Piageta,
Z. Skornego, S. Nieciuńskiego).

Treści bloku trzeciego zostały opatrzone ogólnym hasłem ,,Niektóre
zjawiska zaburzające proces adaptacji człowieka do sytuaciji zewnę-
trznej i warunków wewnętrznych". Blok ten zawierał następujące tematy
szczegółowe: a) zmęczenie i znużenie, ich wpływ na inne procesy psy-
chiczne, b) przeciwdziałanie zmęczeniu i znużeniu, c) sytuacje trudne,
ich następstwa dla adaptacji jednostki, d) sposoby rozładowania sytua-
qli trudnych i neutralizacji ich skutków, e) nerwice, choroby psychoso-
matyczne.
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Czwarty i ostatni blok nosił ogólną nazwe ,,Osobowość menedżera"
Jego treści dotyczyły analizy ról społeczno-zawodowych naszych absolwen-
tów, cech osobowości ułatwiających ich wypehienienie (nawiązując do
wykonywanych uprzednio badań psychologicznych studentów [2]).

Ćwiczenia z psychologii(30 godin'lekcyjnych) poświęcone były na zapoz-
nanie studentów z trzema grupami zagadnień: 1. niektórymi metodami badań
psychologicznych(obserwada, wywiad, ankieta, eksperyment, test, socjomet-
ria, analiza dokumentów osobistych), 2. wybranymi probleanami z zakresu
psychologii ogólnej(potrzeby, moty14,y działania, postawy, zainteresowania,
psychologiczne prawidłowości przekazu wiedzy), 3. elementami psychologii
wychowawczej i społecznej(metody transmisji wpływów wychowawcą'ch,
socjalizacja, style wychowania i kierowania grupą).

Cel i technika badań. Opis badanej grupy

W celu uzyskania rozeznania, jak studenci oceniają obowiwjący obecnie,
zlnodyfikowany program zajęć i sposób Jego realizaqi poshiżono się ankieta.
Zawierała ona trzy grupy pytań.

Pierwsza dotycą'ła oceny programu z przedmiotu psychologia. Składały się
na mą następujące pytania:

1. Jakie zagadnienia omawiane na zajęciach należałoby pominąć i dlacze-
go?0

2. Jakie zagadnienia nie poruszane na zajęciach należałoby wprowadzić
i dlaczego?

3. K.tóre z omawianych podczas kursu przedmiotu zagadnień potrak-
towane zostały zbyt szczegółowo -- uzasadlńl swe stanowisko,

4. Które z omawianych na zajęciach zagadnień zostały potraktowane zbyt
pobieżnie -- uzasadnij swe stanowisko.

Dmga grupa pytań poświęcona była ocenie sposobu prowadzenia zajęć
z psychologii. Zawierała ona następujące pytania:

1. Co było dobre i korzystne w sposobie prowadzenia zajęć i dlaczego?
2. Co anieniłbyś(-łabyś) w sposobie prowadzenia zajęć i dlaczego?
W trzeciej grupie znalazły się pytania dotyczące oceny przydatności wiedzy

psychologicznej. Zostały one sformułowane następująco: .
1. Czy uważasz, że wiedza psychologiczna będzie Ci w przyszłości przydat-

na? Odpowiadając na to pytanie student musiał wybrać jedną z trzech
możliwych odpowiedzi: ,,tak", ,,nie", ,,nie wiad"

2. W jakich dziedzinach życia (wymień je) będziesz mógł (-a) posłużyć się
w praktyce uzyskaną wiedzą psychologiczną?

W odniesieniu do pierwszych dwóch grup pytań proszono studentów
o udzielenie odrębnych wypowiedzi w odniesieniu do wykładów i ćwiczeń.
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Badania przeprowadzono anonimowo po zakończeniu kursu psycho-
logii(po l semestrze l roku). Apelowano do studentów o udzielenie
przemyślanych i rzetelnych odpowiedzi. Zastosowana procedura pozwoliła
-- naszym zdaniem -- na uzyskanie raczej wiarygodnego materiału. An-
kieta objęto wszystkie osoby uczęszczalące na zajęcia (46 studiujących
rekreację i 86 słuchaczy turystyki).

Analiza uzyskanego materiału

Analiza odpowiedzi udzielonych na pytania wchodzące w skład pierw-
szej grupy pytań (ocena programu zajęć) pozwoliła na stwierdzenie, iż:

1. generalnie więcej respondentów uważa za zbyt rozbudowany lub
szczegółowy program Ćwiczeń niż wykładów;

2. studiujący turystykę częściej niż młodzież ze specjalizacji rekreacja
uważają, że w programie psychologii należy pominąć pewne treści(pytanie
1) 1ub potraktować je bardziej ogólnie (pytanie 3), przy czym pogląd ten
odnosi się zarówno do wykładu, jak i Ćwiczeń;

3. wprowadzenie nowych tematów (pytanie 2) albo poszerzenie nie-
których z omawianych na wykładach zagadnień (pytanie 4) postulują
częściej studiujący turystykę, natomiast takie same oczekiwania w od-
niesieniu do ćwiczeń częściej można zaobserwować na specjalizacji z za-
kresu rekreacji.

W programie wykładów pominięcie pewnych treści proponuje 16%
studentów turystyki. Głównie uważają oni za zbędne niektóre lub wszystkie
teorie osobowości, definicje pojęć ps)chologicznych (po 6 osób) oraz pewne
elementy psychologii społecznej (4 osoby). Nieco rzadziej, bo w 10%
przypadków oczekują eliminacji niektórych treści słuchacze rekreacji; są
oni również przede wszystkim (3 osoby) zwolennikami usunięcia z pro-
gramu niektórych teorii osobowości -- zwłaszcza koncepcji J. Reykows-

Znacznie więcej badanych (po 39% z obu specjalizacji) pragnie zawęże-
nia tematyki omawianej na Ćwiczeniach. Dotyczy to głównie metod badań
psychologicznych (3] respondentów z turystyki i 16 z rekreacji). Część
studiujących turystykę (12 osób) generalnie nie widzi potrzeby zapoz-
nawania się z 'wiedzą na ten temat, inni oczekują rezygnacji z omawiania
niektórych tylko metod -- zwłaszcza testu i eksperymentu. Także słuchacze
rekreacji najchętniej zrezygnowaliby z omawiania testu i eksperymentu.
Ponadto młodzież z turystyki uważa za zbędne wprowadzanie definicji
pojęć psychologicznych (7 osób), niektórych elementów psychologii wy-
chowawczej (6 osób), np. socJalizacji, psychologicznych podstaw oddziały-
wań wychowawczych, a 4 osoby proponują pominięcie pewnych elementów

kiego
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psychologii ogólnej -- zwłaszcza problematyki postaw. Oczekiwania stu-
dentów rekreacji dotyczą wyeliminowania (obok wspomnianych już metod
badawczych) elementów psychologii wychowawczej i ogólnej (odpowiednio
6 i 4 wypowiedzi). Z zakresu psychologii wychowawczej proponują oni
pominąć zwłaszcza psychologiczne podstawy oddziaływań wychowaw-
czych, a z psychologii ogólnej -- informacje dotyczące prawidłowości
związanych z przekazem wiedzy.

Jako zbyt szczegółową ocenia przekazywana im w ramach wykładów
wiedzę 36% studiujących turystykę i 26% -- rekreację, a w odniesieniu do
Ćwiczeń odpowiednio: 56% i 47% słuchaczy.

Młodzież z obu specjalizacji jest zdania, iż wykładowca zbyt szczegóło-
wo przedstawia przede wszystkim teorie osobowości(24 badanych z turys-
tyki i 10 z rekreacji) oraz definicje pojęć psychologicznych (odpowiednio
7 i5 osób), choć pojawiły się też pojedyncze wypowiedzi: ,,wszystko było za
szczegółowe''

W stosunku do Ćwiczeń zarzut zbytniej szczegółowości dotyczy zwłasz-
cza trzech grup zagadnień: metod badań psychologicznych (26 osób z turys-
tyki i 8 z rekreacji), psychologii ogólnej (19 studentów turystyki i9 re-
kreacji) oraz elementów psychologii wychowawczej (odpowiednio
6 i7 osób). Wśród metod badawczych respondenci najczęściej wymieniali
testy; z zakresu psychologii ogólnej za zbyt dokładnie omawiane uznali
przede wszystkim zagadnienie postaw, natomiast w zakresie psychologii
wychowawczej wystąpiło znaczne rozproszenie odpowiedzi: studiujący tu-
rystykę postulowali mniej szczegółowe zapoznanie się głównie z problema-
tyką socjalizacji, a słuchacze rekreacji -- z rolą kar i nagród w wychowaniu.
Ponadto młodzież z turystyki zgłaszała zastrzeżenia co do definicji pojęć
psychologicznych.

Wprowadzenia dodatkowych treści na wykładach pragnie 48% osób
z turystyki i 43% z rekreacji; takie same oczekiwania wobec Ćwiczeń
formułuje odpowiednio 43% i 47% badanych.

Respondenci z turystyki proponują wzbogacić wykłady pominiętymi w no-
welizowanym programie niektórymi elementami psychologii ogólnej (16 osób)
-- zwłaszcza zagadnieniem emocji, psychologii wychowawczej (6 badanych)
-- szczególnie ,,wychowaniem dzieci'', psychologii klinicznej (5 przypadków,
przy czym odpowiedzi te cechuje duże zróżnicowanie co do rodzaju postulowa-
nych uzupehień), społecznej -- a konkretnie patologii w życiu społecznym(4
osoby) i psychologii rozwojowej(3 wypowiedzi). Z kolei studiujący rekreację
uznają za wskazane omawianie w ramach wykładów dodatkowo zagadnień
z zakresu psychatrii(l l osób) i psychologii społecznej (7 badanych) -- zwłasz-
cza roli uczuć w kontaktach interpersonalnych. Rzadziej pojawiały się postula-
ty wprowadzenia nie sygnalizowanych na wykładzie elanentów psychologii
klinicznej, rozwojowej i osobowośd.
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Materiał ćwiczeń, zdaniem badanych z turystyki, należy uzupełnić
dodatkową wiedzą z psychologii ogólnej (9 wypowiedzi) -- zwłaszcza
zagadnieniami emocji, nie omawianymi elementami psychologii wychowaw-
czej i społeczną (po 8 propozycji); wśród tycbb ostatnich grup zagadnień
młodzież pragnie przede wszystkim poznać ,,problemy wychowania dziec-
ka" i patologie społeczne. 6 osób uważa za wskazane zapoznanie się na
Ćwiczeniach z problemami z zakresu psychologii klinicznej, a 4 -- roz-
wojowej. Słuchacze rekreacji są zwolennikami uzupełnienia programu ćwi-
czeń wiedzą z psychologii klinicznej (8 osób) -- przy czym w wypowie-
dziach obserwuje się brak jakichkolwiek szczegółowych preferencji dotyczą-
cych konkretnych trend. 5 badanych postuluje wprowadzenie treści z za-
kresu psychologii społecznej, zwłaszcza ,,roli uczuć w kontaktach między-
ludzkich", a 4 studenci pragną poznać dodatkowe elementy psychologii
wychowawczej.

Pytaliśmy także o to, czy i które treści programowe zostały przed-
stawione -- zdaniem badanych -- zbyt pobieżnie. W odniesieniu do
wykładów 33% badanych z turystyki i 34% z rekreacji jest zdania, że na
omówienie niektórych zagadnień należałoby poświęcić więcej czasu. W sto-
sunku do ćwiczeń taki postulat przedstawiło 30% studentów z turystyki
i 39% z rekreacji.

Na wykładach słuchacze turystyki pragną przede wszystkim dokładniej
zapoznać się z problematyką psychologii klinicznej (14 osób), przy czym
zdecydowana większość nie podaje, które konkretnie tematy należałoby
omówić szerzej. W drugiej kolejności oczekują poświęcenia większej ilości
czasu zagadnieniom osobowości(9 badanych) -- szczególnie interesuje ich
teoria Z. Freuda. 8 zwolenników ma propozycja pogłębienia wiedzy z psy-
chologii społecznej -- zwłaszcza dotyczącej interakcji, 4 osoby oczekują
zwiększenia czasu przeznaczonego na zapoznanie się z zagadnieniami z psy-
chologii ogólnej (potrzeby, motywy). Również studiujący rekreację chcieli-
by w ramach wykładów poznać lepiej przede wszystkim psychologię klinicz-
ne (17 osób), przy czym rozrzut odpowiedzi dotyczących poszczególnych
tematów z tego zakresu jest bardzo znaczny. 5 słuchaczy postuluje bardziej
szczegółowe potraktowanie przez wykładowcę jednego z zagadnień wcho-
dzących w skład psychologii ogólnej, a mianowicie zainteresowań.

W ramach ćwiczeń respondenci z turystyki za zbyt pobieżnie omówione
uznali psychologię ogólną (l l osób) -- głównie postawy, wychowawczą (8
badanych) -- przede wszystkim style wychowania i kierowania grupą,
metody badawcze w psychologii(7 studentów) -- w tym przypadku obser-
wowano dużą rozbieżność w zakresie preferowanych metod. Najmniej (5)
wypowiedzi wskazywało na potrzebę pogłębienia wiedzy z psychologii
społecznej (rozwój społeczno-moralny, postawy aspołeczne). Młodzież z re-
kreacji pragnie dokładniej poznać psychologię wychowawczą (l ł przypad-
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k6w). szczególnie style wychowania i kierowania grupą oraz problematykę
stosowania ku i nag'6d w wychowaniu.

Dmga grupa pytań dotyczyła dydaktycmd i metodyczne oceny sposo-
bu prowadzenia zajęć w percepqi słuchaczy.

Oceniając wykłady prawie wszyscy studenci turystyki(84 osoby) zwra-
cali uwagę na ich uozumiałość, która -- ich zdaniem -- była przede
wszystkim koankwencją wprowadzania wielu przykładów ułatwiających
receptę treści(68 badanych), a także uporządkowanego, logicznego toku
wywodu(6 wypowiedzi) i przystępaego języka(5 shchaczy). Podkreślali
także, że wykładowca potrafił wzbudzić zaiateraowaaic przedmiotem(46
osób), gdyż przekaqwał w ciekawy sposób treści zawierające duży ładunek
inforznacyjay, niekiedy posługując się sformułowaaiami świadczącymi
o poczuciu humoru. ]] respondentów za pozytywną uznało umiejętność
stworzenia ,,dobrej atnnosfcry na wykładach". Także w wypowiedziach
badanych z rckrcaqji najczęściej(51 razy) podkreślano, żc wykłady były
zrozumiałe, do czego przyczyniło się wprowadzenie dużej liczby przy-
kładów oraz przystępny sposób przekazu wiedzy. Wywoływało to u odbior-
ców wzrost zainteresowania przedrniotcm (15 osób). Za pozytywne uznano
także stawianie i egzekwowanie wymagań wobu siebie i słuchaczy(6
wypowiedzi), wyrażające się -- zdaniem studentów -- zwłaszcza puaktual-
nością. Tyleż samo osób pozytywnie oceniło atmosferę wykładów, a w 3 an-
kietach zwrócono uwagę na ,,dobry sposób przekazu treści, umożliwiający
robienie notatek"

Uwagi krytyczne w odniesieniu do wykładów sfottnułowały 44 osoby
z turystyki i 17 z rekreacji. Większość uwag miało przeważnie charakter
organizacyjny, wiążący się zaledwie pośrednio z merytorycznymi treściami
zajęć. Można tu zaliczyć -- w odniesieniu do słuchaczy z turystyki postula-
ty dotychącc organizacji zajeć (lO badanych) -- np. wprowadzenia przerwy
śródwykbdowej, późniejszego terminu rozpoczynania wykładów, rozluź-
nieaia dyscypliny obowiWJącej na zajęciach (lO wypowiedzi) -- np.
przylnnowaaia aa wykład osób spóźnionych, częściowej rezygnacji z akade-
mickiego charakteru wykładów (14 osób), która polegać by miała na
,,szkolayDn" zwracaaiu uwagi, co należy zapisać i kilkakrotnym powtarza-
niu tychże treści. W naszym rozumieniu również do spraw organizacyjnych
zaliczyć można grupę zuzutów dotyczących zbyt dużej liczby lektur obo-
wiwJącycb (6 studentów) oraz zbyt krótkiego wymiaru czasowego zajęć (4
osoby). Zarzuty te są spowodowane zbyt małą ilością godzin przeznaczo-
nych w programie studiów na przedmiot.

Podobnie przedstawia się układ odpowiedzi udzielonych przez studen-
tów z rekreacji. 8 osób widzi potrzebę dokonania zmian w organizacji
wykładu, polegających aa wprowadzeniu przerwy śródwykładowej. 5 bada-
nych oczekuje osłabienia dyscypliny (głównie w odniesieniu do spóźnicń na
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wykład). Shchacze rekreacji dostrzegają również konieczność zwiększenia
ilości godzin przeznaczonych na psychologię (4 wypowiedzi), co umoż-
liwiłoby zxnniejszenie liczby zadawanych do samodzielnego ' opracowania
lektur obowiązkowych, czego pragną 2 osoby.

Nieznaczny procent studentów z obu specjalizacji wysuwa propozy-
cję wzbogacenia i dodatkowego uatrakcyjnienia treści wykładów po-
przez wprowadzenie filmów dydaktycznych lub innych środków audiowi-
zualnych.

W odniesieniu . do ćwiczeń słuchacze turystyki pozytywnie ocenili ,,spo-
sób realizacji programu'' (53 wypowiedzi), szczególnie: wHaśnianie w ich
trakcie trudniejszych fragmentów omawianej ]iteratury (]9 badanych),
samodzielne przygotowanie przez studentów wskazanych tekstów (18 osób)
-- po ukierunkowaniu przez prowadzącego uwagi na istotne w danej
pozycji treści(co podobało się 6 respondentom) oraz możliwość dyskusji
w czasie zajęć (7 studentów). Podkreślali także (46 osób), iż sposób
prowadzenia zajęć pozwolił im zrozumieć trudne nieraz zagadnienia, zwła-
szcza dzięki ich uprzystępnieniu za pomocą przykładów (31 przypadków),
przekazywania konkretnych informacji(6 osób) podawanych w sposób
logiczny (2 słuchaczy), a jednocześnie przystępny (5 badanych). 37 studen-
tów za pozytywną uznało ,,atmosferę panującą na Ćwiczeniach'', 22 -- spo-
sób sprawdzania. i oceniania wiadomości(w tym 16 osób oceniło jako
korzystne przeprowadzanie krótkich pisemnych repetytoriów, a 6 -- nie
wymuszona aktywność w czasie odpowiedzi ustnych). Zdaniem 19 słucha-
czy przyjęta przez prowadzącego metoda postępowania spowodowała, że
poważnie zainteresowali się oni przedmiotem. Za pozytywne uznano także
(5 respondentów) konkretne, znane słuchaczom od początku zajęć, wyma-
gania dotyczące uzyskiwania zaliczek i punktualnego przybywania na

Także studenci rekreacji pozytywnie oceniali sposób realizacji pro-
gramu ćwiczeń (26 wypowiedzi), zwłaszcza wyjaśnianie w trakcie zajęć
definicji i tmdniejszych fragmentów tekstów (14 osób), fakt samo-
dzielnego przygotowywania literatury (lO badanych) i dobór lektur (2
przypadki). Sprzyjało to lepszemu zrozumieniu omawianych zagadnień, na
co zwróciło uwagę 26 pytanych. Shchacze (14 wypowiedzi) akceptowali
także sposób sprawdzania i oceny posiadanych przez nich wiadomości;
odpowiadały im pisemne repetytoria, spontaniczna aktywność na zajęciach,
jawność i sprawiedliwość ocen. Po 12 respondentów uznało, że przyjęty
przez prowadzącego model postępowania (zwłaszcza postaw wobec studen-
tów) wpływał na stworzenie ,,dobrego klimatu na zajęciach'' i przyczy-
niać się do zwiększenia zainteresowania psychologią. 6 osobom odpo-
wiadała dyscyplina zajęć -- szczególnie punktualność ich rozpoczynania
i kończenia.

zajęcia
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Postulaty źlnian w sposobie prowadzenia Ćwiczeń zgłosiły 44 osoby
z turystyki i 30 z rekreacji.

Najwięcej uwag krytycznych ze strony studentów turystyki dotyczyło
zadawanej literatury (22 osoby): ll respondentów sądzi, że należałoby
zmniejszyć objętość zadawanych do przeczytania tekstów, 7 zwraca uwagę
na wysoki stopień trudności zadawanego materiału, tyle samo domaga się
syntetycznego opracowania stosownych treści w formie skryptu, podkreś-
lając kłopoty związane z dotarciem do zalecanej literatury. Niektórzy (7
osób) proponują, by prowadzący najpierw omówić dane zagadnienie, a na-
stępnie zlecił przeczytanie odpowiedniej literatury -- co byłoby sposobem
utrwalenia wiedzy oraz upoglądowienia omawianej problematyki poprzez
oparcie się na większej jeszcze liczbie przykładów (5 wypowiedzi), filmów
lub wycieczek do placówek psychologicznych (4 przypadki). 19 responden-
tów pragnęłoby także zwiększenia czasu przeznaczonego na dyskusję. ]]
słuchaczy postuluje zmiany w sposobie i częstotliwości sprawdzania pozio-
mu wiadomości; oto ich propozycje wraz z czystością występowania: lik-
widacja odpowiedzi ustnych (4), całkowita rezygnacja ze sprawdzania
wiadomości(2), przygotowywanie się do zajęć nieobowiązkowe, wprowadzenie
tylko odpowiedzi ustnych, częstsze przeprowadzanie repetytoriów pisemnych,
łagodniejsze ocenianie odpowiedzi ustnych, rezygnacja z wymagań dotyczą-
cych znajomości definicji pojęć psychologicznych(po l propozycji). Zdaniem
9 respondentów wskazana byłaby zmiana organizacyjna -- wprowadzanie
przerwy w czasie Ćwiczeń, a 7 osób uważa, że na zapoznanie z psychologią
przeznaczono w planie studiów zbyt małą liczbę godzin.

Również studiujący rekreację najczęściej (15 przypadków) mają za-
strzeżenia co do zadawanej literatury; 7 osób pragnie, by zadając tekst
dokładniej, niż to miało miejsc, wypunktowano istotne zagadnienia, 5 ba-
danych oczekuje zmniejszenia objętości zaleconych do przestudiowania
materiałów, 3 słuchaczy wnioskuje przygotowanie kompendium wiedzy
w postaci skryptu do Ćwiczeń. Zdaniem 7 osób materiał Ćwiczeń byłby
bardziej przystępny dzięki wprowadzeniu większej liczby przykładów lub
filmów dydaktycznych. Z kolei 6 słuchaczy pragnie poświęcenia większej
ilości czasu na dyskusję, przy czym -- co zauważa l osoba -- konieczne
byłoby ,,żeby ludzie przestali się bać, że się wygłupią". Taka sama liczba
osób proponuje aniany w sposobie i częstotliwości sprawdzania stopnia
przyswojenia wiedzy; miałoby'one polegać na systematycznym, na kaa.ych
zajęciach, sprawdzaniu przygotowania słuchaczy w formie pisemnego repe-
tytorium (4 wypowiedzi), wprowadzeniu testów wiadomości(l osoba),
rezygnacji z przeprowadzania repetytoriów (również l respondent). Wy-
dłużenia czasu przeznaczonego na zajęcia z psychologii(do dwóch semest-
rów) pragnie 5 badanych; są oni zdania, że jeden semestr to zbyt mało, by
choćby w zarysie poznać tę ważną dla nich dziedzinę wiedzy.
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Ostatnia grupa pytań dotyczyła przewidywanej przez słuchaczy przydat-
ności wiedzy z zakresu psychologii.

Żadna z pytanych osób nie twierdziła, iż wiedza ta będzie w przyszłości
nieużyteczna. Po 6 respondentów z obu speqalizacji nie potrafiło ocenić
przydatności nabytych wiadomości(odpowiedzi t,nie wiem"). Wśród stu-
diujących turystykę 80, a wśród słuchaczy rekreacji 40 badanych uznało, że
informacje zdobyte na zajęciach z psychologii z pewnością przydadzą się im
w życiu. Najczęściej wskazywali oni na możliwość wykorzystania uzyskanej
wiedzy w szeroko rozumianym życiu rodzinnym (74 osób z turystyki i 35
z rekreacji) -- w tym także w wychowaniu własnego potomstwa. Na drugim
miejscu pod względem częstotliwości(61 wypowiedzi na turystyce i 31 na
rekreacji) znalazła się praca zawodowa. Ponadto badani wymieniali: szero-
ko rozumiane kontakty z ludźmi(54 przypadki na turystyce i 27 na
rekreacji), poznanie i rozwój samego siebie (16 studentów turystyki i8 re-
kreacji), ,,wszystkie dziedziny życia" (l l wypowiedzi słuchaczy turystyki
i 5 rekreacji).

Dyskusja

Postulowane przez słuchaczy zmiany w programie zajęć z psychologii są
w większości nie do zrealizowania z kilku powodów. Oto one:

1. Nie można zrezygnować z zaznajamiania studentów z pewnymi
treściami podstawowymi, bez znajomości których niemożliwa lub co naj-
mniej utrudniona staje się recepcja pozostałego materiału. Dotyczy to
przede wszystkim de6micji pojęć psychologicznych. Pojęcia te są używane
w języku potocznym, lecz w tym wypadku ich znaczenie nie jest ściśle
sprecyzowane. Na przykład w mowie potocznej raczej nie różnicuje się
semantycznie pojęć: ,,zainteresowanie" -- ,,zaciekawienie" -- ,,zamiłowa-
nie'', podczas gdy d]a psycho]oga nie są to okreś]enia synonimiczne [1].
Stąd nie można omawiać jakiegokolwiek zagadnienia nie precyzując jedno-
cześnie znaczenia pojęć, którymi się będzie operować.

Podobne zastrzeżenia budzi propozycja dotycząca rezygnacji z omawia-
nia niektórych metod i technik badań psychologicznych. Metodyka badań
w każdej dyscyplinie wiedzy jest elementem podstawowym, którego nie
sposób pominąć. Ponadto wiedza ta będzie niewątpliwie przydatna podczas
przygotowywania prac dyplomowych. Można natomiast zredukować do
niezbędnego minimum informacje dotyczące niektórych, mniej przydatnych
praktycznie słuchaczom, technik (np. testy), a czas ten przeznaczyć na
poszerzenie wiedzy z zakresu innych technik (np. obserwacja, wywiad,
ankieta) -- co sugerują niektórzy badani.

188



2: Uważamy -- mimo stanowiska części. studentów -- że nie należy
pomijać lub zaweżać omawiania pewnych zagadnień, przykładowo takich
jak: problematyka osobowości, postaw, socjalizacji. Znajomość tych treści
jest bowiem niezmiernie przydatna absolwentom kiemnków turystyka i re-
kreacja. W swej pracy zawodowej będą się oni stale stykali z ludŁni; zatem
znajomość osobowości klienta, technik jej poznawania, umiejętność kształ-
towania i ewentualnej zmiany jego postaw pomoże im w prawidłowym
pełnieniu roli zawodowej.

3. Treści programowe zostały tak zaplanowane, by przekazywana stu-
dentom wiedza psychologiczna posiadała walor bezpośredniej użyteczności
w przyszłej pracy zawodowej. Z tej racji nierealny .do spehienia jest
formułowany przez niektórych respondentów postulat poszerzenia pro-
gramu zajęć o tematykę nie mającą bezpośredniego związku z przygotowa-
niem zawodowym (np. zagadnienia z zakresu psychiatrii, patologii społecz-
nych, czy niektóre problemy z psychologii wychowawczej). Zagadnienia te
mogłyby się stać przedmiotem dodatkowych zajęć o charakterze fakul-
tatywnym dla osób nimi zainteresowanych.

4. Uważamy za uzasadnione propozycje słuchaczy dotyczące wprowa-
dzenia niektórych nie omawianych lub poruszanych dotąd zbyt pobieżnie
zagadnień z zakresu psychologii ogólnej i społecznej. Dla realizacji oczeki-
wań respondentów konieczne jednak byłoby zwiększenie wymiaru zajęć
z psychologii(co najmniej do 45 godzin wykładów i 45 godzin ćwiczeń),
gdyż w obecnym limicie czasu jest to niemożliwe. Postulat taki znalazł się
w wypowiedzach studentów. Zwiększenie wymiaru zajęć pozwoliłby na
poszerzenie programu, a jednocześnie przyczyniłoby się do zredukowania
do minimum liczby lektur obowiązkowych, z którymi słuchacze zapoznają
się w ramach pracy własnej i przeciw czemu energicznie protestują.

Ustosunkowując się do krytycznych wypowiedzi studentów, dotyczą-
cych dydaktycznej i metodycznej oceny sposobu prowadzenia zajęć, prag-
niemy zwrócić uwagę na kilka problemów:

1 . Ze względu na zbyt małą liczbę godzin przeznaczonych w programie
studiów na zajęcia z psychologii(zwiększenia wymiaru godzin z tego
przedmiotu oczekuje 16,6% słuchaczy) niemożliwe było wprowadzenie
choćby krótkiej przerwy w czasie trwania zajęć, gdyż nie była ona uwzględ-
niona w harmonogramie. Uważamy, że przerwa taka byłaby korzystna.
Zgadzamy się bowiem ze studentami, iż psychologia to przedmiot trudny
i przerwa ułatwiłaby recepcJę przekazywanych treści, a więc i zwiększyła
efektywność nauczania. Również z braku czasu nie można zrealizować
kolejnych postulatów niektórych respondentów -- odwoływania się w trak-
cie omawiania poszczególnych zagadnień do większej niż dotąd liczby
przykładów oraz kilkakrotncgo powtarzania np. definicji(powtarzano je
dwukrotnie). Z tego samego powodu w czasie Ćwiczeń musiano ograniczać
dyskuqę nad omawianymi problemami.
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2. Część studentów formułowała krytyczne uwagi dotyczące zbyt dużej
-- ich zdaniem -- objętości i stopnia trudności recepcji zadawanej do
przygotowania (na Ćwiczenia) literatury. Sądzimy, że zarzut ten częściowo
jest spowodowany przyzwyczajeniem do ,,szkolnego" uczenia się -- typo-
wym dla słuchaczy l semestru -- a więc przyswaJania niewielkich objętoś-
ciowo i raczej łatwych w recepcji treści. Badani uczą się dopiero samodziel-
nej pracy z tekstem naukowym. Starano się ułatwić im to zadanie poprzez
ukierunkowanie uwagi na istotne w danej pozycji treści; uważamy, że
w przyszłości ten element pracy dydaktycznej należy udoskonalić. Absur-
dalna natomiast jest propozyqa, by Ćwiczenia zamienić na wykład (tzn. by
prowadzący sam omawiać temat), a studenci w .ramach pracy własnej
utrwaliliby wiedzę czytając stosowną literaturę. Niewątpliwie dużym ułat-
wieniem dla słuchaczy byłoby przygotowanie materiałów do Ćwiczeń z psy-
chologii, zawierających kompendium potrzebnej wiedzy, co zresztą sugeru-
]a niektórzy respondenci uzasadniając tę potrzebę dodatkowo tmdnym
.iustępem do literatury (nie wszystkie zadawane prace są dostępne w biblio-
tece AWF).

3. Część słuchaczy pragnie wzbogacenia sposobu prowadzenia zajęć
przez wprowadzenie środków audiowuzualnych, głównie filmów oświato-
wych. Niestety, tego postulatu nie jesteśmy w stanie spełnić z powodu
braku tego typu pomocy dydaktycznych w odniesieniu do prezentowanej
problematyki. Nie możemy także pozytywnie odpowiedzieć na propozycję
organizowania w ramach zajęć wycieczek do placówek psychologicznych;
wycieczki takie nie wiążą się bezpośrednio z profilem kształcenia, miałyby
raczej charakter ,,ciekawostek''

4. Choć większość badanych akceptowała fomię sprawdzania i oceny
poziomu wiedzy, niektórzy proponowali wprowadzenie pewnych korekt.
Realna (lecz wątpić należy czy przyjęta z aplauzem przez wszystkich
słuchaczy) byłaby tylko jedna z nich -- wprowadzenie krótkich pisemnych
repetytoriów na każdych Ćwiczeniach. Z pozostałymi postulatami nie spo-
sób się zgodzić. Nie można bowiem zrezygnować ze sprawdzania zakresu
posiadanych wiadomości, pozwolić na nieobowiązkowe przygotowywanie
się do zajęć. Niekorzystna -- naszym zdaniem -- byłaby również rezygnacja
z odpowiedzi ustnych; spełniają one bowiem dodatkową rolę: uczą studenta
poprawnego formułowania wypowiedzi ustnych, która to umiejętność
w wielu przypadkach nie została wystarczająco opanowana w szkole śred-
niej, a będzie nieodzowna w przyszłej pracy zawodowej.

Częśc: 'młodzieży rozpoczynającej studia nie została wcześniej wdrożo-
na do odpowiedzialności .vyrażającej się w punktalnym przybywaniu na
zajęci Oso' :'iepunktualn- .,maj.! /.i złe'' dyscyplinę w tym zakresie
obowi'-ującą :: - zajęciach Naszym Jednak, zdaniem .' ramach pracy
wychowawczej jesteśmy wręcz zobowiązani do uczenia słuchaczy punktual-
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mości, która to cecha z pewnością będzie im przydatna w przyszłym
funkcjonowaniu zawodowym.

Na zakończenie pragniemy podkreślić rzetelny stosunek słuchaczy do
prowadzonego sondażu i na ogół dojrzały sposób ich rozumowania. Uzys-
kane informacje pomogą nam zarówno w dokonaniu -- w miarę możliwości
-- pewnych modyfikacji programowych, jak i korekcie sposobu prowadze-
nia zajęć.

Psychology Syllabus and tbe Way of lts Realization in die Department of
Tourist and Recreations The Academy of Physical Educatioa, Cracow,

Apprebended and Evaluated by the Studenta

This paper presents the results of the inquiry made among the first year
students of Tourism and Recreation Department at the Academy of
Physical Education, Cracow. The inquiry referred to the psychology syl-
labus, ways of teaching it and usefulness of the knowledge obtained in the
course of studying psychology. The students suggested same changes in the
syllabus and come modifications in the ways of carrying on the lectures and
classes. The authors recognized come of tłem acceptable on condition of
increasing tbe length of lecture time (from the present 60 to 90 lessons).
Almost all the inquired students admitted they would be able to maki use
of the psychological knowledge obtained during the studies both in their
professional work and in other kinds of activities (family life, widely
understood interpersonal relations and solving their own problcms).

Piśmiennictwo

[1] Fenczyn J., Starówka-Fmczyn 1., Kasperczyk T., Maciejewski J., NieŁfóre cechy osoóowo-
lci lundydatów przyjętym)t na kicmnki turystyka i rekreacja lorakowskiej ABTF, Fai\a.
Turistica 1992, nr 3.
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RECENZJE

Alternative to Tourism

Krzysztof Kaganek +

Artykuł dr K. Sprisangai stanowi szerokie spojrzenie na problem
alternatywy dla turystyki i turystyki alternatywnej w krajachb trzeciego
świata. Jednym z głównych twierdzeń artykułu jest to, że turystyka czyni
więcej złego niż dobrego, gdyż związanych jest z nią wiele problemów,
takich jak:
1. ekspanqa ekonomiczna,
2. degradacja środowiska,
3. dysproporcje między turystami i tubylcami,
4. przejmowanie fałszywych wzorów przez ludność miejscową od turystów,
5. wyzysk ekonomiczny,
6. zjawisko prostytucji(również dzieci).

Problemów tych jest więcej, można je wiązać z różnymi dziedzinami
życia krajów trzeciego świata. Autor rozważa przykład Tajlandii jako
kraju, w którym notuje się duży rozwój turystyki przyjazdowej i gdzie
występują wszystkie wyżej wymienione problemy związane z rozwojem
turystyki. Kraje trzeciego świata są ,,poligonem turystycznym'', a nie
partnerem, gdyż hotele i infrastruktura turystyczna w większej mierze
należą do inwestorów zagranicznych. W związku z tym w takich krajach,
jak np. Tajlandia zyski z turystyki nie pozostają w kraju i nie przyczyniają
się do jego rozwoju. Autor przedstawia działalność Ekumenicznej Koalicji
Turystyki Krajów Trzeciego świata (której jest sekretarzem) jako jednej
z organizacji zajmującej się rozwiązywaniem opisanych w artykule pro-
blemów.

Niektóre z działań K.galicji to:
1. świadome wprowadzanie turystyki w krajach trzeciego świata,

8 Katedra Turystyki AWF, Kraków, AI. Jma Pawla ll 78.
l Koron Sprisang, .4/łernarfvc la rowism, Contours, Vo1. 5, Nr 3. Sierpień 1991
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2. rozwijanie alternatyw dla turystyki,
3. wykorzystanie nauki, technologii i myśli filozoficznej dla potrzeb roz-

wiązywania problemów.
W artykule przedstawione są pewne formy turystyki alternatywnej, jak

również alternatywy dla turystyki. Według Autora istnieją trzy możliwości
polepszenia sytuacji, są to:

1« opcja kompromisowa, w której skład wchodzą:
respekt turystów dla tubylców, ich kultury i odwiedzanego środowiska,
zwiększenie korzyści płynących z gospodarki turystycznej dla społeczno-
ści lokalnej,

-- kierowanie i kontrolowanie ruchu turystycznego przez lokalne rządy.
2. Solidarity Visit, czyli wizyty małych grup lub osób indywidualnych,

pomyślane jako wizyty przyjaciół. Tubylcy i goście dobrowolnie wybierają
formy kontaktów.

Alternatywa dla turystyki, czyli uznanie, że turystyka jako zbyt silna
gałąź gospodarki na tyle ingemje w dany kraj i życie jego mieszkańców, .iż
należy rozpatrzyć potrzebę alternatywnego rozwoju kraju w stosunku do

Wszystkie wymienione w artykule fakty i spostrzeżenia dotyczące pato-
logii związanych z turystyka są cenne. Mniej jest niestety argumentów
przemawiających za turystykę, która jest mimo wszystko czynnikiem roz-
woju krajów.'Turystyka jako wartość sama w sobie nie przynosi aż tylu
zjawisk negatywnych. Trzeba zauważyć, że przy nieodpowiedniej polityce
w dziedzinie turystyki -- i nie tylko turystyki -- może dojść do takich
patologii. Autor zapomina o tym, że sprawy profilaktyki jak również
naprawy szkód w tym zakresie aie leżą w możliwościach samych krajów
trzeciego świata, ani międzynarodowych organizacji zajmujących się tym
problemem. W tnyśl powiedzenia: ,,Ryba psuje się od głowy'' -- trzeba
zastanowić się nad dwoma sprawami:

1. Rozwojem turystyki w krajach trzeciego świata zainteresowane są
mkdzynarodowe korporacje i organizacje finansowe, które widzą możliwo-
ści zysków z tytułu inwestycji. Wobu tego czy w takiej sytuacji Dnożna
skutecznie zwalczyć zjawiska patologiczne, skoro problem zaczyna się poza
granicami danego kraju, tam gdzie sprawy zysku są ważniejsze niż potrzeby
społeczności lokalnej? Tylko ogólnoświatowe próby rozwiązania tego pro-
blemu mogą przynieść pozytywne rezultaty.

2. W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z kryzysem moralności
zarówno jednostek, jak i społeczeństw. Nastawienia hedonistyczne i konsump
cyjne tworzą materialny system wartości związany jedynie z chęcią zaspokaja
nia potneb i żądzą posiadania coraz to nowych dóbr.

Sprawy natury naoralnd -- dotyczące problematyki turystyczną w krajach.
trzeciego świata -:-- mają ogromne znaczenie dla opisanych w artykule zjawisk.

nie
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Omówione działania K.oalięji Ekumenicznej są shiszne, najprawdopodo-
bniej jednak trafią na problemy wdrożeniowe ze względu na różnice
interesów pomiędzy tymi, którzy chcą za wszelką cenę rozwijać turystykę
w krajach trzeciego świata a organizacjami chroniącymi interesy lokalnej
społeczności i kraju. Tam, gdzie w obrocie są duże pieniądze, często kończą
się granice moralności i prawa.

Jak wynika z artykułu, wiele zrobiono przez ostatnie lata w celu
rozwiązania opisanych problemów, jednakże zjawiska patologiczne istnieją
nadal i pogłębiają się. Powstaje pytanie, w jaki sposób (oprócz podanych
przez Autora rozwiązań) walczyć skutecznie z tymi problemami? Aby
walczyć trzeba mieć odpowiednią broń, którą są akty normatywne-prawne
o charakterze międzynarodowym. Czy istnieje możliwość całkowitego wye-
liminowania zjawisk patologicznych? To trudne pytanie i trudno o udziele-
nie na nie jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno można by ograniczyć te
zjawiska poprzez stosowanie praw, które byłyby respektowane przez or-
ganizacje gospodarcze, koła finansowe, decydentów i turystów. Nie należy
zapominać również o innych narzędziach działania, jakimi są: podnoszenie
walorów moralnych płynących z uprawiania turystyki oraz edukacja doty-
cząca wartości niematerialnych. Z tego punktu widzenia artykuł dr Sprisan-
ga jest cennym głosem w dyskugi na temat wartośd, które powinna nieść ze
sobą turystyka.
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