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OD REDAKCJI

Kolęjnyjuż 16 nr ,,Folia Turistica" zawiera nitykuly. inFormade i recenzje
z fakt'esu szeroko rnzuinianą turystyki. Otwicrtt go artykuł ]vlarina Bachvn-
rowa o zmianach społeczno-gospodarczych i geopolitycznych, zachadzłł(:ych
we wspólczesnyiTI świt {:ie {lrilz ichjŁctnsekwenqach dla turystyki. ZITtiany tc
w skali I'egiol\alnęl, dotyczące pttlityki turystyczną w kr4ach l.Inn Europęj-
kid, analizuje M.B. wrzymie)l

Turystyka to dzi6iąj jedet] z największych w skali światu rynków pra
cy. Analizę ofert pra(y i niezbędnych kwalitikaęii dl:} potltjmowilnia zatrud
niania w turystyce przedstawia, w oparciu o l)zdaniu wykonane w Krako
wie, B. Alqziak.

Boga o repo'ezentowana jest tematyka zwi zan:} z {lziedzicLxvem l(ul
tttrowym i atrElkqjami. J. Kt'upa i R. Kotecka prqekcuUą szlak lemkoxx'ski
w wd. podkarpackim i proponują dla niego strategi(.! marketingową. Mo
zywy. korzyści i zadowolenie osób zwiedzdących atnikqc? krdoznawcze są
prze(]miutcm l)zdań wyjconanych w Wielkopolsce przez bt, Nowćlckiego
piaanrch w Kolejnrni ai'tykule. Nad I'Dlq dziudzięLwu indLŁoLriŁllnego lclo

niedawna jeszcze niedocenianego) zastanawia się \l- Śliwa, ctdnosztłc zna-
czenie obiektów popu'zcmysłowych (coraz bal'dziel modnych) {lo edukacji
dzieci i młodzieży.

Ocenę przydatności i'ekreacldnq naturalnych zbiorników wodnych dla
turystyki węHkarskią przedstawia A. Skrzypczak, w l)parcia o badania prze
prowadzona! w regionie mami'tkim. Ostatnim artykulem l sił rozważania A
KIDS-Oomulec i l(. l€orbiel o źl'ódlach mot)wazji tuo'etycznych. Paszukqją
je autorki w pogl:!dach nilozo6icznych H. Bergsona i G. h,marcela

W dziale Inf't)rmaclc zttmicszczono zwięzłe ocenę miejsca i roli agrotury-
styki we współczesną turystyce, dokonaną przez K. blazurskiego

Całość t)umcru kończył dwie i'ecen4e. W C):narski, na kanwie lektury
ciekawą książki K. Podemskiegm ,,Soqologia podróży". kreśli swoje i'ozważa-
nia o swoistpn dialogu kultur'ox&ym, marz cym miejsce w wypadku kontaktu
mięHzycywilizac)jnega, jaki następuje w wielu podróżach. W drugiej recenzji
omówiljno monagra6ię WI Kurka o turystyce w obszarach górskich Europy-

ZygllluttŁ KTŁ ca
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SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE l GEOPOLI'IYCZNE
ZMIANY NA SWIECIE l ICH KONSEKWENCJE

D].A TURYS'i'Yla

Mann .Bachuarop#

Po długim okl'ecie materia]izmu, ]ttóry zdominował zarówno świat komu
tlistyczny, jak i świat kapitalizmu liberalnego .jesteśmy świadkami powrotu
do wartości fundaanentalnych - do svartości związanych z człoxviekiem jako
isto14 biologiczno-spałecz nąi duet)ową. Również w zachowa dach związanych
B wolnym czasem i szczególnie z podróżami mkreac)jno-turystycznJnni, co.
raz bardziej widoczne są wplywy. które xxlrwici'ają q force i postawy o gene
zie c.ywijizacyjno-kulturowqi

Tendencje demograficzne i społeczne
na pograniczu XX i XXI wieków

Prognozy ONZ, dotycziącc aaludnienia świata w 2025 ł'oku, wajdą Się
pomiędzy licza):ł 8 a 8,5 mibal'da(19j, patrz tab. 1). Zatem oczekuje się, że
w n:ijbliższych 20 1at:ich nastąpi niespotykany dot.ąd wzrost populaąi o 2 -
2,5 miliilrda, jakkolwiek udział krŃów rozwiniętych zmaleje do oktlto 14ę{
ludności na świecie

Jest ta dowód na to, źe istnięie głęboki podział między dwoma podstawo-
wymi typiimi naturaltlęi i'epi'odukqi. Utrzymają $ię
1. Stm'e rozu inięte spoleczeństwa z niskim przyrosteln naturalna m, ale

z wysoką imigraqą zewnętrzną(około 80% wzl'ost populacji w Europie
Zachodnimi pkwn(Jowana jest przepływem imigrantów
Nlłodci nierozxs inięte społeczeństwa. z \D'sakinl przyrnstem naturalnyiii
i z wystllci+ emigradą do kraUóM' z pierwsztĘI gn'upy.
W zależności od struktury ctnicznęl i kulturnwn'wyznaniowęi, głębokie

$żnice w zachowaniu reprodukcTjnlm występują nawet w obrębie jednego
kraju(World Population 1986, puli'z nig. 1), czy miasta

2
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Tabela. t. Zaludnien lata n ]994 r. i prognoza ok 20D5

lteHnony Świni:

świat

Europa
Amoivka Pn.
AŁistrnlin i Ou€uiia

F;=;;;ńńiii:a
AIW
Bliski i Srodkoul' \yBchńd

Aąju ]'ÓlnQcnn-\Ęwhodnia

Azjtt I'oludniown-\\lwhodnia
lteqzta Azji

źriHfa. PokrzyRzeuskii \X, CI

728

290

470

165

1404

44$

13.0

5,2

H.4

L2.6

731

38

l(m
B.l
4.5

0.4

B.4

18.4

4.0
20.9

334

L7BO

718

221$

U tla tiaselcni8 LbiCżn) ch stron. 1998

Ryc. 1. Struktura wieku i plci ludności ZimbabHa
A-- ]udn(ŃĆ a&yknńsku (ok. ]] n}
B:n ludność curniwjskn (ok. ż50 ty . osób, przeważnie brytxg6killgu pochodu
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Obecnie jesCcśm) świadkami glĘlbokich demogi'aflcznych i spolecznych
zmian powodowanych różnymi czynnikami, których .jednak nie będę szef'zq
omawiać. Rzticę jedynie trochę światła na i'ewolucńnc zmiany i tendcnde.
które wpiywąji+ lub też będą wpływać w ndbliższyrn czasie na wzorce spę-
dzania czasu wolnego nll cdyln świecie

wspólną cechą obu typów natui'alney reprodukcji jest koncentl'azja lud
maki w obszar'ac}) wielkomiąskich i WTludnienie dużych, perylbi')jn.ych
(głównie wiąskich) prztł$trzeni. Ta tendcnqja wywołuje dyspl'oporęjt
l.zadkt} zgodne z wciąż aktualną ńllozoflą rozwclu zrównoważonego
głęboka zmiana zachodzi w czuje pracyjak i w czasie wolnym. Nowwze-
sne formy rekreacDi przenikŃą nie tylko do wolnego czasu, ale rów,wież
do pracy Tyn)cztisem oczekuje się, iż tygodniowa liczba dni t'nbuczvch
w krajach rozwnl dętych nie przekroczy 4 dni w t'aku 2020.
jako żc liczba osób pracujących podcz:ts wakacji gwaltoxvnie u-ciasta.
zmiany w wykoi'zystyu,{uiiu czasu wolnego oi'az przestrzeni, prowadzą
do silniąszą koncentrłiŁji I'uchu turystycznego iw konsekwencji nieko-
rzystnych clkologicznych, clconomicznych i kulturow ych skutków.
postindustrialnc spałeczefistw o inlhi'jnacńne rozwija się. Multimedialne
i intemetotx'e narzędziinlie tylJlo afemją tJrnzmaicone imożliwości naby-
wania usług turystycznych w tzw. trybie ,,online", ale także umożliwiają
odbycie ,,wirtualną podróży
pos])oliqr dotychczas sposób na s])ędzetlie weekendu zanika. Coraz częścięi
ludzie satni planują ttuystycz n ci rekreacyjne dziłitania. Jest to odbiciem
nóywiaualizadiczuau prricy ktl)rŁ- o(JnoHiBiędQwyż$z 8o statustŁilepszeg

jakości życia
tlastępuye wyraźna zmiana socjalno-ekonomicznego życia ze skali naro-
dową nii skalę globalną, która oznacza przyspieszone mobilność ludzi
infor'tuneli, kapitahi, towarów, a także gwattflwne rozpon'szcchnienie
czolowych wzor(3w i modeli we wszyst.kich sferach
)koło 50% papulaqi w kl'qjach I'tłz\viniętych zalrnŃe $ię usługami. 20%
praGnIe w pt'zŁlmyśle infor'lnatycznym i takich) pokrewnych dziedzinach
jtikzal'ządzaniei bitnkowość, 15.1 7% w przemyśle, tylko5% w rolnictwie
Reszta, 5-10%, pozostaje bez pracy. Grupy o niskich dochodach będą
nieuchronnie uzupttłniać pexvien poziom popytu na turystykę społeczną
i usługi z opieki spolecznej państwa
znuczzlca zmiana strukturiihla wystąpiła między okinsami edukadi i przeD-
ściern na emeryturę, które caly czas się powiększają, a okresem akt&wnaści
zawndowqj, któż' skurczył się \v latach 1970 - 1990 o 8 1at(z 44 da 36 lat).
podczm gay średnia długość życiu znacznie wzrosła Przemysł tui7styczny
musi bardzie zaspokoić pau'zeby budzi starszych) {n'az samotnych, którzy
n)aH ą otrzymać lepsze usługi, i którzy zxwacqją szczególną uwW na bezpie.
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czeństwo. i możliwa)M kontaktu ze spoleczeń$twem. Tak więc powstający
nawy tuD sta" okazuje się niemłodym, często samotnym indywidualistą,

koncepqa ,,weZZnes.s" postrzegana nie t71kojako troska o zdrowie i upraw:
Dość. alc takżejako dbanie o zdrowy i aktywny tryb życiu podczas całości
jego tru,ania, jest rnzwijitnn od lat w Ameryk Północną. Konoepcaa ta,
l raczej totalna transformacja cdq owboxvaści, stade się również popu'
lama w Europie Zachndnięj i Australii
globalnysLylżyciarozwijELsię w oparciu o innowade tochnicz ne. zachodnie
wartości kultury i modele zachowań, mody itp. Turystyka \l/ywodzqc l
się z rozwiniętych krajów. ma charakter globalny, ałe większość podróży
odbywa się pomiędzy krdanli rozl iniętymi,
w tym samym czacie głęboko zakorzeniony kulturalny niiqonalizm roz-
rasta się w oparciu o ŁradycHnc formy spędzania wolnego czadu oraz
narodtłwe dz icdzictw'o. lŚuncepqa ,,małejest piękne" w turystyce UUawntct
się np. w ruchu zlotu-JtitPd (zamiast tzw {nsl.-fordów. czyli wbrew ,,lnac-
donddyzadi" w uslugach). kury zyskuje na popularności w Europie
Zachodniej. Koncepcja ,,powaznych", czytal pi z)waznych klientowi ushg,
akcentqjących lokalną spc?cyfikę i atmosferę(,,spin zćs loci"), może st.ać
się głównym trendem u' $plnobach spędzania wolnego czasu,
paradyginnt. zrównoważonego rozxvdu, któlyoc] dłuższego czasu dominuje
nad innymi kwestiami, może okazać się zbl't ogólnyi llicuystarczulący na
tle dalnzq przestrzennej i czasawq koncentradi podróżlłwanin:Wzrost
wolnego czasu jest podstawowym elementem trwdąwgo cyklu Kondra-
tiewa(lub ,,TrzccieD fali" Tofllera w historii spał(!cznea -- tworzenie się
spoleczeństwa infbrmac}.jnega) [ll.
usłuHirckreacyjnc i Curystycznc cot'm częścią sątworzonejako produkty
przyjazne" turyscio i na konltretne życzenie klienta. Odzwierciedla to

bndendę do dostosowysvania pl'oduktu do oczekiwańjclienta,
tuiTści zagraj\iczni oraz popularne atrakqjt! t\irystyczne stalą się łiltwl'tn
celem dla działań różnych fundamentalistów, kryminalistów czy tcrroly-
stów. Ma tl} miejsce z:gówno w xMelu krdach trzeciego świata iw byłych
krŃach komunistycznych, jak iw turystycznie rozwiniętych takich jak
Hiszpanii, Tur(ji czy Greqi. Wygląda na to, że większy ruch turystyczny
turystyki ,,przyciąga" wjęceH przcmiłcy
Współczesny czławiekjest tnk samo Homo Faber. jak i Conwmens, Lu-

dens i Viatol' 13j. liozwąl fizyczny i mentalny poprzez turyutykęjest. podHta
woxlrym cien fantem kT'eow'ania koncepcji osobom ości totalną

Wśród ntlxŁych koncepęi dotyczących turystyki WW'óżniil się
I'urystykę alternatywną jest Co szczególny rodzą twyslyki, alc ra-

czŃszukaniealternutywywscktai'zepoto,hynegatywneskut.kittlrystyklmuo-
wą mogły być zastl4pione bardzie elwŁymnym i środowisko\qm podejściem
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Ekologizację turystyki w przeciwieństwie dojęi turystyfikaęji
W zai'ządzanie tutystykąjako otwartym systemem - w)jątkowa uwagil

powinna być zwrócona xvjdcrunku tworzenia wizerunku i zarzi+dzania na
podstawie.n)alistycznej oceny jakości uslug i zarządzania ryzykiem, jak i ist-
niejącymi konfliktami

Z dnJgią strony tuiystykajest w coriiz większym stopniu forma ,,uciecz-
ki" od otoczenia, codzienności. mieszczitństwa, rygorów opinii publicznęi
czy stresu [8jl

Nowe podejścia do turystyki roz.wijauą się na tle zl-ównoważotlego roz-
wąiu - fundamentalnego, współczesnego paradyglmatti zaakceptowanego na
całym świecie. Międzynarodowa tuW6Qka jest właściwie napędzana przez
20ęn świata ęi ){)pulaęji żyjący w kl'ayach rozwiniętych, które wytwwząjit
około 80% świaŁawych przepływów Luiystycznych. Nie zmieni się to radykal-

nalbliższeg pt'zyszlości. Tuiyotyka z .jedną sti'ony rozprzestrzenia $ię
nu calym świecie, z drugie - sijniqszym tandem jestjq polnryzaqa i kon-
opntl'ada w pewnych krdach, obszarach, lnicDscowościach wypoczynkowych
i centa'ach atrakcji. To wszystko występuje f)rzcciwko filozofii z].cjwnoważo-
negn I'ozxs'oju, która okazuje $ię zbyt ogólną koncepqą i w wielu przypadkach

f)obożn)in życzeniem
PrzygnębiaDąca wizja świata, będącego poligonem dla wojett między q'-

wilizacaami XX[ wieku[4] jest f'aktem. Padl'óż do obszar'ów obq,ch kulturo-
wolcst coraz poważnleD rozpatrysvmlżl pod kątetTI bezpieczeństwa. Pt'zeptywy
turystyczne odbywają się gł(lwnie do kr4ów sąsiedzkich, należ: cych da td
nmeD konfigul'ncji crwiiiznc)jnqji Tyljto podróży w interesach nic nie ugr:lni-

cza. Wprowadza to interesujące pcrspekqrwy dla *.peryferiów" europejskich
które przyciilgaUą gości z Zachodnią Eut'opX oferując cgzotykę, ale bez za
gnożeń kojarzonych z obszmalni kult.urowo oclmienn)-tni.

Podsunlnwując, deinogranlczne, soqalno-ekonomiczne, geopolityczne.
technologiczne i ekologiczne zmiany nowe metody wojenne i sposoby radze
tia sobie z kryzysatni, zmiany w ton, jaką pełnią kobiety i mężczyźni, nowe
formy piśmiennictwa i anal&lbctyzmu, to wszystko prowadzi do głębokich
zmian we wzorach spędzattia wolnego czn$u i zachod,ilń, które powinny b},ć
monihruwane zarówno n' skali globalnęi, jak i lokalnie

SytuaqademogranlcznaPojski nieróżnisięzasadnicztlod tendencji w kra
auch eul'opeD$kich.Jednakże w pot'ównitniuz państwćlmi sąsiadqji c.) mi. Polskie
VWkazuję zn ucina stabilność demogranlczną zai'ówno w reprodukdi ludności

W'musi ksiqżw .The halidare mnkelB" Just Krippendorfpisze: ,. podióżc s umotywo
nne banlzi4 chęcią ucieczki lu czx udaniom sie da czegoś lub kogoś- Zmiana c<ldziennego lly

bu żVcitiient znacznie u-użnięjnzn u- porównaniu z zaintctcsuu-uniPmi nowymi miejscami i luda
t..-} \totywada pUrxlżn)ch jest znukamicic zoriurltowana na siebie; teraz toja dcwa\Ue co

bić i cojest dla mnie dahl'e". ClLqię za: NEijl li (;.. 'l'he tourism srntem. Wvd. Prentjn-Inter
nna] Inc., 1992. s. 15
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jak i w składzie nat'odowościowym. Od kilku lat PQiawUa $ię lekka.przewa
ga ilości zgonów nad urodzcniami. Ta tcndenęja się utrzyma. lecz nie dopro'
wadzi do dramatycznego spadku ludności jak w więltszości innych krajów nli
kontynencie. Społeczeństwa polskie starzde $ię, owszem, alejest duża młod-
szeod spale eństw t.akichkrąjów.jakNiemcx Rolla,Wł(pchyczyWielkaBiy-
tania. Starzenie siu J\ldności w ]':tit'arie przełoży się np- na większe zaintt
I'esowanic kw'orłami ]eczniczymi17].::Specyfikę Polski jest i to, że ponad 1/3
ludności mieszka na wsi uti'zymując się równie z rolnictu,a. Polska wieśjest
żwva. zarttieszllana przez wielu młodych mieszkańców, przybpx'a nowym:h dc>
mów.'środox$ ioko proSI'odniczejest sLostmkowo mało zniszczone. Stwarzit to
dobrą flet'spekływę dla rozu-oju różnych f'nt'm turystyki zwjązanych tei't:n:imi
wiąskimi. Z drugie strony oczekiwania, że aO'oturynlykajeBt. panaceum na
txsWstldo ln'oblemy plllskiej turystyki, są niet'ealistyczne. Trzeba pamiętać,
że nigdzie na świecie agroturystyka ńejest postrzegana jak gałąź tuq'styki
międzyriarodowcj. Nawet w kr4u ndbtlrdzią pad Łym względem zanwnnso

abym, goście zagraniczni na wsi st.iinuwią niu:ale 8% ogółu turystyki wieU-
kieg. Poza Lyrrl oczekiwania gości i kntnpet,cncae gospodar'zy w polskiej agro-

[urystyce sl+ na razie dość dalekie od siebie
l)óśćwywkie bezrabociewPol$w, przyshsunkowoni$kich zasiUach,ograć

R koilnlmpi$akomel'wjQxcll usług rekiealDj no-tui)-etycznych. Znaczny udział
wustw z niskimi dochodami stwuza zaintercsown11ie turyslyką soqalną, któ
mjdilak u' ola'clsie zmian ustrqlouych zostala niemal kompletnie zuniuhnna
i pozbawiona impanującql do niedawna info'auLI'uktuly. Na miejscu rozwinięhl
tul-v-styki soęjalnęj nie powstały nowe możliwości zastępy:ze. Kurek 16J pisze iŻ
w latach po n 1989 o połowę zmniejszyła się w Po]scc liczba ośrodków wwaso
wych. DodaBm)\ że pqemność tDrch ośrodków zmnidsąi'ła $ię pmporqlot:dnie

Zmiany geopolityczne i zagrożenia
po zakończeniu zimnej wolny

Ostatnie lula XX i początek XXI wieku to oki'es globalnych i głębokich
zmian geopolitycznych. Przestał istnieć Ukl:łd Wmszawski, RWPG, Związek
Radziecki. CzechosłowŁięia i Jugosławia. Po ich rozpadzie ni\ mapie świata
bdawiła się duża ilość nowych państw - niektóre mille iz niewielką trttŁly
dą pŁtństwowości. Na wschodzie Europy doszła do znacznej fragmentaWza:
di, gdyż w Europie Zachodnią i Amd'ce Pólnocnęl od IT wojny śxx'iabow'e)
dominoxx,ała zgoda odlni(!nna tendenda do integt'acUi

Upadek ZSRR i blolŁU zdominowanego:przez Moskwę 6powodowŃ, że na
wiecie zost.ala tylkojcdna 8upŁlr'potęga polityczna, EnlspodarŁ:za i militarna-

Stany ZJednwzonc Ameryki.'Jednak eu$orycznc! oczekiwania, że wyzwoli ta
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wiał od konfliktów, trwulJ' bitrdzo krótko. Amerykańsko-radzieckie współ-
zawodnictwo trz)znało konflikąi' kultur'own-cywtlizacńnll i regionuhlc w- ry-
zach. Upadek systemu komunistycznego wyzwlłlil tt} konniktM które rozga-
rzajy z no\va siłą. Zbiegło się to z pogorszeniem kuniunltLury gospodat'czek
po I'. 2000 w tldważnięjszych gl)sf)oclal klich świata - najpierw w Japonii. })n-
tent w NielTlczectt i USA, poważne kryzysu' wst.rzqsnęły h'leksykienl,jak t<iw
wież Rosją, Bfax)-lia, Ai'gentyni!, Turqą, Indonezja, nie tnówiąc {} wielu in.
n) ch ]nnidszych panstwach. Zariinchy w USA ll wl'ześnia 2001. konflikty
\. lzr:ielu, wojna z talibami n' Afganistanie i Czeczenii oraz W'bush XŁ'ojny

iri\ckięi w mal'cu 2003 I'. dnpt'owadzily do szczególnie napiętą sytuadi })oli-
cyczney na $wnecle

\X;ciągu dw óch, trzech ostatnich bil. [urlstyka iuiedzynai'wdowa, aw wic]u
kluczowych państwach i turystyka krajilwa, znalazly się w i'ecesji, prze' cżyiTI
zwiąack z konlliktaini geopolitycznytTli i z tn'roryómcm jest oczywisty

Dla polsltięl turystyki ITl4ą znaczenie przede wszystldln ti'z): doniosłe
wydiirzcniu

> upadek systemu socgalistyczilcgo po 1989 i'.,
> wejście do NATO w r. 199q
>])ostępuUąca inie-n'acln z i w Unii EuropeJskięl
Polskajest posta'zegara.jako kr4 przyjitzny i bezpieczny. Nnstąf)ita z mia

na stosunku państwllwych i loltalnych władz do t\Jrystyki. \\.' p(.)pi'zcdnim
oki'ecie turysCykii była rozwijana głównie ze względu n:t jt$ chkLy społeczne
nie ilulsiata przynosić do('jloclu dla budżetu pallstwa

Gel realizacji zysków pl'2cz poŁlrniuty l.uryuLycónc puy Łlwit się wl'az z }n'ze.
ksztatceni(!m Ęlospodai'lti na kapitalistyczny lalj- .Jtlst ta widoczne w ,,Zało.

dach i'azwqlu gcispodłlrki l,urystycznd' z i-. 1994. Z& wdrnżllnie tych za
ożcń t)dpowiada ]b]inisterstw'o(]ospodiirki i Pi'acy (któż'e zastąpili) GKFiT)

oi'az zatnżŁlnii w r. 1999 nat'wdowa ot'ganizaqa tul'sLyczna Ipolska Ot'gani
zada Turystyczna - POT)

Podczas pl'zejścia systefilnwego nasttlpily głębokie zmiany w tura $tyc{
krŃowq i zap'anicznęj - zal'ówno pi'z)jazzowej, jak i w)jazdowęj- ł,atx. oś-
uzyskania paszpoi'tów oi-az stopnia.}wo znoszony obowiązek wizow), alla olly-
w aten lJolskic1l pozwolii} nil milBowc gagi'aniczne podróże, któ!'e d4:} r. 1989
ogranicz:lly si\! głównie Ło Lzw. państw so€jalistyczllych. l)obój degtynuqi po
dróży zat'ównt} w knXju. .Ink i nii zcwnąt.rz coraz bai'dzie się różnicl>wat w- za
leżności od dochodŁlw i poziomu usług. Podst.ała warstw'a śl'zdnia: którajest
glow nym adbiol'cą pi'oduktilsN t\ll)'styczriyc}) dt'oższych i o wyższą jakości
Z ptutjitu w idzenie pl'zesti'zetltlego ilastąpitn pean:l rcoricnt.aqa polsldęj tu
ystyki WXjazdowd z kl'ąjów należących do RWI'G (ta ki'4ów Eul'upy Zachod
ięl i Poludniowej, szczególnie po zniesieniu wtz(z Wjątkiem \b: BrJ-Unii

w r. !990. Niezależnie od ztl)ian ustrojowych pozostaly nu wy$olcim pozioillie
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zjazdy do sąsiednich kodów - Niemiec (ale teraz ró\wnież do zachodnich
landów), Czech i Słowami. R'Zjazdy te, z w)wątkiem kierunku słowackiego,
mąką charakter krótkookresowy, a w pi'wypadku dlugich pobytów ndczę
cid są pozaturystyczne(związane z prac:ą w Niemczech), Nastąpił duży

wzl ost WXiazdów- jednakże niemal wyłącznie nieturystycznych, do Anlery
ki Północnej.

Otw&Ńc granice Polski umożliwiły gwałtowny wzrost przyjazdów zagl'a
licznych. W latach 901 XX w.ieku rozwij4ą się masowe krótkie przytazdy po
zakupy, dhtższe przyjazdu zarobkowa(przeważnie ze Wschoduł, ale i takie
typy turysta,ki,jaltscntymcntalnazudziałcm Niltmców Poloniii Zydcbw- boja:
wita się i turystyka biznesowa, kongresowa. Ct} do turystyki krąow q, nasQ-
pił głęboki spadek masowęl tur) styki zorganizowanqi (wczasy. kolonie, lecz-
nictwo),jednocześnie obok mażliwlłści wŃazdńw zagranicznych, pdawiły się
i tiLkie ołhrty krąowe, juk agroturystyka i turystyka motywu(yjn:i. 'l'urysty-
ka weekendu\vo-świąteczna uti-zymała $ię na podobnym poziomie

Nastąpiły zmiany również w zagospodarowaniu turystycznym i obsłudze
ruchu turystycznego. W szybkim tempie powstała PWwatna baza noclegowa
i gastronotniczna, jednocześnie infrastruktura państwowa ulega stopniowej
prywzltyzaęji i lnodernizadi. Coi'az większyjest udział inwestyqi zugn'amica
nych. Szczególnie d) namicznie powotawajy biura podróży z bardzł} próżni
cowaną ofert:ł u,Hazdów kr4owych i zagranicznych. Zatrudflieni w podmio
rach ttu ysLycznych aą kszt.ałceni przez szkobr wyspeqalizowane 3v dziedzina(
hotclarstwa, gastronomii i abshigi ruchu tŁŁrystycznego, jak i przez niektó
re wyższe uczelnie. \Wejście do Unii zobowiązuje podmioty gospodarcze do
pełnego dostosctwania bazy hatelarskieH, gastronomicznęi i tou'arzyszqcd do
norm curopeHskich, co też na pewno przełoży się nii większą atrakcHnilść
kodu n:l rynku turystycznym

EI'akty integradi z Unii! Europejską są widoczna:już teraz,jednak głębokie
i pozytywne wpb:wy na polską turystykę są oczckiwatle za kilka lal w związku
a prawdopodobnym wqścieln Polski do sLrcłfy euro w r. 2009. Już tenlzjest za-
uważalny wzrost ruchu l)iznesowego. Polskajest coraz częścicU promowane na
zagranicznych rynkach turystycznych jako krąg spokdny, o ciekawych a mało
znanych zagranicą atrakęjach i dobrym poziomie infrastmktuW. i ushtg. Malo
zmienione środowisko naturalne szczegóhtie w Polsce północną i wschodnią,
jest ważnym atutem promocyjnym Polski dla mieszkańców gęsto zaludnione8
i zurbi\nizowanęi Europy Zachodnią. Ważnym wpektem integraqi jest pomoc
Halina w sfinaiwowaniu rozwc8u regionalnego w czym dużą rolęjuż odgrywa-
jąi będą znacznie więcq odgrywać fundusze na projekty turystyczne. St&ce-
sy turystyki greckięi, na poludniu Wloch, w Portugalii, lliszpanii iw innych
krdach pezyfeiHnych Unii zostaly osiWmięte w dużą mierze dzięki różnora-
kieD pomoc UE i finansowego wsparcia Brukseli
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Prognozy są zgodne, że po akcesji należy $ię spodziewać znaczącego wzro-
stu przHiudów z krajów unynych i, przede wszystkim, z Niemiec. Spadnie
natomiast liczba przyjazdów ze wscllodu w związku z wprowadzeniem wiz
dla obym.atcli kodów xx'schodnioeurope8skich. Zanika l uch z Niemcami i Cze
cłami po zakupy. bowietn celny stopniowt} $ię wyrównują- Dalszy I'ozwq biur
padl'óży i wzrost stop); życiową prawdopodobnie prze'czynią się do rozwodu
tuiystykj wJitzdowęl do krajów Europy Zachodnięl i śródziemnoinnrskią
Niewątpjiwi(! nastąpi rozwqi zagospodarowania tulystycznega i przysLosowa
nia b:lzy do st.andai'dów unynych, wzrośniejakość usług tuq'stycznycb

Zitsadnicza l cllit czynników, geopolitycznych zostala uwidoczllim){i pod-
czas wojny irackie. Stany Zjednoczone są dzisiąi domhiując;i} w świecie potę-
gą mylil.ai'ną. politycznie i gospodarczą. Jeżeli nastilpi l.zw. PAX ARfERICANA
(ilokó8 na warunkach USA), Polskajako kruk uti'zymu]ąŁ:y s])ecaallie sl.osun
ki ze SLŁlnami Zdednoczonyini tiiożl! liczyć na więkozc prąUazdy zarówno po-
tomków Polonii alilerykitńsldęi, gości biznesou:ych, jak i innych podróżują-
cych z LISA

Zagrożenia ten'or) etyczne do tęi pory nie dotyczi} polskiej turystyki. Jed-
nak sam nikt, że do kraju przHeżclżąJą Luiyści z USA, Tzl'nela, WI Btlrtanii.
h'rangi czy Roąii, która) mogą być zaataknwuni wszędzie, powoduje koniecz
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ltyc. 2. K]'ęgi qwitizawjne oparte n& Nliginch {źródlo= s. Hunt.ingtan. cios/l /ciuirisnliam-
l.'oreign AJłbjt's". 1993, vo1. 72, ]lo. 3, $. 22-49)

1 - Znl:hojnie ci\rzehUnóetwo. 2r.hi\ci} ka ŁucióĘka.a -siowialisko-Preiwo$1awn\:. 4- isjnmvh. 5
Rcjigie Piemiem)e, 6 -SzintuiuLyczny i Japonia), 7 -Hindu6ki. 8- Buddgski, 9 -- Kanrucjatuki

Gianim: u miedzy l(wt;"lni crwiiizacjdnJ'Elli. b --granica Trzeciego Su,iatu
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ność poważnego podęjściado problemów hezpieczcflstwa. Bczpieczeństw-o dó-
tyc;zy głównie ochrony mienia i życia gości, walki 8 puestępczością, i szczegól-
nie kradzieżatl\i. Choć w latttch 1999-2002 turystyka przyjiizdaw'a do Polski
odnotowała głęboki spadek, obaw'a przed tet'roryzmem nie jest uważana za
czynnik powodujące' zmnięjszenic ruchu turystycznego dn Polski

Kanllikty na tle kulturowo cywilizacńnym i gmpolitycznynl we współ'
czesnyin świecie nmastąją. Elcmttnty cywilizacyjna-kulturowe i szczególnie

naniow c} będą daltąi odgrywać znacztłcą rolę lv dŁiborze midsc spiidzmlia
urlopów zagranicznych przez PalalŁÓw. natomiast ich Fala w turystyce przy-
jazdawej nic piwimia t)) ć wielka ze względu.qa postrzeganie PolskijHko kra
ju stabilnego. toloriln(Danego i spokojnllga. Nn przyklad, jeżeli międzynaro-
dowe loty pważei'tkie sa uważane w Amer'ce za niebezpieczne ze względu
na tcn'orvzm. t.o między imll'mi spadnie i liczba lahUących do I'alski, nieza-
leżnie od tego, że atrakcHr\ość Polski na tym rynku nie zmalała. Nicbezpie'
czeńsLw{,)n dla polskie turystyki przyjazdowej może być Lcż f)ostrzegania
Polski jako kr4u z (dużą ])rzcstępczością w iniwtach, w tym w stosunku do
bloki'ajowców (głównie kradzieże samochodów i kicszoitkon'cy)

Na tl€} konfliktów xx innych krąach Europy Wschl)dniem Polska pt'ezentu-
je się jako kr4 o ustabilizowniiej sycuadi wewmęti'znd i geopolitycznej w Eu-
ropie. co spl'Byla rozwnUowi tuU;styki. Niemalc zt uczenie w tym względu.ie
ma czlonlcastwo w NA'l'O j w UE, Pi'zedstawicicle gałęzi turysta:czney Mąką
duże nadziąe właśnie z t'ozszc'rzenieln Unii 16ui'opejskid 12]. C)twarde gra
nic. stubilnoH zlotega, ujcdnolicenie norm w zakresie tuWstyki, knmunika
cji iw im)}'ch dziedzinach spowoduje zwiększenie i'uchu turystycznego

Należy stwierdzić, że guilpolity-cznc' zmiana' ostatllich lat. miały, a i spo-
dzieu,une w blisl ięi przyszłości wydmzcnia geopolityczne będą mieć korzyst.
ny wpływ na turystykę polską, czl'niąc ki'au atl'alŁcl'jniąszym i chętniqi od
ńedzanym przez ttuystów zap'allicónych, głównie! z imlyclt lErąi(lw LiB

Zakończenie

Tul'ystykajako .jedna z podstawowych potrzeb w życiu współczesnego
człowieka [S. ]O] od dawn]a przc#tała być prosta wi) padkclwą czalsu wolne
go, di.schodów i zagospodai'Łtwania turystycznego. Coi'nz bardzie odczuwał
nyjesl we w spółczesną turystyce powrót da kultury i wal'rości spllłecznych
W tvil} trendzie tkie\N':!tpliwie duże znaczenie rnŃą omawiane uwarunkowa-
nia spalcczno-demaglraficzne i gc'opolitycznŁ!. Wydac się, że ich rola będzie
K,zi'astiń, ponieważ lepsza konligui'acha tych uwarunkowań oznnczaprzewa-
gę w porown:irliu z kankurendą (ang. compiir:itive advantage), gdzil} z jed
nq strony podaż przewyższii popyt ajax piony na rł'nku turystycznym. Jed
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nocześnie istniqji} duże ,,pokłncly" popytu, które nie mogą być zi'enlizow mle
l)onicważ setki milionów istot ludzkich l)o prostu nie stać na kupno usług
lui'stycz 1) ch

PTZygnębi4ąca wizja światajako poligonu wdeil iniqldzy cyxx'ilizilqjami
XX[ u iekut4] nientct) spi'awdza się. Poc]róż c]t} obszarów abcvt:h kttlturn.
wo Jest coi'az pfiwazniey rozpatryw-tina pod kątłlm problemliw bczpieczeń
Lwa. Przepływy turyst) czne ocJb.ywdą się glow nic clo kraUliw $ilsieclzkich

należąc:ych do teU same.l konHiguracli cywilizacgnĘj. Tylko ])oclrńźy w inte
rekach nic nic! ogranicza. \\sprowadza to interesujące perspektywy djn ..pe
yFeriów" Eu r'opy, które bpdi] mogly])t'wyciągnąć gości z Zachodniej ] ;uro

p)-, oferują egzotyka, ale bez zagra eń kojarzonych z obszarami kulturowo
)dmicnnymi

Aut.or zdde silbic spraw'ę, że niniqjsze t'ozważania są gardzi } syntetyczn l
wręcz lapiclat'rtn prób-ą])I'zedst:iwicnia zat),sowŁlnych tendcndi, związanych

glabnlnynii nnianaini spotecano-demograficznpni i geopolill'cznytni

Gxlobal socha-demographic and geopolitical changes
and their consequcnces for tbe Lourism

The development oftouriśrn i$ not anty dut} to amount of' f'rcŁ! time. rev.
t:'nucs mtd nviiilablc infrasŁruct.urc. Hle rejent trendu in taurisjn discjosc:
l growitlg t'olc of the social villues and culture in getteral, in face, thc on

Buin6 deep oociu-deuiugriŁphic nnd geopo]iticu] changes cxercise a proround
strucŁu],al ilnp:lct oi bhe tourisrn. Their influein:n $eem to be bili,midable in
thc travel destinutions with conHlgurat.ion of sacio dcmogt'apłlic itnd geopo-
litimt cłtnditions fbvtlring t.ouristt}, as this represents un important strengtjt
n the compelLibion on tourist market

Tn i.he same time t.hcre is a tt'elntlndous an)ou nt of ] ecreatinniil and
tourist necCls, wnich caniiol lic satisfied b{ causa of pater'ty itmong billions
af people

Setlous changes oceni rcd in the stt'ucture of the f'i'ec-time. in ernitnci-
pation of women in ChŁ! Czul-isdn arld i'c:crcation, in spatio-tempol'al inter-
penctration betwecn work and leisurc, in aqing of'thc westel'n socieCics. etc
I'hc coming "New Tourist" is młt young. often is single. looks łl)t physical
ly :icLivc tiltne-epending thaugh is inter(}st.cd in the lacal culture and irl ftu
mali con l.iicLS

Tate gluomy vision of the XXI cciltury as el'a of' civilisation clmhcs un-
f'orLunat.ely proces Ło bc riglit. Today nny trop plam)ecl takcs info account
Lhc security a$ it main])t'econdition. Apan from the business travel tnosŁ of
thejourncys are dit'ected to ildjaccnt oi' culturall.y similal' countries und re.
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gions. It open8 inhresting per$pectives lbr the European "pfripheries" and
less known dcstinatians ofwhich Poland is particularly abundant. Thesc new

place-products" at'e not Jinked with cangestion and security threats

Piśmiennictwo

[1]

[2]

Alcksandrova A. J. . Meżdunarodnij turizm, Aspe#f Press, Moskwa 2001,
nr 464.
Bosiacki S., T'uusOha poJ.sJ?a m [/if - obawJr i nacLidepolshh/L pl'zed'
siębial'ców, w: B, Basiacki, J. Qt'ell(red.}:(hspodarhcl /ŁŁ yst?cara ou XXr
wżehu. $mnse f barier luztuoywu wa?'tŁnńachirdexrcu#i /lliętlg/ a/udou'e#.
z\ll/F Poznań 2004.
l)umazedicr .J.. Tbuard a Socie# ofZ,eisure, Free Prcws, N. York, 1967
Huntington\ S.. CZa18h o/'Ciuilisafiarps?, .Fo ig/& A/Fnirs" 1993, vo1. 72,

.Jackowski A., Śtufęfa p . drze śmlda. /ą)dsfat4y gaoXm/ii I'eligii, U-l,
Ki aktu, 2003
KurekW(ed.). raul'isPP inPolandir //ietin eafsWS/e rzictr'ansńurrrllzłiorłs

IDEI' !989.'W! lssttes ofTa:ł nsf)t a,!Łd łiealth Rewr} ntałtagenlent - Prze
Insp. Geogru/ii tiJ, zeszyt 111. Kraków 200B, s. lll
Liszewski S., FoZ8leajaho subł'egiorl !tt/y fycznJ u- ż#ednoczcl/}d Eulupie
Na(side i/ igPO qje, w: S. Bnsiacki+ J. Grc'll (red.): Cospodar'ha łury-
s yczrŁa u XXI uie;tzŁ. Szamei l)a?'ie/y rozwl4/u w taGI'llR ac#Ł inłegracDi
rrŁięclQpnal'ndotceJ, J\Urf; Poznań 2004
blill R. C., The Tu ri.sz SD'sfeln. Preł#ice InfenŁczfia/}dl, inc., 1992
Pakt'zyszewskii \q, Geogm#ci riaselenia zaruf)ie nach sfran, Prosta'esz-
ze/}ie. hloskwa 1998

Przecła\vski K., Człowie i.jego czas tuolny. w: Człowiek i Rzzch, l\XXU
WI'ocław 2002. no.6
Szczerbtlkowa S. A., (h?o-e+onolniha lite dunamćl/ ogo farizn a, URimer-
llFn, Smoleńsk 2004

nn. :!
14]

[SI

[61

[7]

[8]
[91

101

[n



Ł00

PALI'l'YKA UNH EUROPEJSlaEJ A TURYN'l'YKA
JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONALNEGO

Bagna Mlaria Kmymień

Wprowadzenie

Golem al'tykulu jest ukazanie turystyki jako obszaru pośredniego i bez
pośredniego wpływu działań podqmowanych przez \Wspólnoty Europejskie
a z drugie sti'ony.jako istotnegtl czymtika i'ozwoUU region tlncgo. Szereg unjj-
nychinięjatyw, dotyczących tl'anśportu, polityki fiskalnej, zatrudnienia. nchru
ny śl'odowiska, malych i średnich przedsiębiorstw n)a llowiem swqic kon
sekwencje dla działalności podmiotów turystycznych i l.ą drogą(poza ich
bezpośrednimi impliltaqatni) przyczynia $ię do wzrostu gospodarcztlgo po
zczŁłgó[nych n])czarów.

Rrtt. 1, Tuw6trka warunkownnn polityką WKjako czym\ik dozą'uju regionów
znjrflo.' oprucoH'nnle wlnsiłe

Europie jest nąjczęścięj odvrtedz:lnie przez t\irysHw częścią świata(ryc.
2.) Swój wysoki (prawie 60ęł.) udzial w świaCowęj turystyce zawdzięcza mię
dzy innymi wzgjędnq bliskości poszczególnych krąińw. Tt'zy czwarte podró

Katcdi8 I'ekonomiki i OrSnniznęji Tur)styki AWF: Poznali. ll]. [Łybaki 19
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Żyjących Europączyków którzy przckracząją granice własnego państwa,
nadal pozo$tde na kontynencie. Jeśli brać pod uxvagę wartości bezwzględ-

okmuje $ię, że liczba międzynarodowych podróży do Europy uległa nie-
mal podwdeniu w okresie od 1980 do 1998 roku. Z drugie strony zanoto-
wano spadek udziału: Ewopy jako celu podróży o 5 punktów pi'ocentowych
(z 63% do 58%)[12]

[] Afryka
DAmeryk
HEuropa

nśrodkowy Wschód
[IAzja Wschodnia/Pacyfk

life. z. bliędzynaroaowe prz)jazdy turynlyczne glnbalnyjlodzial rynku, zomo
Źrri/lu: śniatciun oi nanizncjn Turystyki 2001

Prozni )zy mówi:} o 717 milionow'm rocznym ruchu turystycznym w Eu
ropie do roku 2020. co oznitczaloby 3% wzrost w ciągu każdego bloku [lżl
Ponadto okazuje' się, że wzrost ten l)gdzie większy dla regionów Sradkawą
i Wwhodnią Eur'opy niź dla Europy Zachodnią. Według tych samych źródeł
istniąe obecnie wiele czynników- które przyp:ayninUą się do rozwqu turysty-
ki i będą jęi stymulatarami w przyszłości. Do n4istotnięjszych zalicza się
postępującą integrację w ramŁich Unii Europęjskięj, wprowadzenie wspólnej

uropęjskiej waluty i rosnącą liczbę innctwadi (np. uslugi transportu lotni-
czego, szybka kolo)

Gospodai'kę turystyczną w Unii Europ4skiej łwową 2 miliony przed$ię-
biorstu'.'zatrudniŃąqrch 7,7 mi)iona osób (w większości są to małe i średnie
przedsiębiorstwa), ze średnim 5% wkładem w unijny PKB i zatrudnienie. któ-
ry waha się od 3 da 8% w zależności od kraju członkowskiegor13]. Turysty-
ka pobudza też aktywność w innych sektorach gospodarki i tą drogą pośród
nin przyczynia się do i'ozu aju regionalnego Wspólnot Europejskich

erzonexŁ} )iczbq goŚCi l)otelnwych i WTsoklihią wydal.kdh.
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DziałaniaorganówWspólnot EuropeU skich oraz rządów państw
członkowskich -- implikacje dla gospodarki turystycznej

Większość deqrąji politycznych i gospodarczych, regulaąie f)ubliczno-praw
ne, zmiany w środowisku naturahlym czy pozwól technologii znaldqje swoje
konsekw'enęje również na rynku turystycznym. Ponieważ przedmiotem ar-
tykułu jest zasadniczo obszm wpływów Unii Europqjskiqj, celowe WT'dąjt! ię
pt'zedstawienie przyklitcloW-ch {lzittłań ot'gadów Wspólnot Europ4skich oraz
państw- 15, które wywołują pt'ztlmiany w eurnpelskięj turystyce.

Oczywiście, w} dzialania bezpośrednio nakierowanc nn gospodarkę tutv-
Łyczną jak na przyklad polityka Komitetu do Słlraw I'ui ysQki Unii Euro

peUskilĘi, do którego należy między imlymi kaordynliw-ania współpracy mię
dzynat'l)dowęi,prowiŁdzeniedziat:dności szkol(!nioweD i wspieranieflnansowe
programów zw-iązanych z ttirystyką [51:. 1stniqąjednaki takie dzialania. któ.
i'e mdą jedynie pośredni związelt z on):iwianyln sekt.krem, choć i one będą
częściowo przcldmiotem analiza

Wś/oólny R8pneh

O d4}c:wodach z turystyki decyclŃą różilorildne uwarunkowania (polityce
ne, społeczne, gospodarcze), stiindard i atnikcyjność prt)duktu turysŁyczne-
ga. Jednym z nąjbardzią korzystnych dla turysty-ki faktów. było utworzenie
Rynku \Xrowuętrznego. Wolność świadczenia uslug (również tych zwiaza
nych z Kospadarką tui ystycz 1 ) została zagw:+l,nntc>wanu już w I'lcŁkŁucie
ustanawiaDącym Euro])ejską \X'spólnotę Guspodarczt}. Wproxx'adzcnie pt'zez
unijne ]jl'awo czterech swobód (swobody pi'zeplywu osób, towilrów, kapitalu
i świadczenia usług) d08tarczn szllrcgu bodźców dla wielu sektorów. u.'tvm --
turystyki, Z jednęi strony zwiększa to możliwości ekspćinqi dla podmiotów
gospodat'czech, wkniczania nn nowe rynki. Z punktu widzenia konsumenta
z dowolnego kraju członkowskiego stanowi ułatwienie, wzbogaca ofertę i co
raz częścią bywa gwarancją wyższą j'akości

Z cztercchumU nych swobód nqconnięjszadla kult-stykijost swoboda prze-
Pbrwm uslug. Zgodnie z Traktatu?m odbiorca usługi może udać się do kodu
usługodawcy, by tam przyląćjego świadczeniaz. Zgodnie z wykłiidniq Eui'opel
kiego Trybunalu Sprawiedliwości jako odbiorcy uslug uznac:lni 8ą przede

wszystkiiri tuQ'ści oi'az osoby podróżŃilce w interu:fach
Utworzenie \Xbpólnego Rynku wprowadziło zasadę otwi('unia naroclo.

wych rynków dla wolnego przeplJ'wu usług, na czyta zyskali nie tylko tuiy-

Je$t to.jeden z trzecj} prze'pn(]kćiw. \b których })rzekraczanie Bruni(ar H związku ze 8wo
bedą przepływu uslugjast możliwe. Tego typu prz lmtlid zaliczane 8q do grupy .,pttwwnąi swu
gady usług". [7]
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ści, ale i podmioty gospodal'cze. Łatwiq w tych n arunkacll promować thai'
ki tuWstycznc i czynić je konkurenqdnymi, nie tylko na rynku krdowym.
ale i między'narodowym

Wspó[ny Rynckjest jednym z owoców posLępująceD intcgruą]t europay
skini. Obseiqmjemy włączanie w kompetencje Wspóhloty coraz tn większą
liczby zagadnień, dawnid będących Wyłącznie sprawą paliŁyki wewnątrz
n4 państw czlonkows]dch. XX'prowadzilnie dziwi(i temu jednolitych standar-
dów n' zakresie transporLui bezpieczcńsLwu czy ocha'ony środowiska powinno
bvć dlti tuWstów dollatkon'ą gwiu'andąjakości. Komisja Europejska prosta'
dzi politykę ochrony konsumenta - tutvsty llIJ, W 2000 roku przygoŁowa
la kampanię inforrnac)Oną, dotyczącą praw piisażerów linii lotniczych, ktń-
i'e przysługują im w świetle prawa wspólnota\Tego. Stwierdzono bowiem, że
większłtść puażerów nie zna swoich praw, więc tym samym nie może doma-
gać się ich przestrzegania. Fal(tycznie prom'o wspólnotowe wymaga słabo
wada odpowiednich, qjednoliconych pt'zapisów xv zakresie i'Czer'wabi balów
wczasów zorganizowanych, odpowiedzialności linii lotniczych na wypadek
śmiem lub ciężldch obl'ażeń, zagubienia bagażu itp. Na prośbę Komisji Eu
ropeJskiej wiele lotnisk na terenie UE rozwiesiło plakaty, wylicząjące unijne
prawa konsuinenckic [lll

Pan :+dtn,dzięki rozpo\vsż echniuniu nat-zydzi spllłeczeńsb\vainfbrmacyine-
go - co ma miąsce również za sprawą istnienia Rynku Wewnętrznego - rośnie
popyt(w tym na uslugi tuty8tyczne)t zwnększti się świadomość konsumenc-
ki, rosną wymaganitt turystów. Wżi'asia też mię(]zynarodow:! kanknrcnqa:
It ta nie pozwala prosperować firmom, król'e nie dokonują ciqgdych ulepszcń
weW6Uuqi standardów-.

llhpólna waluta

Już od początku 2002 i'olku mllnety i banknoty euro zart.iąpiły monety
i b:mkriotv walut narodowych dwunastu państw Unii Europejskiej'. Tuw-
styka w dużą mierze funkqonuje zit spt'awą ponadgranicznd aktywności
więc wprowadzenie euro .jest jedną z kluczowych dl& nią kwestii: Od mo-
nteliCU paUawienia się aura, latwiej jest podróżować po kr4ach unii waluta
węi, nie mu potrzeby xpryiniany jednej n aluty na inną, co oznacza oszczęd
ność czasu i pieniędzy.

Ponadto, z racji ri&tu, że 3 spośród 4 podróżujących mieszkańców UE

P

Nie dot czvlu to n'ietkiĘi BDtn
cgo Środka plntniczeEn.

łŁLU$UDanii i Szwe4i, kLórych wahlty niu ti'acitr
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nego Rynku, sięgnęły kwoty 115 milim'dów euro (wyłączayilc wydatki tury-
styczne ponoszone we własnym kraju)[141. Wic]u Europdczyków(głównie
w czasie publ'tów na wakacjach) z(lobyło już dllświadczeT\ie u, dokonvw aniu
operacji za llclmocą n'spólnq eul'opęjskiqi waluty.

W ol)licza fujlkęjonow ttniajedtlęi wspólnej wnlut3 t'edukcli ulegają kosz-
ty. dla większości mieszkańców l.JE. związania z Wnnianą walut przez wiek
sześć miecz końców UE: ale rflwnież dl& turyst,ów- nie pochodzących z kraDńw
członknwukich, konieczność posiadnniiljednd tyUŁO wahlty lnwaduje szcmg
ułatwień. W ich odczuciu. jedtlolit.a waluta zwiększa pi'zeDuzystość cen i kosz-
tówt13]. \Wszystkie ceny wyt'ażane s:ą llbccnie w e\lro i dzięki tomu kongu
menel mogą porównywać {tobra i usługi, a następnie wvbierzń te ndlcpsze
I'o wsz).szko czyni Eul'opę jeszc:ze bai'dziel atrakcHnym cclein podróży. Nie
oznacza tn jellnak, że aliny tych sabri) ch procluklńw. spl'zedawanych w róż
nych częściach unii walutowej są iclentycznc. Na pt'zeszkodzie w dednoji-
wmu cen sŁllUą różnice w elstemacll podatkowych, różne koszty transportu
i pracy. hTożna jedn:ik oc;zekiwać, żc wprowadzenie eul'o znac:anie pt'zy$pie
szy p''"'':$ unitikadi .:.:n [S]

Wspólna ctLŁropeDsk;t w pluta pl'zanosi koi'z)-ści nic tylko tur.ystam. Rów.-
patrząc z punktu widzenia [)rzcdsiębiorstw sektora turystycznego.

należy podkreślić, że ztllnie.lszayą się obitwy dotyczące trudności w pro
widzeniu rozliczeil w kilku walutachjcdnocześnic, a nade u,szyszko strat
B powodu niekorzystnych zmian kursu wttluto\u'ego181. Wraz ż wprowa-
dzeniem cuda, ryzyko kursowe w odniesieniu fio relacji iiliudzy walutłimi
dwmnastki" zostaje wyuliminownne, Należyjednak pallliętitć, że pozosta

je ryzyko kul'so\ve dl)Łączące zmiany kursu złotego. Z drugięl stl óny. rów-
nież dla polskich przcdsiębiol'ców widoczne $:1 korzyści płynące z wprowa
dzenja wspólne.i u atuty. Jedn:{ z nichjest tworzenie wielkiego, jednolitego

nku kapitałowego, na którym rośnie krinkurcnęjainiędz) bankami. W re.
iltacie padtTiiotom gospodarz'zym of'erujŁ: się zt'óżnicowane i atrakcńne

food xvzględem cenowa'tt} formy finanse)\viinia, na przykład niskf} opracen-
towanc kredyty [8 1

Wydac się, że istniec ścisła zależność pomiędzy euro, htc-i'netem a tu-
rystykę- Okazuje się bl)wiem, że 67% płatności w Rura dokonJwunych])rz)
polnocy kart kl'edyCawychjest rezUt'ateln e-commerce W sektorze turysty
ki połou'a obrotflw odbywa się właśnie bezgml.ów koxx'oLI l l

Padsurnfłwując, zmiany związane z wprclwadzeniem tluro maul sz€1nsę
pobudzić ni(! tylko sektilr turystyki, ale i inne sektory stanowiące o spolecz-
nym {ii'az gospodat'czym rozwoju pai sLw i regionów'. 'l'rzebaj&(Łnocześnic pa-
miętać, że tu rystyka, podabnicjak i wiele iunyŁ:h dziedzin lullzkiq alcCywno
śct, jest z Lym rozwojem pozytyxs'nie skorclowmta
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Inrlotoade

Wszelkie innowaqc traktowane są obecnie jako istotne źródło prac'"a-

gi konkur( ncMneU legii, rozmaiteinidatywy WE w dziedzinie B&R' oraz uła-
twianic dllatępu do innosx'azji, zwlaszcza malym i średnim przedsiębiorstwom,
!q kolejnymi bodźcitmi rozwodu turystyki

W czerwcu 2000 roku pl'zŃęto Dyrektywę, dotyczącą hilndlu elelttronicz-
negoEll]. Dyrektywa Ca nla w złożeniu pomóc społeczeństwu in6armac)j-
nemu. czerpać korzyści z funkdonoxvanin Wewnętrznego Rynku,.w tym z za.
sady swob(xlnego świtidczenia usług Okt'eślono tu lx' ogólnym zakresie ramy
prawne dla usług on-linii Europejska turystyka chcąc utrzymyn'ać konkn
mnlDjną pozyqę w skali globalnęi. musi podwyższiićjakość i nieustannie dą
żyć do wzrostu efektywności i obniżania kosztów, co nie może! l)yć osiągnię-
E.e bez udziału najnowszych technologii

Warto wspomnieć o innowaqjach ekologicznych, które są pomocne w two
rzedu pruekologiczncgo wizerunku finn) i wywierają wpływ na ocenę.ich edek
żywności. bfożna przypuszczać, żc ekologia i przljaznejej zachowania przed
siębiorców będą oorm częhięl oddziaływać nll bariery wejścia na llrnek]]].

Cele innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie można podzielić na lil:
odnoBzqcc się do otoezenh pr7.{ądRiębiol'stwo (np. minimalizada zagrożeń
środowiska naturalnegol;
dotycz:ące pt'oblematyki wewnętrzną przedsiębiorstwa(np- poprŁlwaBHP
i zdrowia pracowników)
Realizaqa wymienion) ch celów ]noże przyczynić się do wzrostu roli tu

rystyki, nie tylko za spraw:ł proekologicznej działalności Orm samego sekto-
ra tuirystyki i rekremli, ale dzięki ognilnetnu przyJaznemu środowisku nmsta
Mieniu wszystkich podmiotóx$' go$pt)darcz) ch danego regionu.;Postrzeganie
danego obszaru przez turystów jako vpytwai'zdąccgo ekologiczne produkty
czy używąjącego nicszkodjiwych dla środoAviska procesów' produkcHnych,
może w dużej mierze czynić go atrakcyjnym celem padl'óży i chętnie odwie-
dzanym midmetn wypoczynku

PoŁit3ha regionnlncl

NŃistotniąszym cc'lem tbnkęonou'iiniawspólnotawt:i polityki regionalną
jest wspiei'anie w$zechstt'onncgo i harmonijncgo rozwoj na obszarze Wspól-
noty. dążenie do umocnienia ekonomicznej i społeczną spaUności w Europiel
nb'm sitmym redukowttnia różnic w poziomie rozwdu poszczególnych regio-
nów. Bez wiltpienia,jednym z istotnych czynników które przyczynią:! $ię do

SI(rót oznacza ,.bndui\ia i rozwq", n w literatui'ze li)-wu używany zamiennio z angielskim
odpowiednikiem R&l).
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niwe[owania (]ysproporcyi w Eunłpic oraz do pottlocy regionom z:lcofanvm
jest wlaśnie t\ŁWstyjca. Z tego względu może być onet postrzegiin:i jakojedno
z narzędzi plllityki regiollalne8

Głównymi instrumentami finansow)-mi, za pomocą którym:h realizowa-
ne są postulaty polityki reginrti1lnęJ są fundusze strukturalne (Europejski
Fundusz Rozwqu Regionajnega. Europqski Fundusz Soc.lamy. Europqjslli
Funduszu Orientacji i Gwarunqi Rolną, ]i\nitnsowy Instrument OHentaqi
Rybatówstwa) oraz Fundusz Spouności 1 10]. Poszczególne prdekty są reaji
zowitnc pl'zez państwa członkowskie i w-spółfinansowane przez Komigę Eu.
ropq$ką za pomocą u-zmienionych funduszy

Cele polityki regionalną zostały dęte w trzy p'upy (stąd mowa a Celu
1. Celu 2 i Golu 3)

Ccl l to prnmowutie stnikLurahtego t'uzwQju i dostosowania regionów
opóźnia)nych w ] ozwujuF10]. Obsziiry kwalinlku.i:luł $1ę do polnocy w latach
2000 06 w I'gmach Celu lb to pt'zŁlłtc w-sz.ystkinl 141

regiony, gdzie PKB pei' capitaje$1. niższy niż 75% średniej alla XNspólnoty.
regiony o ekstremalnie ni$kiqi gęstości zaludnienia(mnie niż 8 miesz-
kańców na km') - nŃtllniej auludnione t'egiuny Finlandii i $zwecli
ndb'al'dzie oddalone regicłny UE -- francuskie departa tienty zaullorskic:
\NWpy Kanadyjskie, Azot' i Xladel'a
Dodatkowa, zgodnie z Celem 1, ninansowuny jest również progi'am

PEACE, któi7 wspient proces pokojowy w li'la31dii PótnocneD i na obszarach
granicz nych Irlandii

Ce1 2 mllwi n wspQI'ciu społeczna-gospadurczęj kon"'ei'ąji obszarów sto-
jących w obliczu problemów struktura]nycjl [10], Obszary kwa]ifikujŁłce się
do pomocy w latach 2000-00 w- t'atnach Celu 26 to 141

obszary przemyslowe, które ot)clniŃą nmtępuli+cc wartlnki
stopa bezrubociajest taTższa ocl średniej stopy beat'obocia dla Mrspól-
noty: & jetJnocześnie systllmatycznie zin nidsz'a się zatrudnienie n' sek-
t.Drze przerny$towym
procentonD' udział żali'udnieniii w sektorze prac'mysłu jest wyższy
tiż średni udzial wc Wspólnocie
ma mieDsclc widoczny upŁitlck przen)ysłu

l)szary wiejskie. które spełniają nasLępuyące kryteria
niska gęstość zaludnicnia; nie przekntcza 100 tnieszkańców na km!
dbo stopa zab'udnicnia w I'ojtlil:twicjest równa lub w iększe od dwu
lirotności średnią dla UE:
stopa bezrobocia jest więk$zu od średnimi alla UE lub odilotowŁino
spadek liczby mieszkańców:

iTalIa finunsawania Celu 1: EFRR, np's. b:FCOR (seiccja orianauji) oraz PIAR
źródła fin nspwania Celu 2: EF'Rtt, l$FS. BFGOR
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obszary lniąskie, gdzie pa l)ezrobociajest większa od średniej dlz\ WE,
tldnotowano llrysoki poziom ubóstwa*
środowisko naturalne botTka się z dotkliwymi prablcmami,
ina miejsce wysoka przestępczość oraz nislli poziom edukacji,

nbszaw zależne od rybołówst\va
chodzi t\] o óbszau' o wysokim procencie zatrudnienia w rybnłón'
stwic i jednocześnie o postępującej redukdi zatrudnienia w tym sek-
Loi'ze.

Cel 3 unjjn(ii polityki regionalną .jest celem t)oryzontalnym. ObqmŃe
dążcllie do model'nizaqi polityki, systemu edukacji: szkoleń i opracowanie
właściwą strŁltegii zatrudnienia[71, Natura działań paddmowanych w ra
mach tego celu, wskazuje na konieczność finansowania go z zasobów Eut'o.
pelskicgo Funduszu Socjalnego

Krótkiego scharaktcryzowanin, z racji ich ogrortln roli w i'ozwaUU re"
gionalnym, a w tyn\ w rozwodu turystyki, wymagają również czt.ery Fundu
sze Strukturalne

Eun)pęjskiFunduszRozwojuRegionalnegojesLnlnansowym'insLru-
mtintein pomocy obszarem Celu li2 oraz l-ealizadi iniqatyw w$p111yotowych
Intcrreg oraz Urbant101. Warto ljodltre$jić that. iż Co właśnie Eł'nii.jest nuy-
wużniętszym źródłem 6inuns03vania dhl europejskiej tutystyld spośród wszy8b
kich środków wspólnotlJxxvch. W $n)zególności świadczy o tym dystiybuqa
kwoty 4,4 miliar'dów ewo w latach 1994-99 na pruturystycznc proUeklF

W swoich planach polityki regionalną i'ealizowtlnej za pomocą BRRR na
lilui 2000-06. UE kładzie wjBśnie nacisk między innymi na spraxvy turystyki
kultury. i'ozu,fH obszmów widskich oraz synergię między tel'fanami wiąsH-

mii midBkin\i. PI'zywolqjąc prze'klitdy prdektów z l:lt 1994-99 realizowanych
w ramach omilwianego funduszu, nie sposób pominąć tych, które dotyczyl)
poki'clwy warunków f\inkqotlowania helu:li. rozbudowy ina'astruktury twy
stycznd(tj- pól golfowyeh, centrów konfbrenWjnych itp.)) i'csLziuradi {lzie
dzicŁwa kulturowcga. pt'omm:i agrotulystyki Quiz wspierania zaróxsmo nowo
powst4ących, jak i dążących do podwyższenia standwdu dziitlalności, ma-
bch i średnich przcdsiębim'stw bmlstycznych

EuropejskiFmldusz Socjalu, poświęcony w większości rcalizadiCelu
3, dostal-cza linansoxx'ego w$pat'cia doradztwu personalnenlu, prod faktom szko
lcń zawodowych i kształceniu w ewnątrzzitkładowemu. Pomaga różnym gw
pom w zdobywaniu niezbędnego doświadczenia, adupUlcji do zmieniających

ę warunków na rynku prac' [101..]v]i]iony euro są przeznaczane na promo-
wanie przedsiębiorczości i na nowlttwot'zone przedsiębiorstwa ze szczegól-
nym naciskiem na sektor usług. Na ten cel, tla lata 2{)OO-06. przeznaczono 8
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milial'dów euro. EFS oi'ganizqje lwnadto progi'anny badawcze, z4mującc się
tn'nrzcniem pi'ognoz $ytuacDi na rynku pracy Wobec powyższej charaktery
styki Funduszu. trudno nie zauwltżać roli,jaką odgrywa on n' stymulowanie
rozwoDU tŁLrysVki w Unii Europejskie-Zjednq strony bowiem długotermino-
wą konsekwcndąjego istnienia. jest podnoszenie standardu życia mieszkań-
ców U IC, a to może w pernpclttywie korzystnie wpbwać na popyt tury$tycznł'.
Z drugiej strony przyczynia $ię do podnoszenia kwalifikaęli kadr turyut) cz
nych, a ciągłość doskonalenia zawodoxvego i wyHold poziom [tdukaqi nieza-
przeczulnie generują odpowiedlliąjajtość ocet'ow anvch usług

Szczególnie wyritźnie siła oddzi:Łlywania EFS na tut) styka rysuje $ię
w obec faktu d 8-miliona\ó'egu zatrudnienia w tym sektorze. .Co więeeD, in.
we$tycDe w gospodarkę turystyczną wydaj:+ $ię jak ndbardziej uzasaclnio-
nc, gdyż to szczególnie w tym sektor'ze r) nku dostrzeBt się możliwość kre-
owania nowych ]nięjsc pracy w l adchodzącychjatat;h. Szamje $ię. że liczba
uielsc pracy w uslugach turystycznych wzt'ognie w ciągu llastępnego dzie-
sięciolecia a 2 nlilioily 112T

Europejski Fundusz Orientacji iG :francji Rolnej wspiera prqicJlty
t'eajiaowitncnaobszarachkxA'alifikow-anychdo pomocy wramach Celu li Celu2
oraz Inicjatywę \X'spólnotową Lender+l i{)l. W przeszłłJści])rqekty i'calizowane
przy x#ykoi'zysLaniu tego funduszu dot)czyli prąrkladawu: rozwoju llrodujitu
tuiystyczllego w i'eglonmh tuq'styki górsldq oraz zaadaptowania konkretnych
ubszat'ów du potrzeb sportów wodnych lub agroturysŁyki. Należałoby zatem
oczekiwztć, że również do laku 2006 sfillallsowiinc zostaną podobne przedsię
wzięcia. JQdnQcześnic zrlłła&na część śl'odjtdw pochodaqcych z Sekcji Oi'ienta-
ii Funduszu może mieć zn czuc). choć nie bczpośl'eddi, wklad w t'ozwqj tul)-

styki- Cllodzi ttJ o wilde dział:tria, jal( ].eiiuwiiqja terenów wiciskich. ochrona
i konsŁ:rwilęja obiektów dziedzictw:i ]mlturowegt} na t#'ch ob mnich. ocha-unii
lodowiska nitLul'ahlego, promowanie lepszego pi'zeplywtt infor'm:nji, w)nnia-

nit dośnnadczeń, transfer nŁlwq twhnologii lllit sektora rłllniczegn itp
Finansonry Instrument Orientacji Rybolóu stwa (Cel 1). Jegi} nq

wuzniejszyin zttdaniem jest w-drażanie f)omocy przedsiębiorstwom przemy-
tu ryholówsLwa, tak by podnieść icjl kong(urellqjnuść [10] . Równie istotnym

cejein l?lOR jest zachowanie równou agi mię(]zy możliwościami pl'odukcg
nami pi'zedsiębiorstw a clostęllnymi w pt'zyrodzic zasobami. Wplyw Fundu
zi] na turystykę mil w większości chat'aktor f)ośredni i pol(rga na ,,ożywia

niu" obszarów zależnych od rybaJiiwstwa i aquakultuQ'.

Moźnazastanłtwić się,jak i'e:ilizada trzech naU istotnieyszych ct11(3w pobity
ki i'egion:llną UE wpływ,a na gospodarkę tuiysCyczną. Z Lym właśnie ziemia
rem zostitną zapt'ezentowane pl'zakładowe progi'amy, zaakceptowiine pi'zez
KamisDę Eut'opąlską w 2000 roku do rcalizacli w latach 2000 -06



26 BAGNA hlNtIA KRZYhllEN

Kamiąja Europejska przewidziała swój aktywny udział we wspólllnan-
sowaniu rozwaUU Irlandii w' okresie 2000-06 [11J- Główna uwaga zost.anie
poświęcona w Irlandii rozbudowie lokalnej infrastruktury. pom"cy miqwa-
wym pl'zedsiębiot'stwom, rolnictwu i obszarem widskim. W szczególności
planowanyjest wkład w Pozwól inłl'struktury, zwłaszczil polepszenie dostę
pu do portów i lotnisk'. Ponadto nacisk zostanie polożany na rozwq spale
czcństwa informacńnego, który wymaga niewątpliwie odpowiedniej inń'a-
struktury, zwłaszcza na peryferiach iw n4bardzie] zacofanych zakątkach
kr4u, Dlatego na dodatkowe bodźce finansclwe będą mogly liczyć praUekty
badawczo-razsx-dave. Na rozwąl przedsiębiorstw, głównie w kwestii szko-
leń nl'az ułatwienia dostępu do kapitału, przewidziano po stronie Wsp(}lrio
ty 104,93 mln em o

Patrząc na te plany utymulow:żnia rozwdu irlandzkich regionów łatwo
prze\widzieć korzystne implikaqe dla turystyki i działających w tym 8ekto
rze podmiotów gośpodmczych- Będą one czerpać z osi:lgnięć B&R, z tytułu
bezpośredniego dofinansowania czy pośrednio -- w związku z napływa'm do
kr4u turystów zachęconych korzystnymi przemianami

DoHinansowanic przez Wspólnotę Europqską wszysLkicll wllnienionych
cela\y wyniesie w sumie 400,2 mln llurn, przy cnU(kwit;nn koszcie program\i
wynoszącym 1079,5 mIlI eul'o

Aust
Komisja t;uropejska przysłała na finansowy wkład w rozwq austriak

kiego region\i Burgen]emd j]]]. Fundusze Strukturalne dostarczą na ten cel
w latach 2000-06 u sumie 271 mln Cara, z 864 mln euro potrzebnych na po-
krycie pl'zewidywanych kosztńxv. Jednym z priotl'tetów podejmowanych dzia-
łań bedzie dofinansowanie turystyki i kultury(przewidywana łączna kwota
uni.jnego n'oparcia Wnosi 50,87 mln euro). N4ogólnid mówiąc -- sektor tu-
rystyki może liczyć ze strony WE na pomoc przy inwestydach w prowadza
nąjuż działalność, podnoszeniu jaltości okt'zwanego produktu turystyce
nego, działaniach marketingowych oraz rozprzcstrzenianiu infrastruktuiry
turystycznęl. Pt'zewidziane zostaly również prace nu rzecz utrzymitnia dzie-
dzictwa kultura\x'ega.

O iłe w irlandzkim przykladzie prze\widziane dzialitnia głównie pośred-
nio zDRadą swde odbicie wjakości fhnkqonowania gospodm'ki turystycznej,
w Burgenland dostmeżono konieczność bezpośredniego wkładu w rozwój tego
sektora, ze względu najego zauważalny ścisły związek z gospodarczym, spo-
lecznym i kultur'alnym życiem regionu

175,25 mln euro potrzebnych dc} reaiizaęji tego zndaniii n)a pochodzić z budce
l lb'
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Dg11iitJCe1 2
Komisja Europeysl(a zdecydowała $ię również na aktyw n)- udzial w roz-

wqu duńskich regionów; Bomhojm, Lolland, Flaster, M©n, Nordylland, Vi-
borg. Arhus, RingkPbing. Sandedylland i Syd6rnEI iJ, Całkowite koszty zostaly
o$zacowilnc na 541 mln cara, z których 162 mln zostanie poki'te z Fundu
zy Stl'uktu ntlnych

Priorytet 1. Rozwq regionalny (wkład UE: 82, 35 mln euro). Srodki
w ramach tego prioiytetu, zostawił przeznacza)ne na transport oraz in6nrnta
!y](ę i telekomunikadę

Priorytet 2. Rozwq biznesu(wkład UE: 45,33 mln euro). Pierwszeństwo
w kołące po umUną pomoc pl'zyznano przedsiębiorstwom, zgtaszaUącym pro-
jekty z zakrestJ ocha'ony śt'odowiska

Rozwój turystyki, rekreaqji i ochrona dziedzictwa kulturowego tworzą
obszar, będącyjednym z priorytcnw Nm'odou,qj Strategii IŁozwdu Regiilnal-
negn).17] Mi' ratTluch Lego obszaru będą realizowane działania, m4ące na celu
wspmciemalych i średnich pt'zedsiębiot'stw, świttdczących usługi turystyczne
odbudowę i modernizaęjęinfrastruktury tu ystyczną i rckreacHnęi, proma-

ęję ajternutywnych form uprawiania turystyki oraz wykoi'zystywanie maili
wości gospodarczych, społeczni:}.kulturowych oferowanych przez środowisko
naturitlne, stanowiska archeologiczne i obiekty llistoryczne.

Wsparcie, zgodnie z cytowanym źródłem, uzysk4ą t'egionulnie zdefinio-
wane 1 7 1

prolckty ukiet'unkowane na rozwQ hlSP sc'ktora turystycznego:
CL w szczególności

pmDekty podmiotów zamicrz4ąqrch rozpocząć dziulitlność tur) etyczną
pmHekty przŁldsiębiorstw ofcruJ itych usługi tulvst) cene, ze szczególnym
zwrócenien} uwagi na podclmujących działalność w nowych mi4scach
i sektor'ach LuD'Etycznych, oferujących nowe pt'odukty turystyczne

- pmHekty z zakresu turystyki alternatywnęi
praUckty instytuąi sektor'a ptlblicznego

projekty z zakresu komunalnej inf'rŁlsLruktuly turystyczt)ed i fckreaęji
projekty z zakresu zagnspodmowania turystycznego obiektów historycz-
nych i śi'odc)wiekow)'ch
projekty z zakresu pt'omtxji i in6ormaqi Łui'styczrlęi

PoŁit31ta tegioltałna w Polce

I'ranspor't} infrastruktura, środotui ho IŁaŁural.ne
Jeśli państw'a uboższe, m4ą pomyślnie ttulkqjonować w ramach unii

ekonomicznęi i walutoxN,eH [trilz zwiększać swQią kankurencHność, muszą in
w,cstow-ać w rozwój społeczno-gospodarczy. Konstrukcją fizyczną, na któręl
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opiera się bn rozwój,jest oczywiście infrastruktura. Unia Europejska i rzą
dy państw członkowskich muszą zatem wspierać jq rozbudowę i mode'rni-
aaęie. Jednym z gdównycll kierunków interwen4i w tylu zakresiojcst rozwi
janie techniczną infrastruktury publicznqi, w Wm transportowej i ocha'ony
środowiska.

Rozwój podaży tutystyczneU ul\'arunltowany jest nie tyllio występowa-
niem natul'alnych walorów danego regionu, ale też wyposażeniem terenu
w odpowiednią infrastj'ukŁurę techniczmł- Rozwój tuly$tyki niejest przecież
tożliny bez prawidlowo rozwiniętej sieci gazową, cnel'getyczneJ, wodocią-

gou'ęl czy komunikacljnęl
Nie bez znaczenia dla turystyki sn zmiana jakie macho(]zą w takich sck-

tln'ach jak na przyktacl ti'ansport, Poor'awa stanu dróg, budowa nowych au
tost].ad, roz\vói szef'oka I'ozuminneU infrastruktury transportową powoduyił
pclpniwę dostępności komunikacy.Inej atrakcHnych dla turystów regionów

nidscowości, stwarz4ąc tym samym korzystne wamnki dla ich aktywi-
zacji turystyczno. Tego między inna'mi należałoby oczekiwać dli\ turystyki
w zwitłzku z przystąpieniem Polski do Unii Europelskiq

Ponadto w interesie podmiotów aktywnych na tynku turystycznlmjcst
dbałość n środowisko naturalne. Jednocześnie wydaje się, że wiele firm zro-
zumiało .już mairkctingowe znacza'nie {łcht'ony środowiska. Obok ceny i o$o
rowanęjjakaści, konsumenci wskazują właśnie na ekologiczne wysil ki pt'zed
siębiorstw jako na główne! determinanty swojego wyboru

Głównym instrumentem w spółńlnansujqcym inwestycje transportowe
i w- ochronę śro(]ilwiska jest Fundusz Spójności, który nie jest funduszem
struktur'alnynl. Poxxstal by pomóc Grecji, Irlandii, Portugzdii i Hiszpanii w Hl-
nansowaniu projektów związanych z ochroną środowiska i t'ozwoUem l rans-
curopeaskich sieci transportowych[71. W 2000 roku rozpoczął się dla Unii
Europelskią nowy okres działalności Funduszu SpQności. Do roku 2006 za-
planawnno wydatki w kwocie 18 tnilim'dów curt] tia s6inansowtinie prqektów
z zakrc$u ochrony środowiska i hifrasLruktuly transportflxvd, w tych pań-
l.wach członkowskich. xv kt.órł'ch PKB per capih jest niższ) od 90% fred

niej dla Wspólnota Wnruntlk ten spełnidi} wymienionejuż Gre-tja, Hiszpania,
Pot'tuga]ia i ]rjandialllll. WpłFX'idąc korzystnie na zl'ównoważony rozwoj
w WD'micniotlych państwtlch, Fundusz Spójności jest nilrzędziem pobudza-
nie między innymi aktyw Rości turystycznej

ISPA z kolei co instrument przedakcenyjny. Oferuje pomoc kl'4oin kan
dvdackim w Ccntralnęj i Wschodnią Europie' w podjęciu nŃbardziq naglą-
Wch inu'estydi sv sektorach transportu i ochrony środowiska ]]]]. Jego ce
lom jest])owoc w procesie wprowadzania acquis cotnmunautaire na polu
lodowiska i zrównoważonego rozwdu, Nrinlo iż ISPA nie ńmansujc bezpa-

arpr. hlalta i Vurcja nie kwalilikŃą nię do p)[nucy w ramach ISI'A.
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średnio projektów tur) etycznych, ma znaczący pośredni wkkid w turystykę
przyczynidąc się do podnoszenia atrukcŃności regionów za spnlwą reduk
qi zanieczyszŁlzeń powietl'za. utylizitęji odpadów czy rozbudowy infrasti'uk
tuzy tt'ansporlowey

Małe i średltie przedsiębioł'sług
Analizuj ąc strukturę unijn ego biz nelu turystyl:z nego warto, zw-l'ócićuwu-

gę, że nauważnieyszią t'nlę])ełnią w nim male i średnie przedsiębiol'stwaP. ICu-
rapeD ska turystyka zdominoxs'alla precz ten rodzaj podmiotów Exlspoclai'czych,
wśród których 99% tt} nn'my zart'udnidące iilnitg niż 250 pracowników. ma
znacz1ly wkład w rozwńi pltszczególnych lrrajów. członkowskich. micrzanv nd
prz.yktad pi'odukt.c'm krdowym brutto. W 11){)7 roku ttlitł( i średltie pi'zcdsię-
bior8twa tuty$t) cene stal\ou iłr 7,4% Wszystkich hfSP w Europie i reprezen
Lowab 6,5% calltowit),ch obrotów europqsldch l\lSP 1 12]

W obliczu cytowanych faktów, należy ilczcl(zwać, żc każda unijna inicja-
tywa adresowana dl} blSP znnUdzie swde konsekwencje )'ównicż na rynku
turystycznym

Z opinii lComi4i lą uropqjskiej wynilta, że pi'zed w8pólnotowymi podnlio
tama tttryslycznymi stoi szereg wyzwań [12]. Z uwagi ]]a ]'osrlilc: l g]oba]!tą
kankurenqę. wskazuje siq! llliędzy innymi na konieczność piollowd integra:
qi w sektorze. Ponadto przedsiębiorstwa turystyczne poxdnny gwitrantawać
odpowiednio xsD'sokąjakość produktu. dostosowywać się do unjjn) ch przcpi-
ów lcgislacljilych w zakJ'osie st:lndal dów l)ezpieczeństwa {tz:v acha'onv m

dow iska

Zróde] wzrostu konkurencyjności ńnm tulystyuznych należy upatrywać
również w inwcstyqjacł] w nowe technlljogie. Z badań wynika, że jak dotąd
.jedynie polowa małyctl i śt'cdnich pl'zedBiębioi'stw turystycznych) ubasuie in-
temct w swqęj codzienTtęj działalności olłct'itc)jnęi. 'l'mczmen) tc} wlaśnie
tlnowaqje i wprflwadzanie nowych leci)nologii oznaczayil często t'edullow-a-
ic czasu podróży i obniżkę kosztów. Żali:!m Komisja uznała. że należałoby

f)romoxx'ać w państwach całonlloxvskicll nowe rozu iqziinia techniki i tcleka«
munikaęji u,śl-ód wszystkich podmiotów turystycznych

hqillym i śt'ednim przeclsiębinrstwom przypadła doniosła rolit w realizacji
kształbowanego w 2000 reku w Lizbonie na stl'ategiczllego celu UE, doły

czi+cc'go nadchodzącęl dekady. Jest nim stworzenie op:lrtq na wiedz.}-. dana
uicznęj i konkurencŃnd gospodarki w skali światnwq1 13]. Polnocnt: w FeRIi
aacDi tego celu m4ą hyć oczywiście ekonomiczne śro(fki europqjskiqi polityki
regionnln(:l, a zn'łaszcni fundusze struktur'dne. !Curtjpelska Ketrta Malych
Przedsiębioi'stw. zatwicrdzona p)'ztlz Radę Unii l!=uropeaskid. precyzuje za-

stanlłwiq one 9DX u:iijnrch przedsiebiai #l



30 BAGNA hfARL\ KRZYbl IEN

lecenia dla rządów państw członkowskich. W szczególności postulowane jut
dorildztwo z zmt090waniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i roz-
wq różna,ch form e-biznesu

W Unii Europejskiej sektor malych i średnich przedsiębiorstw jest po-
strzcganyjnko strategiczny, ze względu najego znaczenie w procesie tworze-
nia nowych mi(disc pracy Oraz w procesie wzrostu gaspodarczclgm. hlożna by
się zastanowić, ajest przyczyną titkiego podejścia. Przede wszystkim wyni-
ka onŁI z cech MSP Charaktc3rystycznc dhl tycl} podmiotów są [6

wisły związek pomiędzy renlnwnością 'a dochodem właściciela (jedność
\ -łasności i bezpośredni(tłgl} kierowania)
możliwość szybkiego podejmowaniu decy4i dzięki małym rozmiar'om,
płynąca z szybkiego przepl)mnl informtŁqi. częstych kontaktów między
prawwnikami i właścicielem uraz braku n)zl)udowanq biurokraci,
duża elastyczność w dostosowywaniu się do patrzec ry nku (potrzeb
klienta)
Same MSP wsknóująjednal( na liczne bariery swc8ego rozwodu- Najczę

ściei wymicnianytni przez h]SP pt'zeszkod:tmi są [12]
$cz0110urosc.

system podaCkowx
koszty praijy
infrastruktura publiczna,
rosnące koszty ochrony śt'odowiska.
brakjednolitd polityki transportową w Europie

Bodźc:itrni dla ich rnzw(Óu są natomiast
integl'liga europeyskit {usunięcie kontr'oli granicznych, wolny prze'
pływ osób i swobtlda świadczltni:t tJsług na oł)szarża \b'spólnoty),
wprowadzenie euro
kol'zystnnie z noxlO'ch rozu iąz:Łń telekomunijinęji,jak np. e-booking
powadl\jilcy obniżenie kosztów administracŃnychlo
możliwość ekspansji nie tylko dzięki bezpośrednią wliisnnści, ale
przez franchising, leasing, spółki joint ventures

Wpływ turystyki na rozwój regionów

Turystyka to bez wiłtpienia bardzo ważny sektor' gospcłdarki. W mnie
szan\ bądź większym stopniu (zależnie od regionu), warunkuje on wzrost go
spodarczy. wplywa na bi]Łtns płatniczy. zairu(]nienie, a zatem l na rozwoj rc
gionalny w poszczególnych krdach.

Większość Nlsp nadal stosujejednak w 3viększaści rm i telefon. Jta) nic 37'Ł mikm)przed
siebiarsLw(q- zntmdniaiqcrch mrlid niż 10 onóhl dnklłnuUC sprzedaży 28 paśrcdnictwem wtn
onych strun jnternutoxU cl]
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Przedsiębiorstwa turystyczne u- Unii Europqskiqi zatrudniajit 8 milio
nów osób 112j. Ponadto dostrzega się w tym sektorze szanse sasa'wrzenia no
wych miejsc pracy, szczególnie w t'egipt)ach mnie rozwiniętych i peryferM
nych. W ciągu ostatnich kilku lat w Europie tworzono 100 000 midsc pi'ac)
r{)cenie. w samym tylko sektorze hoteli i rclstatu'acli]13]

Ejlsperci pi'zewidują, żc do 2005 t'oku zatrudnienie w przŁlmyśle tury.
Etycznym wzrośnie o 59,2% [21. Według tych prognoz przemysl ttuystyczn):
nit[eży do tych scktarów gospa(barki, które w kiej'wswych latacl} XXI wieku
cechować będzie n4lepsza sytuaqu na rynku pracy. Z tego powodu ]'azwo-
jem tuu'utki zidnteresownne siłjuż nie tylko obszmy zajmujące od wielu lat.
wysoką pozyqę w światowym rankingu f)rzŃazdów i dochodóxx' z turystylli
(gosp(Haz'ka tulystycznil Lo szansa i'ozwtUU gospodarczego również dlu mnie.i
i'ozwiMętych regimu5u-

W:irl.o podkreślić także: korzystny xx,plew turystyki na rctlnicbwo. Wśród
wielu zalet, do ndistotnićUszych, zalicza się z thamowanie odpływu ludności
z terenów wiejskich, szczególnie ucieczki ludzi mlodych z gospotl trstw i'ol
nych, co ocz)ujście przeciwdziała st.arzcniu się wsi. Ponitdto obsługa ruchu
turystycznego na terenach więiskich stwarza a] tel'natywną możliwość zatrud-
nienia pozarolniczego, zmienia się więc snu ktu ra zeit.rudnienia ria obszar.ach
wiejskich- Obszary szczególnie iilrallcńne turystycznie stwai'ząii+ możliwa.
ści zntrufłnienia ludności widsltiej w pensHonatach, ośrodkach wypoczyTlko-
wych, gastronolllii, ale także w innych dziedzinacll pośrednio związanych
z nl>stugą turystów 121. Poza tyn\ turystyka zmienia czq? ciowo śu,iadomość
1,01ników i mieszkańców wsi. lululnc dla nich jesc i to, żc dochody z turysty
ki mog"-} zostać przeznaczane na rozbucllJwę gospoclat'stw. unowacześmcnie
wyposażenia i tylu samym przyczyniŃą się {lo poprawy warunków gospoda-
i'owada i podwyższenia standardu życia

Intel'dyscyplinarny chrl'aktor turystyki wskazde na wDdątkowc znacie
nit: powńązati tęi dziedziny z innymi stlktarami. Dlatego rozwq tutyst} ki ma
t'ównicż silny wpływ n:l zatrudnienie w Usługach pośrednio z nią związan.yc:h
l\lrystyka krete nowe midsca pt'acy w przemyśle, budownictxńe. handlu. ak-
tywizuje działalność I'olniczą na nzct;z wyżywienia turystów. Stlnlulqc rozwój
infrasti'ukCu ry tcxhnicznqj, wymusza powstawanie nowych połączeń komuni-
kat)nnych w rl:pionie, genet'uDe v'stwarzanie dóbr pc)wszechnego Łlżytku

BadaniaprzcprctwadzonewSzw:ąl(::arii wykazały, że 1000 łóżek hotelolw'ch
tworzy" 459 dodaLkowydi ntieDsc f)Tacy w galęziach scktoi'a usług, z czego

2/3 przypada na zakłady hotelarskie, u 1/3 na inne pt'zcdsiębiorstwa 121
'l'uiyści przyuyni4ą się do rozwuU u danego ol)szitru zarón,no n- sensie

ekonomicznymi jak też cdukacńnym czy kulturowyrlt. W wyniku t'ozwQiu
turystyki zachodzą zmiany w, świadomości społeczną i ]v systenlic wartości
Lak tul'słów, jak i mieszkańców terenów odwiedzanych



32 BAGNA htARiA Kitty)nEN

W tvn\ świetle słuszne wyjde oię stwierdzenie, że turystyka niesie ze
mobil putenęjal alla obniżenia stopy bezrobocia, podwyższenia standardu ży-
ciajednostek i tym samym do wzrostu gospodziiu:rego regionów. Jeden z waż-
niq$zych miefRikóW wkładu turystyki w rozwój regionalny stanowi produkt
krdoxU' brutto. (tab. l.)

Można mówić o sprzężeniu zwrotnym międzyrozwqcm regionu\lnyin a tu-
rystyka: która zjednd strunyjest czynnikiem tego rozxx'du, z drugimi strony
jest przez niego warunkowanŁ Zatem nic tylko turystyka wplywa korzyst-
Taheln 1. Xxrkłod tur)'soki we wzrost goFpnd&rwzy ińerzCtny PlCB i wielkcihią zab'udnien

\\rklacl ru r} &trki w PK13

1999 l 2nli (prognoza

zab'udnienie

2011 {prQgnazu)

TIS 1%=ltę't\'$.) 1 inema
5.59 l 240.0z

4.31 l 190,87

:?! l l?!:?a.
4,46 l 118,70 l 4,71

s,u5 l lang.0 l e.lo
.43 l 2ss,06 t 0,40

.6s l lss9,6 l 0.2ż
a.oa l 219.1u l s.no
s.s5 l O1.7(i l 2.v9
8.1S l la.oa l 8.40

s.08 l ż.85

90z,so l 2,54
s1,14 l 3,is
4u8.1v l s,i4
LOI.żn l s.sp

mld $
u.s. ą PlCB Id $

[J.S. Pl<B
nueJ8c
pracy

224.60

Belgia
l)ania

l?inlundia

11.89

8,33

-1.67

4.4

b,60

:3.79

8,78

1.4G

3,44

3,ti}
7,4b

4,B9

b.23

67 L9,9S 5,12

.77

4,88

4,a2

$,23
S.84

9.15

3.83

3.65

R.b9

3.01

6.0

[riszpRniH
l IttlniŁdia

IrŁm)dja

l$1andjn
1.97

3,75

7,0B

3.78

4.39 15c7.n l s.s3

14żs,50 l a.so

4.707212.80784.73 4,92+01,48 4.7

7310,15796.23407.5ń
8,06'42710,00 1 2a54,40 11.03Swiat 301,04

s84s.óo l 5,s

8940.G9

j90nzl,70

Żnia/o. .,Delining. iiieasurjnK mind evnluathg cnnying cnpacity in I'luwpcuji tauriam dwt
Lian&'. Univcnitv QfAu;pnia. Atllenp 2002 19
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nie na wzrost gospodarczy. rozxs'q społeczno-kulturowy. ale i dobrze pl'ospe
rujt+cc miasta i)raz regiony mogą liczyć na większy napływ turystów niż tc
$ł tbszc g{)spod:lrczt]

Przykladowo. w Wielkopolsce szanse rnzwoHU turystyki upatrujŁt $ię mię-
ilzy innymi właśniew wysokiąatrakcyjności inxń'estycŃncJ w olcwództwa, wy-
okim udziale kapitału zagranicznego oraz wysokiej aktyw'ności gospodar-

czą mieszkańcó\v121- Statystyki światowe wskazują, że około 50%, klicntów-
nł)s]ugiwanych przez hote]c stanllwi:l po(]l'óżujilcy służbowo, urzędnicy pań-
l.wilii linia ucztlstnicy konfcrcnqi 12J. Słuszne wydąjc slę więc to, by szansy

nii t'ŁtzwaU go$podurczy pti$zuJ(zwać we wzroście turystyki biznesowej (przy-
jazdy na targi, tlrystaw)'. konferencje, podróże t)ratowników Hlrm o chardEtc-
t'zej€ontaktóu' partnerskicll}

Podsumowując powyższe rozważania, można w następujący sposób l)o-
grupowuć wymienione już pozytywne erektl' t'ozwoHU pi'zeinyslu turystyce
leHi} lO

J wzrost liczby hoteli, restauradi, biur podróży, sklepów detalicz-
nych i innych podTniotów bezpośrednio xvii zanyŁ:h z aktywnością
turysta'ceną oraz korzyści dla I'ojnictwa. rybołówstwa, rzemioHla

wzi'ost zatrudnienia i dochodu w sektor'mh pośrednio i bell)nśred-
nio służącym turystom
stymulowanie rozwoju lokalnej pt'zedsiębiot'cześci
wplywy do budżetu lokalnego i centa'alnego z tytułu opndatkttwa.

efekt mnożnikoxńPy - mrystykn.jako ktltalizator w procesie ckspanqi
innych lokalnych i t'eginnałnych dzialalnosci g{)spotlłirczych

itp
D

D
D

]

Podsumowanie

Artykul ma na celu pokazanie turystyki jakie czyrlnika rozwoju gmspo-
]arczcgo. alcjcdnocześnie ]na znu'ócić uwagę na m)togość zdarzeń, która! po-
średnio błldź bezpośrednio wpłr\'4ą na ten sektor. Głńwilą uwagę poświęco-
no tu polityce Unii Europejskie

Turystyka czerpie korzyści z n prowadzenia czterech swobód uni.j.
nych. Bodźcem dla ją I'ozwoUU są też konsekw encje ftJnkdotlowania unii
gospndurczo -- walutowej. P]'sekty tuD'stl'czele zgodne z postulatami poli-
tyki l cgionitlnej, mogą liczyć na korki'eine wsparcie finansow'e z fund\iczy
strukttu'ulnych. Te wszystkie czynniki umacniają pozycję całego sektora
turystycznego i zachęcają potenęjaln);ch przedsiębiorców do podejmoxN a.
nia działań na tym rynku



34 BOGNA B[ARIA KIUYhlIEN

I'urystyka z kolei ma sxvńl wkład we wzrost gospodarczy krdów i rcgio
nów. podnosząc ich konkuren(8dność, przysparzagąc dochodów, ,,walcząc
z bezrobociem, podnosząc el'aktywność wykorzystania zasobów naturalnych
Wobec widocznych korzyści płynących z rozwodu tuTyst)rki, warto podqmo
wać wszelkich Wysiłków w ramach europejskie, kr4owęi, I'egionalnq i lokal
nq polityki tura'styczn4, by stawała się ona istotnym czynnikiem rozwdu
a w procesie integracji europqsliiq przyczyniała się do wyrównania dyspro
porcji w poszczególnych regionach UE

The European Union policy and the tourism eeonomy
contribution to the regiona] development

Eul'opera areał, rich in natural and cultural resources, have u major
advantage in thc witold raul'ist mmkct. Mllreover there is an continuous
attempt from Europe:in potiqr lnakers(al hurt)peany nationa] and r(}ginna]
level) to st.imulate tourialn developmctnt. That is why taurism is notwada},s
one of thc stl'ongest economic scctors in the membcr states ofthe Europe-
\n Union

QJ} the QnR hand Lhc article is the study uf irnpacts Itam toto'ist {lttve-
lopmenŁ ind on the other hand it pre'sełlts the European Union and hlem-
ber States bourism polis)c

All tourist itctivities depend not onl)- on tele natural environment oi' im-
proving the quality of' tourist products, but albo on the European Cnmmu-
nity's invol\ cmcnt in tourist, the luw. reginnal policy. transport poliqr and
mana other fbctors. Anothcr essential issue fbr tourist is tele euro. $ince
Lhe total'isld sektor is largely characterized by cross-boni'det' activities, iŁ bc-
nefits greatly from the single currency. As fklr as contribution af bourism ta
economic gran th is cotlcel'ned there are mary direct or indirect economic
mplications of tourist development Taurism is $een as a major apportuni-
ty f'oł'.job creation over the cvlmingyem's, in particular in less developed and
periphet'al regionu,

I'het'e are albo mamy socio-economic beneOiLs of rural tourism. In spitc
of Łhc} fhct that there is itlw:t.ys tt\e possibility of dumagcs particularly in thc
case ofenvironmentally sensiCive m'eas, onc should not overlook thc advan-
tages. In several European\ cotlntries tourism has been promotcci a$ ideał
mein to combat economic decline and revcrse the less of population it} ru-
ra] ar ]nountain areał

To slml up it should be mentioncd that in miny casus tourism hm con-
tributed to thc development ofstrong, dynamic economy at natitlnal and re
gianni level
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ANALIZA OFERT PRACY ORAZ POSZUKIWANYCH
KWALIFIKACJI W SEK'TORZE USŁUG mYSIYCZNYCH

Raport z badań przeprowadzonych w 2003 roku

Bożena .AZe#ziah

VbtWP

turystyka jestjednlln z ważniqszych sektorów gospoditrki światowej
któż' może w istotny sposób wspoinóŁ: rcŁilizaqę pi'ograttlów walki z bezro-
bociem. Jest lina w$kazywana również jako jeden z sektor'ów mogilcych za-
pewnić dynamiczny rozwoj gospadai'czy, nlinirn:ijizLUąc negatywne nkuLki
koniecznych przekształceń. W 2003 i'oku w Instytucie 'turystyki i Rekreaęji
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie [){ldjęto badania nl4ącc na
celu określenie liczby ofert dla sektor'a usług tmystycznych na małopolskim
Wn ku prilcy'. W badaniach \U korzystano ogłoszenia zawier4ąw oferty pracy
opublikowane w ciągu calego 2003 roku w Gazecie Wyborcza w spedalnym
lodtiLku,,Praca'. Dodatek Le-n uznawany jest jako jedno z ndpehiieUszych

luUĘaraziej wiarygodnych źróclcl intUz'uittcji dlu qsclb paszukugąlDrcti pr'ucy.
PodstawoxĄym celen} analizy b) ło zidentyHikowatlie za\budów oraz sta-

nowisk pracy lu'culących n4więcej ofert pnicy w szeroko pojętym przemyśle
tulystycznytii- Baditnia mialy również rla celu określenie kwalifikacji zawo-
dowych nagbnrclziq poszukiwanych pt'zez pracodawców. Na początku ba

dań spt'ecyzowano zawody. repo'ezentlłjqce sektor uslug turystycznych, zgod
nic zjclasyfikaęją npracowani4 pi'zez blinistei'stwo Pracy i Polityki Soęlalnq,
w tym zwłuzcza z t\ l)dy związane z ft)nkcyonuwanicm biur podróży, hotc-
larsŁwa i gastronolniia, cc} zaprezentowano w tabeli l3.

Instytut Tui'rstyki i itekreaqi A\\v. iirakSw. al. dala pawiaj1 7s
)[atcriitł bnclHWGZ)- zfisC i] zehmnr przez Katar'zruĘ liowa]cz} k, studentkę o$tatnicgc

roku studiów zuucznych n8 kierunku Tura-styka i Reki-cnĘja. w ramach realizacji praktyki za.
ócPwcj w Biurze Karier A\\rlC

KJaWfikaąn ujes skwownno \r pośrednictwie piach i paittdnictwie wanda\Uln. n' xml la
dzcniu danych do nklęślanin poljtl'kj zatrudlliuniu, lCUKultcenin i wkQlęnia zawodow'cgu arM w pHF
wndzeniuRn<lNI.aJiajj2,prognoz iinnychapri cnw lh clnCycząc)chiynkuprm '. KIMylikmJazawadów
Hix11ŃlntŃci. Alinisterstwo pl'nq' i FaliUki $t [jillnd (:lówn). U17ąd Staysqczny. Warszawa 1996.
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Tabela 1. KinBrnKuĘja zawodu wkhrze Łi tug tutystl'cznVch

A. Korczs'n. KinsvntKncjn zawodów i speqniności dla poLE'eb rynku pracy(wpl
nu acl l stycznia 2003 r.}, SHVĆ. Sigma, Skiurtlicwice 2003, 6.
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Jak wynika z zestawienia, sektor usług turystycznych t'epreacnbują
22 zaxvody do których zalicza się $pcqalistów do spraw ekonomicznych i za-
rządzania, organizatorów turystyki, informatorów turystycznych, pracowni.
ków biur podróży, przewodników turystycznych. pilotów wycieczek, pi'acow
ników gastronomii świadczących ustu# domowe oraz kucharzy i kelnerów.
KlasynikaĘja ta nie XWczerpuje jednak listy wszystkich stanowisk, funkdo
nL\jących na Tynku pracy w branży CLuystycznęl

Z uwagi na to, że w analizowtinych ogłoszeniach pracodau'cy nie zawsze
posługiwali się pt'zedstawioni+ powyżej klasyfikacja, p{)st nowiono zachować
oryginalne nazewnictwo stosowane w ogłoszeniach. Czyniono titk nawet wte-
d)b gdy nitzwa stanowiska pt'acy budziła duże zastrzeżenia Autorki(np. ,,o$o
ba do organizuqi sprzed'nży w biurze tuq'etycznym", ,,osoba do działu organa
aującego turystykę w Austrii"). Zachowano t'ównicż oq'ginalne nazewnictwo
stanowisk, w których pracodawcy stosowali nomcnklatul'ę angielskie(np. re
staurant supcwisar. front office managKlr it.p.). Zastosowitnic .,Klasy6lkaęji
zawodów i specjalności..." byłcli)y możliwe, gdyby każdontzowo weryHikon'a-
no ogol zdnia, Jednakże z uw'agl na to, żc badania były pl'owudzone niejako
post factum, werynll(aqifi taka (np. ]Joprzez analizę zakresu czynności) była
nicmoż[iwa. W ba(]aniach wprowadzono własny, dodatkowy podział na st:P
)owiska kiej'an'nisze i szeregqlw e

Zaprezentowała analiza dosbni'czyłn innormadi a liczbie i tudz4u wygene-
i'owallych nHert. Na jq podstawie określono również naDczęścid poszukiwane
kwalifikade, przydał.nc u- sektorze usług tut)etycznych. Badania wykazdy. że
w okresie od styczniado p'zdnia 2003 mku, w dodatku Gazety XVVbllrczęj ,.Pra
ca', ukaaJjącym sięjcdcn rŁU w tygodniu(poniedzidck), zamieszczono w sumie
27 054 ogłoszeń z afer'tymi prac)L Okaz:lln się. żc 432 oferty przeznaczone brb
dj& sektora uslug turystycznych. Starlowi h zaledwie 1,6qo wszystkich, ziimiesz
czonych afer. Ndcżyjednak podkt'eślić, że liczbie ogłoszeń nie musi odpLlwiadać

TElbela z. Liwbowc i piuccntowe zeutttwienie zapropQnon'an},ch ul-tt pracy dln sektora uslug
tun'styGzn.ych - ełku 20n3 wg br&llż

Lp. Nażwń branży Liczba ófBI't

l
2.

3.

4.

lłiurn podróży
llotele w Polsce

llotelc za g] anicą
Gastl.onoinia
Statki \n,cieczkow l
Et&zem

132

13;

L2,50

30.55

21.76

y.94
loo.oo

ZMdlo. oprncowa
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Cajdyezn4 liczbie poszukiwanych pi'acownikliw. gdyż nie zalu'sze precyzowano
w nich. do ilu osób skierowanajest dana [lfblta'. Liczbie nfbrt pt'acy zgłaszanych
w poszczegohlych sektor'ach turystyki pt'zedstawiono w tabeli 2

lak wyniktl z powyższego zestawienia, wkt.oi'enl który gencruUe n4większą
liczbę miejsc praqrjest hotclarstwo, na które przypada ponad 60qn tx'szystkich
ofert zgłaszanych przez pl'acadawców. l,iczba ofert pnicy w l)otelach w kraju,
jak rómtież za granicą, jest bitrdzo zbliżona: z nieznaczną przed"agił ofert na
korzyść hoteli zitgr'anicznych(31,25%). Stosunkowo duże zapoLrzcbawanie na
kadrę dc)tyczyło taldc gastronomii, nit ktt$1'ą pl'zypaclalu 1/5 wszystkich ofert
Zalcdwde co dziewbUn oferta dotyczyła pl'acy w biuntch padl'óży. Zatrudnienie
na suntkach wycicczkowych stanclwiłn margines(3.9qp) zgłaszanych of'oń

Przed przystąpieniem do re'kt'utaęji, pracoclawqr zaz\U'czq opracoswyą
profil kandydata na dane sLilnowisko, wedlug następujących kategorii

wykształcenie,
zndomnść języków obcych ,
doświadczenie zawodowe,
umiejętności techniczne,
umiejętności miękkie(są ta pewne cecha które czł(kwiek nabywa poprzez
pracę nad sobą, w ci:łgni całego sw ajego życia, np. zdolności inlprpei'so-
nalne, ulniqętność pl'acy w grupie. (odporność na stres),

wiek,
wygląd zewnętrzny.

W zależności jednak od stanowiska, poszczególne elementy opracosń'a
nego prnnilu akcentuje $ię z różnym nasileniem. Tak więc, w ogłoszeniach
o pracę nie zawsze plldawany jest pełny prllfll kandydata, ale nąjważnidsze
jego cechy. Z uxN'agi na powyższe, opis poszczególnych włmagćtń w ninieyszyln
opracowaniu ni(' zaw szejest pełny, a czasnrni nawet zdac kow, co szcatlgól-
nie dotyczy wieku czy wyglądu zewnętrznego kandydiltił

Analizę ofert przeprowadzono w czterech odrębnych grupach: biurach
podróży. hotelach, gautronclmii, statkach wycicczkoxxrych. Do każdej z tych
grup opracowano zestawienie n4częścięj poszukiwanych przez pracodaw-
ców kwalinil(adi. W każdym zestawieniu zastostlwano hierm'chin ważności
poszukiwallych cech, wymieni4ącje w kolejności od nąjbardzied poszukiwa-
nych przez pnlcodawcóxN'(występujących w dużejjiczbie ofert), do nitjinltie]
poszukiwitnych(występujących w malec liczbie ofert)

:h.y Osobowa

inne

-Jako przrlclnd może postużrć ngtnszeniejeanęj z restauracji .prz).jmiemy kelnerów", bez
$pmcl'Bawaria i hl koniu eŁnlc i>ori'zebŃe nnn prHuownijców. Ui' takiej srtunc.ii przXjn)on-ano. że
firma zgłasza zapal.rzPbowanio nn.jednego pracom-mika. Uwaga ta dotyczy rńH wież nl'nrt pracy
u hflLe[ach za granicą. w ki.(]q'ch pruco&an'c]' ]ub pośrednky ogtal$znli jodynic termin rekrutłl-
qi. tnz podnu-ania liczba' mieust: praŁv-
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1. Analiza oki't pracy oraz wymaganych kwalifikacji
do pracy w biurach podróży

Przeprawa(Jzone analizy wykazały. żc xv ciitgu roku 2003 pracodawcy
wygenerowali 54 oferty f)t'acy dl& sektor'ii biur podróży. W badaniach nie
analizowana czl' dane biuro podróży pttłni funkqc organizatora, agenta cz)
pont'ednika. Szczegółoxx'e infhrmaąe na temat pul)likowtlnych ofert zapre-
zentowano w tabeli 3

Tabela 3. PrQpnnownne ti ;kn [)r c:i- dlB hiŁlr podróż.

ŚI i@k,!
luzem tit:zha ofert:

KieroH nik biura

lgei -lwnik do działu
$p"*ędłiży i mtirkptinEai

Kiernwnikda agenci

stanowiska g

osoba do urganizuqi
bi\lra

Kasie: lotniczy

osoba dn obsługi ruchu

11,1

ZMdza.' opracowanie wł

Jak wynika z danych zawartych w tnbeli} n4więcey ofert pracy dotyczy
stanowisk szeregolhlych(prawie 89%)Ł N4częśc;eU f)oszukiwani pracowników
do orgitnizaęji biura turystycznego oi'az na stanow-isko kmjera do spt'zada.
ży bile'lńw lotnicy) ch. Na każde z tych stanowisk przypadało po około 17%
of'ert, Pona(]to, w prawie co dziesiŁŁL4 ofercie pl'opanowana pracę rezyden-
tom(11,1] %), osobom zŃmuUącym $ię organizaqą sprzedaży w biurze ttity-
$tycznym (11,11%) oraz obsługą i'uchu Cutl'etycznego {9.29ao) . Pr:tw ie co dzie
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siąto miqsce pracy dotyczyło stanowisk kierowniczych.:Pracodawcy przede
wszystkim poszukiwali kierowników biur podróży oraz clzialów sprzedaży
i marketirlgtl

Znaczną grupę(13ęb) sLttnowily pdedyncze ogłoszenia, w którqi znalazl
siq? również oferty pracy dla f)rzewodników oraz pilot.ów. 'J'ak niewielki odse-
Lck ofert dla tęj grupy zilwoclowd lite oddde w pelni rzeczywistego zapocrzc
bowania w twn zakresie. \FHlumiiczeniem tęt sytuacji może być fakt, że pilo-
ci i przewodnicy sami dnstarcz4 l aplikude {lo biur podróży, zwalni4ąc tym
samym pnlco(dawców z konieczności zamieszczania ogłoszeń prusnwych

Przcprowtulznna analiza ofert pnicl', oprócz struktury proponflwanycli
stanowisk pracy, }){lzwoliła również zdiagnozować oczekiwania pn\codawców
wobu'c kandydatów do pracy (tab. 4). Wymagania te nie óaią oczywiście peł
nego obrazu poszukiwanych kwalinikadi na turystycznym rynku pragę ale
pnzwalaDą wypracować pewien r)ogląd na oczekiwania pracodawców w tylu
zakresie

Informacje zawitrte w tabeli pozwalają zidcntyHikować nayczęściq poszu-
kiwane kwalifikacje na tttrystycznytll tynku pracy Zastanau ia fakt niezbyt
wygórowanych) xwymagań przicodawców u'obec wyksztalcenia. Ten wymóg
zamieszczono z:iledwie w czterech ofertach pt'acy(w dwóch ogłoszeniach po-
szukiwilno pracoxvników z wykszLilłcenieln wyższym, w dwóch ze śt'ednim --
bez określenia u kończonego kierunku studiów lub profilu szlcnły średniej)

W turystyce szczególne znacztliiie ma zn4omość języków obcych, co
znalazło MATT'az w 72qu unalizowan) ch ofert. Zdccydoxa'anie naUczęściq poszu-
kiwani są pracownicy. wykazujilcy zniljornclść języka angielski ?go. Wllnaga-
nia l,arie wystąpię' w zgłoszltnycł) 43q ofert. W drugie kolejności. ale już
znacznie rzadziej , szEulsc na zatrudnienie mąką osoby znd ącejęzyk niemiwki
(około 13%). Co dziesiąty pracodawca poszukuje osób, zn4ących dwajęzyki
obce, nie precyzując jednak, jaki to ma być j€łzyk. Opinie mówiące o tym, że
coraz częścią poszukiwane są osoby ze zndomością .języka rosyjskiego, nie
potwierdzic się \v tych badaniach

Pracodan'W chętnie zatrudniŃq osoby. posiad4ące doświadczenie za-
wodowe, sbinclwiącejedno z n'ażnidszycl) wymilgań, podkrctślone w pragnie
60% wszystkich ofert. C)czekiwania w tym względzie n4częście] są farinulfi
wang w ogloszcniat:h llardzo ogólniejalęo ,,doświadczenie za vodowt:", co ruin
ło midsce w 24% wszystkich ofert. Czi atut jednak poszukuje się osób o kon-
kretni'ch kwalinikaąach, które oprócz tzw. ogólnego doświadczenia, mogą
wykazać się dobrą zn4omościq branży turystycznej, określonycti destyna-
gi(np- Grecja, Charm ada, Wlochy) lub zl\dolnaściq konkretnych systemów
rczerwacl$nych. Tego radzaUujasno sprecyzowane wymagania dotyczą 17%
ofert. SkInI'fikowitno rówitież inne, rziidzieU saystępująu: wymagania, niej
częściej związać\e z pąedl'nczyrni otbrtami pnłcy-
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I'HhelH 4. Wymagania pracodaw w dl& k&ndvd. :hcąq ch podjąć pl :ę n' biurach podjl5ży
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Często pracodawca' oczekŃą od kandydatów posiadania pewnych umie-
jętności, któż wystąpiły w 39q wszystkich ofert. Do nayczęhieJ wymienH-
nych należą: obsługa komputera (22% ofert), posiadanie prawa judy(15%
ofert), sporadycznie obS]UgEL urzildzeń biurowych. Pracę w turystyce bardzo
ulatwia również posiadanie takich umiejętności osobowych. jak łatwość na-
wiązywania kontaktów. pt'edyspozyqe do pracy z wymagającymi klientami.
zdolność p(xlqmowania desy;ji i umiąętność pracy w zespole, które znwar.
te są w około 24% odeń. Pracodaxvcy wymieniają jeszcze inne cecha ale ze
względu na niewielki odsetek ich występfnvaniai dla prowadzonych analiz
nie Imają one większego znaczenia. Powyższe umiqętności powinny uzupeł.
dać takie cechy osobowe, jak komunikatywność(około 7%), kreatywność
(6qo), odporność na stres(6%) oraz inne

Wiek oraz wygląd zewnętrzny to kryteria niezbyt często zamieszcza-
ne w ogłoszeniach. Datyczybr one odpowiednio 4% oraz 2% of'ert. Powszwh-
nicjednak wiadomo, że w turystyce kryteria tc są ważne i pracodawW biorą
je pod uwagę w trakcie rekrutaqi. Poszuldwane $ą zarówno omby młode. jak
również starsze, które posiadają zxlrykle duże doświadczenie zawodowe, sta
nowiąc ważny potencjał normy. Jeżelijednak w ofercie określanyjest wiek pra-
cownika, to nauczęściq poszukuje się osób do 30 roku życia o miłej uparycUi

W trakcie analizy wyszczególnione również inne wymagania, które
mają wplyw na otrzymanie posady. Nalczęściq wymienia 8ię dyspazyqlnaść
(22% oFErt) orw d08tęp do internetu(9%). Pozostałe wymagtlnia, jak: posia'
danie komputera, tele6anu komórkowego, własnego samochodu czy gazowo
Ści do częstych podróży wystąpiły znacznie rzadziej i dla prowadzonych ana-
liz nie mają większego znaczenia

2 Analiza ofert pracy oraz wymaganych kwalifikacji
do pracy w hotelarstwie

W roku 2003 opublikoxxano w sumie 267 olbrt pra(y w hotelarstwie, m
stanowi aż 62Wu wszystkich ofert pracy w sektorze usług tuy$tycznych. Pro-
ponowana liczba ofert dotyczących pracy n' Polsce(132) i za granicą (135).
rozkładała się podobnie.

2.1. Oferty pracy w hotelach w Polsce

Badania wykazały duże różnice pomiędzy charakterem ofert don'czą-
cych pracy w hotelach polskich i zagranicznych. Okazało $ię, że te pja'wsze
cechowab' się znacznie większym stopniem szczegółowości wymWań, dlate-
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go też analiza ofert w obu kategoriach (hotele zagraniczne i hotele polskie)
przeprowadzona została w edlug nieco innych kryteriów I'oniżd przedsta.
wilno wykaz 45 stanowisk pnicy: zaproponowitnych pl'zez polskich praca
dawców (tab. 5)

Tabela 5. PI'oponowaj\c stana\niska praca' w h rolach w PolHcc W 2003 rnk
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l.P

Ra: m baba ofert: 13z tj. lagi w [rn::

# :;9:: $1" 6.0z
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24, D.T6
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gnbiJDnaniii

slanilu-lnjLU h
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Nąjwięllszc! $zitnse na zatrudnienia w hotełarstwie mają osoby. planu
jące podjąć pracę nit stal owiskach szeregowych, Dlu teJ grupy przeznacza
nych było prawie 60% wszystkich ofert. NŃczęściq pclszukiwano recepcja'
listów (około 21%) kclnet'óxx'.barmanów(około 10%) oraz spedalistów ds
marketingu(5qm). Pozostałe 2.1% ofert pracy, na które przypada xx sumie 17
różnorodnych stanoxs'isk, to reprczcntilnci {ls. spt'zedaży pracownicy dzie
łu obslugi pięter, analitycy rynku, szcfcukiet'ni, pracom'nik dziŃu rezerwa
qi, porticr. sprzątdąc)r itd. \Nr tym kontekście wada podkreślić, że sektor
usług hotcliu'skich strat'za również możliwości pnicy dla wielu specjalno-
ści nie związanych z turystyka(np. speqalista ds. BHR speqillist l (t$ per'
sonalnych itp.)

Korzystnie przedstawia się również sytuaqa dla osób, stilr4ących $ię
o pracę na stanowiska kierownicze, które stanowiły 33f% spośród wszyst'
kich ofert dl& hotelarzy. Na.jwiększt! ich część przeznaczono dla kier'ow-
ni](ów reccpęiii kierowników dó. marketingu. managerów hotelu. Na k&ż
]e z tych stanowisk pt'zapadały cztery wolne miejsca pracy. czyli okolo
9% wszystkich ofert. Po trzy oferty pracy prz) pitdly ntl stanowiska kie-
rownicze do działu sprzedaży, działu bankietów, I'rent Office oraz służby
pięter, co łącznie stanowi kolejne 9% okt't. Pozostałe 15qu ofert dotyczy
14 różnorodnych stanowisk, na któż'e prz)padają dwa lub jedno ]niejsce
pt'acy. W grupie t.q możliwftść zat.loci niania mają np- kier'oxx'niby działu
zaplecza kuchni: IEicrownicy działu technicznego, kieroxvnic.y restaunt-
di, kierownicy zmiany w i'estauracai, restaut'Emt supervisor. kiej'ownik
zmiany w Lobby Barze. kier'awnik pubu, ksero\Ynik fitness itd. Niewiel
ka i[ość miejsc pracy dot) cz) ]a stanowisk dyrektorskich. Zgłoszono tutaj
ttko[o 10% wo]nyc:h mięjsl: f)ra<:y. 5% stanclw iskn (]yr'ektoi'a, pi)zosła-
te} dlajego zastępców.

Przeprowadzona analiza okt't p3'ac)r pozwojila także zdiagnozować ocze-
kiwania pt'acodawców wobec pi'zyszłych kandydatów do pracy w hotelar-
stwie, co przedstawiono w tabeli 6- Podobnie jak to miało miejsce w sekta
rzc biur podróży. zapi'Ł:zcntowiino w)"magunia należy trukhwaćjcdyniejilko
orientitcyjnc

Jak wynika z po\D'ższego zestaxvienia, xnlykształcenie jako kryterium)
przyp inowania do pracy wymieniane było w co piątym ogłoszeniu. Ndczęścią
poszukiwano pracom ników z wykształceniem śrt}(onim kierunkuwym (hilte
larskim, gtstronomicznjm), co dotyczyło około 10% otbrt oru z wykształ.
ccnicm ogó]nic średnim(oko)o 7qo]. Kandydaci z wykształceniem wyższym
byli poszukiwani w sześchl przypadkach, co stanowi 5% wszystkich ofert
pt'aq!- Powyższa dyspl'oporqa może wynikać z faktu, iż nŃwięmj ofert doly-
czyto stanowisk szoł'cgttwych, gdzie posiaditnic wyjwzhlcenia wyższego nie
jest konieczne
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Tabela 6. SW)nnagania piacodawcóu [ljn kandydatów. chcac)'chpodjąćprncę w hni.elachw Polsce
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Ca trzeci ogłmząjąq; się pt'aco(dawca, poszukiwał do hotelu pnlcosvników ze
mŃomością jęWków ot)cych. NŃchętnid zab'udniano osoby z dobrą znqa-
mościąjęzykaangielskicgo, co podltreśjano w 27% wszystkich odeń. Sporadycznie
poszukiwano osób. wład4ących dwoma.językami obcymi(około 7%. oki't). nie de
niniując,jaki konkrclllie ma tobyćjęzyk. Paniki'eślano natomiastjego zndomo#:
stanowiącą na pewno clodatl(ony atut podczas rozmów kwalifikacyjnych
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Bardzo częstym kryterium branym pod uwagę w czwie rekrutacji jest
doświadczenie zawodowe. które uwzględniono w 60% ogłoszeń: Nie pre
cyzowano jednak jego specyfiki, poszukując osób, które posiadają ogólnie
doświadczenie zawodowo(prawie 23%). Oczywiście domyślać się można, że
głównie powinno to byó doświadczenie związane z branżą hotelarską: Od
kandydatów oczekuje $ię tńwnież umiejętności obsługi komputera(około
12% ofej't} oraz umiejętności ułatwia\jących pracę z ludźmi(okolo IOq ofert)
Do nalbardzid przydatnych w opinii pracodawców. należą umidętnnści in-
terpersonalne, pracy w zespole, umiejętności organizatorskie i planowania
Znal(!ziemie praqr ułatwia posiadanie wysokiej kultury osobistą, a także ta
kich cech osobowych, jak: odpowiedzialność i rzelehlość(7qo ofert). Inne
cechy jak: uumienność, kreatywność. posiadanie dynamiczną osobowości,
poszukiwano $ą sporadycznie, de ich posiadanie jest na pewno przydatne
i mile widziane.

Wygląd zewnętrzny OI'az wiek h kryteria wymieniane raczej spora'
dycznie'Dotyczą zaledwie 5% wszystkich ogłoszeń o pracę. Jeżelijcdnok wy
móg taki wystąpił, to ndczęścięl poszukiwano pracowników do 30 roku życia,
posiaddących dobrą prezencję (szczególnie wymóg ten ma znaczenie na
stanowiskach związanych z reccpęją oraz działem obsługi klienta). W około
11% ofbrc PQiawity się dodał.kliwo inne wymtlgania, decydujące o przyjęciu
do pracy Najczęścid były to: dyspozycHność. posiadanie tełcthnu komórko-
wego oraz dostęp) do internetu

2.2. Oferty pracy w hotelach za granicą

Osobną grupę badanych ofert stanowiły propozyqe dla osób planują
cych podjąć prwę -jakjuż wspomniano b w hotelach poza granicami Polski.
W roku 2003 pracodawcy opublikowali w sumie 135 ofert pt'aqr w hotelach
za granicą. Zazwycz4 nie wyszczcgólniali w nich ktlnkretnych stanowisk, na
które poszuktŃą kandydatllw- Jednakże po przeanalizowaniu wymaganych
kwalinikacli, sądzić można, że są lo najpn)stsze stanowiska szeregowi orw
pomocnicze(praca fizyczna w hotelu oraz wjego otoczeniu, zaplecze kuch.
ni, czasami rcccpqa itp.)

Zart'aniczni pracodaxrcy budza rzadko konkrctyzaxxali wymagania, do
t},cząu proponowaną pracy Natomiast wsytuadi, gdy byly onejuż zamiuz-
czane można stwierdzić. że stawiane kandydatom xlrymagmnia nie byly zbyt
wygórowane. U' około 5qn badanych ofert wymagana posiadania matury. sta-
tusu studenta bądź absolwenta, Zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się
zn4omośćjęzyków obąrch(9% otbrt), a także młody wiek, do 28 1at, co była
artykułowane w co 10 ofercie (8qo). Od kandydata raczą nie oczekiwano do-
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świadczenia zawodowego(1%o) lub posiadania nienagannęi aparyc3i (1%)
Przypuszczać można. że tak minimalne xsymagania dla kandydatów do pra.
cy w hotelach za granicą, związane są z charakter'em proponowanej tam pra
qĘ polegającej głównie na wykonywttniu najprostszych prac

Na podstawie znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą ofert (135), a za
mitlszczony mi w nich wytnaganialni(v' sumie we wszystkich ofertach zgło
słono zaledwie 32 wymagania), można prze'p\lszczać, iż znaczna część
of'ert to progratny styjazdowe dl& n)łodych osób lpo maturze, dl& studen
tów): połączone często z nauką języka, zwiedzaniem itp. Ta właśnie dzie
lti tym programom młodzi ludzie zdobywali! doświadczenie za\lodowe,
poznajił kultur'ę danego kr4u, kLŁILurę pracy w zagranicznej normie, do-
kona[ił zn4omość języka, kszt l]tujŁ} umicjęt.ni)ść rit(]zttnia dobie- w trud
nych s) tuacjach, podejmowania decyzji. p]'acy w stresie itp. Sądzić ]noż
tla. że midsc pracy w hotelacl} za granicą jest znacznie więcej, ale flrnly
oi'ganizujqce wyjitzdy zwykłe nie po(]ig:l jŃ liczby. Zazwyc:zaj ognlniczit-
j:+ {lne infurmaqę do p€td:mia tclrminu rflkruL:iqi orłiz kodu doctłlawcgo,
spot'adyczilie chan'aktem pracy.

3. Analiza ofert pracy oraz wymaganych kwalifikacji
do pracy w gastronomii

Badania wykazalyl że w gastronomii największą liczbę ofert pracy gene-
i'uje za\vód keliicr/baitn ii. Pru ;odinvuy zaufbi'owali paoboni, kLóic puoiadu
ly tego rodzju kwalilikaęje 92 stanowiska pracy w zakładach gastronomicz
nych. lcLÓrt} nie były zlokitlizowanc na terenie hoteli ( be pi'zeanalizowano we
wcześni4szeD części pracy) oraz na stnLk:ich wycie:c:zkitwych (znstanłł opisanl}
w dalszą części artykułu). Poszukiwano także dwóch osób do pracy na stana
wieku szefa citLeringu. \wymagania, dotyk:ziłcc kwa]inikaqji d]a pracowni](ów
zaŁrudnionyct n l stanow ieku kelner/barman, pi'zedsblwionłt w titbeli 7

Jak wynikit 4 przedstawionych w hbeli diinych n wymagania pracodaw
có\v w zakresie wyksztalcenia ktlnd) diiŁów do pracy na slanowiBku kelener/
human nie są zbyt wygórowane, gdyż WT'stępowaly jedynie w co dziesiątej
ofercie. Nąjczęście] poszukixvano pt'ncow'nikón'. posiadających wykształcenie
średnie oraz kiemnkoxx'e gett'onomiczt\e

Wymagania dotyczące znąjomościjęzyków obcych, wysbępuUą w 34%
nf'et't. Tak więc, jest to kryttlrium w zn:tcznel miej'ze decydujące o prz)jęciu
kandydata do pracy. Najczęściej poszukiwano pl'acou,ników ze zn4omością
jęz) ka angielskiego, cn dotyczy 30% ofert. Z]]ąjomość pozostałycj] języ-ków
(clkato 3% oferta: niemieckiego, fntncusldcgo. czy aniqomi)śćjakiegokolwick
drugiego języka, nie ma większego znaczenia
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Tabela 7. Wymagnniapracodłn\ców dlakandrdtltów.chcących poauąćprace na stanęJU'ieku kel
ci' / barman

.i:l' : ::: :«-.,..i;lli l;: IRpl 1: il:: l$ +ń@@:FIĘH':l

l0,3Q

4.31

zrricłlu.' opracQwnnie wlasne

Prawie cn czym'typracod:lwcaoczekujeml kandydata posiadania doświad-
czenia zawodowego. N4częścią przydatnejest ogólne doświadczenie zywo
bowe. związane z branżią gmtronomiczną, stanowiiłce około 20%o wszystkich
ofert. Analiza wymaganych mniejętności w tą grupie zawodowqi wykmule,
że pracodawca' ńe mqi} t\ray większych oczekiwań, gdyż zaledwie wjednym
ogłoszeniu wymieniono zn4olność obslugi komputera. Wydaje się, że niejest
to całkowicie zgodne z I'zeczywistością, ponieważ pt'aktyka wykazuje, że praca'
diiwcy często pytają o różnego) rodzaju umityętność(np. a umiąętnaść obslugi
kuy fiskiilną). Jednakże w żadnym OHdoszeniu o pracę nie zamieszczono tego
rodza.lu wymagań. być n\oże dlaLcłgo, że przyuczenia pracoxmika \x' tym zakrc'-
sic nie stanowi większego priiblen\u. Równie?ż pasiadanic skich cech osobo-
wych, jak; kreatywnoa, pracllwitość oraz samodzielność, ulatwia pracę w ga-
stronomii. Cediy te lwystąpiły w około 14% ofbl't. Sporadycznie, bo s' okon(
2qu odeń, poszukiwano osób lEomunikatywnych czy przebqowych

Kr\ Lerium wieku miało znaczenie jedn'nic dla niewielkie grupy praca
dawców i uwzględniono je w olcało 9% ofert; Poszukiwmio głównie praca'\'
ników da 30 kilku życia. Częścięl zwracano uwagę na wygl:ld zewnętrzny
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który był ważny dla 12qo pnlcodawców. Poszukiwilno kitndl-darów posiada-
jących miłą apitrycaę lub dobrą pl'ezenęję. Do innych wymagań, IU'mienio-
nycll w 9% {lfltrt, należą: dyspozycyjność, posiadanie aktual n4 ksiElżeczki
zdrowia oraz zaangażowanie w pracy

Wśród zgtoszmlych ofbrŁ znalazl się dwie prłłpozycDe pra(y w cateringu
da obslugi grup tuq'st},cznych. Plłszukiwmlo pracownil(ów z wykształwnicm
rednim, posiadających ogólne doświadczenie zawodowe orw znąjamnść ryn

ku gmtronomicznego. W zakl'osie umi4ętności podkreślano posiadimie prawa
jazdy, znŃomość obsługi kon\putera oraz umiejętność nawiązywania koniak
tńw. Od pracowników wymagitno dyspozycHności(co wyltika z faktur że usługi
hgm rodzaju można świadczyć całą dobę), :l Uikże zndolnoki .języków obWch
ulal\viąjących kontakty z z igrŁtniczjlylni gośćmi- Paszt&iwano głównie osób
kreatywnych, posiadayclc)rch umięjębność dobrej org:lnizaęji czasu pt'acy

4 Analiza ofert pt'acy oraz wymaganych kwalifikacji
do pracy na statkaeh 14ycieczkowych

W roku 2003 zgłoszono 17 ofert pracy na statkach wycicczkowych. Pn.
mimo iż jest to bttrdzo atrakcńna pritca, otl'zlnnanie jŃ (jak sugeruje liczba
ofert) niejest latwe. NŃczęściej prclponowane stanowiska da pl'acy na stat-
kach XAycieczkowych zamieszczona w tabeli 8

iuhela B. Proi)uitauunu sUnowiska placu nu statkach wycieczkowych

Stanon49ko prnlVR qĘ!:iP l: llaśó órcm
rd

H
11.18

Ę76

Ł1.7G

1.76

\bush couucilor -upŁekunka di

Razi:m ]iczbn tanawi$1{

aile alan

Do pi'aW l\ashiLkach wycieczkowych nąjczęścięj poszukiwana osób w cha-
rilkterze stewardów kabinoW'ch(41%) i hotelowych(18% ofert). Około 35%
miqsc pracy pl'zcznaczonych b) lo dla Itelnerów or:tz osób na stanowislŁach
rcstaurant stcwiu'd i wine stewart

Napodstawie tak niewielkiej liczby olej't oraz zamieszczonych w nich wy.
inagań(w sumie 231 trudno dokładnie okrctślić,jakie wyiilugania należy speł-
nić. aby atrz)udać pracę na statku wycieczkowym. blożnajedynic wyciągnąć

Znało.' tlP
LJ!
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budza ogólne wnioski, które z pewnością nie oddają w pełni profilu kandy-
data do pracy na statkach wycieczkowych. W zamieszczanych ogłoszeniach
podkreślano zwlaszcza konieczność znąjamości języków obcych, co dotyczy-
ła 53% ofert. Dominuje znajomość języka angielskiego (prawie 47% ofert),
sporadycznie oczekuje się od kandydatów zn4omości języka francuskiego
wokoło 6%). W o6erhch podkreślano również znaczenie doświadczenia zywo
dowego(47%). Honoruk się między innymi roczną udokumentawaną prajf'
tyka na danym stanowhku, praktykę hotelarską, gmstronamiczną lub ogól-
nie doku,iadczenie zawodowe bez podawaniajego specyfiki. Atutem w pt'acy
na statkach wycieczkowych jest młody wiek w pt'zedzide 21-30 lat. Wymóg
ten dotyczył praw'ie jednęl trzeciej ofert.

5 Diagnoza oczekiwanych kwalifikacji na turystycznym
rynku pracy w opinii pracodawców

W celu zweWHlkowaniawylnagań zamieszczanych w analizowanych wrze
śnieg ogłoszeniach. przeprowadzano badtuiia porównawcze wśród pracodaw
cóu- wktorauslugturyst) cznych. Posłużono się metodę mndażu diagnostycz
nego, przy użyciu speąalnie w tym celu skonstruawanego kwestionariwza
ankiety. Ankieteraml byli atudenei Akademii Wychawnnia P5zycznego, kie
ranka 'j'urystyka i Rekreaqit. Badania zostały przeprowadzone w 2003 mku
podczas Tagów Turystycznych w Krakowie. Objęto nimi w sumie 48.firm,
w tym: 30 biur podróży(63%), 8 hoteli (16%), 10 innychjednostek (21%).jak
lirmaświadczącausługitransportumiędzynarodowego,sanatorium,centrum
informacji. gnninny ośrodek. związek gmin jur4skich oraz wmorząd

Z uwagi na stosunkotvo mdą liczebność pozostałych sektorów turysty-
ki, do porównań nybriu)o Wyłącznie biura podróży które sUlnowily ndlicz-
nięj reprezentowaną grupę pracodawców. Badania moab' na celu między in-
nymi zdiagnozow-anie oczekiwań pracodawców w haki'eric

znajomości języków obcych,
posiadanych kwalinkadi,
doświadczenia zawodowego,
ujni4ętności,
cech osobowych
Wybór powyższych zmiennych podyktowana był tym, iż są to podstawe

we kryteria oceny kandl'data do pra(y, najczęściej vlykorzystywane w prace'
ie rekrutaęi. Również w ogłoszeniach o pracę są wymienianejako kryteria

naboru pracowników
Badania wskazŃą, że 90% pt'acodawcilw oczekujt} od kandydatów zna

jomości języka angielskiego. Nojlepiejl aby kandydat władał bieglejęzykiem
angielskim(50%) lub w stopniu komunikatywnym(40qz) Wdrugiej kolqno-
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ści poszukiwane są osoby znaUącejęzyk niemiecki(73%), w sto])niu komuna
katywnym(47%). Duby znąjqce pozostałe języki poszukiwane $ą rzadzili.
Przypuszczać można, żc ich znŃomośćjcsl przydatna I'aczdjako drugi.język
Niskie notowania otrzymal język biznesowy. ztlaDon)ości król'ego oczekiwiilo
zaledwie dwóch pracodaxx'ców. ze wskazaniem najęzyk angielski

Tabela o. oczekiwźulia dulb-czącc znqiunŁuśćięzrków- ubcUch przez pi kń\P

:$!'i Stopień znajaliiuhilezvku
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Ż6.67

13.33 18.;1;

=a.UU

C4 i ql;inoHn\ l:!.H:l : fhnl'macki. czeski. gre(ki.turBckj
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:}.H;l
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Interesującym nadało się rów nici poznanie opinii pracodawców na te.
mat tego, ilc języka\v ol)cych powinien znać ich pracownik, z uwzględnie-
niem podziału na stanowiska szef'egowe oraz mertcdżt:rskic, Z wypowiedzi
wynika, że zal'ów-ilo na Btanowisllacji czci'cguwycłt(ogolu 41%:), juK nlwnież
menedżerskich(59%), wskazimn .illst, aby pracownik wykazywał znagotność
dwóch języków obcych. Oczekiwania odnośnie zn4onlości jednego języka
obcego zacltlklarlłw lła 57ęb pracodawców. dla stanowisk szeregów) ch {lraz
19% dla stanowisk mllrŁedżclrskich, Zna.jomflści trzechjęz) ków obqrch ocze-
kuje od pracowników na stanowiskach mentłdżtłrskich prłnvie 22'% pracodaw
ców, 2% dotyczy stanonHsk szeregoxŁych. .]nk widać. oczcldwania pracoclaw.
ców w zakresie zndomości język(ów obcych w stosunku do pracowników są
duże. 'rymy:zascm wedlug badań przeprowadzonycjl])rzez instytut Tur) sty-
ki w Warszawie, w 14%- ankietowanych bitlr })adróży. pracom nice nic znią
żitdnego języka obcego n' stopniu co nąjnanięi {lnbrym

Waża)nt klytel'iujn st080wanyrn p(}dczas r€!kruLaęji .icsl doświadczenie
zawodow'e. Z wypowiedzi pracodawców wynika, że ndczęści4 oczekqjżą oni ud
pracowniklbw zn4om<iści branży(37'%) oj'az ogólnie posiadania doświadczenia

\\re uszu,stkich za]nicszczonych paniżuj tabclucl\ zn 100qp przyjęLc] liczbę pracodawców
N=n0) repo'ezeneujqcyct) biura puclóżx.

Rt. ByszewskH-Dnwidek, 1. Kulesza, llXnek biurjlaaróżr w Polsce. Raport z badań m)Ide.
iou-Xch, Instytut TurysWki. XX'arszawa zoom, s. ż9

zN&/fo; lłndnniH własne
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zawodowego(17%). Co dziesiąty pracodawca chętnie zatrudniłby osobę z mi-
nimum 3-letnią praktyką w branży. Kandydat powinien również wykazać się
wiedzą z zakresu ]narlceCingu czy zarządzilnia zmobami ludzkitni(20%).

An'akcyjnośĆ kandydata do pt'acy w turystyce(oprócz kicrunkowego wy-
kształcenia) podnosi również posiadanied<latkoxa'ch kwaliOi kali, zdobytych
na kursiich, popartych oltpowiednim doświadczeniem(np pilot, rezydent,
wychowawca kolonjjny), co pi'ezentŃc tabela 10. Aby stwierdzić, które kur-
wy $ą l\ąbardzid przydahle na turystycznym rynku pracy. poproszono pra
codaxNcóu, o ich ocenę
Tabela IO. Oczeki\bania pracodan'ców ltoŁyczqce dodatkowych upt'awnicń

prZnU'!>Xy

klRln}

nnUllzyci€tt

dijenniliarpkj8

7.

9. l nk\i'ixvŁur IA'rA

znad/o.- t)8dunin u łasne

Jak wyniknz powyższego zc'HUTĘ henia, pt'Dwie polowa pracodawców stwier-
dziła, że nąjbardzią przydatnyjest kurs pilohżu, który t'ównież stwztrza mtPż-
liwości podqmclwania pi'acy na sŁilnow-ieku rezydenta. Prawie co drugi pt'aco-
dawca podkreślił ważność posiadania uprawnień in6orinato!'a turystycznego,
wychowawcy kolonijnego oraz przewodnika tuiystyczncgo, il dla co trzecie-
go - ważne są upntwni€1nia animatora czil$u wolnego. Pozostałe uprawnie-
nia,jak: akwizytor LATA, agent reltlamy i trcnc'r dyscypliny sportową, mŃą
mnidsze znaczenie na turystycznym rym(u priicy

Z badań przeprowadzonych prez instytut Turystyki w Warszawie XWni-
ka, żc w 52qp biur padl'óży prucuUe osoba z uprawnieniami pilota vl/ycieczek,
w 259- z kwalifikaqami agmnln ubezpieczeniowego, w 22% z uprawnienitmii
informatora turystycznego, osoby z innymi dodaŁkowpni uprawnieniami za-
trudnia 14% biur(np. przewodnik, organizator\ sprzedawca nicru(:homościJH.

Ze względu na wzrost zainteresowania aktywnymi f'ol'mami spędzania
czmu wolnego, zilpytano pracodawców. kt.órc dynBrpliny sportou'o-rckreacŃ-
ne są naybardzid przydatne w organizaqi imprez turystycznych Ze wzglę-
du na maili\rości ich wykorzystania w' ciągu roku wyszczegolniono następu'
łące gnipy

)[. ]iY zenHk&-Dauidck. ]. Kulesza.]qrnek[)inr podróży w PQ]sce... , op.cit.t 8. 29)inr podróży \i
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kwalifikitęje uniwez'same, możliwe do wokol'z)-snnniu w ciągu całegc} roku
(np. fitness, aerobik, pływanie, koszyktbwka),
kwalifikacje pt'zyd:it.ne głównie latem(np- tenis, żeglarstwo, nurkowania.
windsurnJng, kaUaktir$two. piłka nożna. kolarstwo, wsf)initczka, survi-

kwaliflkaqe przydatne zim:! (snowboard, 11arci;irstwo ąjazdow-c, narciar.
stu-t) biegowe).

Oczekiwaniapracodawców w zakresie uprawnień dotyczących form spor-
towo-role'eacyjnych przedstawiono w ubcli ll
Tabela ll. oczekiwaniu prtlcndawców-. clotycz cepnsiadanych upi'awni ń n- zakresie znajomo

ści hrm sporhwa-mki'encljilJch

viii)

llQŚĆ r.pęodpowie:dEł
F'l nf$ :(}.Lltl

Z. nelwbik l:J.:j;J B.

$. nikt:ilirscwo ąlnzdo\\ p 13.33 D. ndsuróng
4. 1{).fHO D.

snwi\u].1.
lO.oo

riaśó ;l:lB.
'«,a;alg$

bród/a; nprncowa)io w] nHne

Pmcoditwcy chętnie zatrudniają insttljktllrów sporttl i rekrcacji, któż'zy
potrańlą w sf)osób akt) wlly i proftlęjon'niny zagospfldiirować wolny czas. Naj-
em;ściej])odkreśł:inl}(20q.) pi'zydatność u])maxx'niej w zalęresie fltncsu. Ca
dziesiitLy pracodawca zatrudnilb); insttnlktl+rłi aerobiku, a także instruktora
tenisa, pływania, nui'kawania, winclsurfingu -- w ntkresie uprawnień przy-
datnych głównie latem oraz histruktoru narcim'stw-a ąjuzdowego i snowba-
at'du przydatna'ch w sezonie zimow)qn.. [nnc upi'an'niema, wymieniał\e wy-
żej(np. piłka nożna, koszykówka, nat {liar$Łwo biegowe i inne), nie zrlaluzły
zaintcresowulia n'śt'ód pracodawców.

Sporadl'czuje prac:oditwcy (7ęb) oczek\Óił również od pracowników posiu-
datlia uprawnień da pi':icy z osobami l iepctnosprawnymi. szczególnie w Za-
kresie hippntclrapii, co nięjednokratnie wiąże się z uinięjętnością organizm
ąi tego rodzju itTlproz

Bardzo często pl'Read nocy WTnnagdą od flrzicowników posiadania wie.
lu umidętnciśd. które ze względu nit ich chrl'akhlr podzielono na dwie gru-
py Pierwsza z nich to umięjętnnści techniczne, związitne zua'kle z ubslugą
konkl'etnych urządzeń(np. obsługłŁ komputer'a), najczęściej pow inny być po:
twierdzono posiadatlieln odpowiedniego certyfikatu. Dnigie ,- to umidętno
ści tzw. ,,miękkie"* nabp&'ane w ciągu calego życia poprzez pracę nad sobą
(np. umiejętności oi'ganizacHnej pi'aca w gl'upił). Struktur'ę tychże umidęt-

{tści przedstawi(mo w tabeli 12

L'
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Wedlug pracodawców nąjbardzicj przydatna w pracy jest umiejętność
obsługi komputera (37%). Co dziesiąty oczekQe od pmmwnika posiadania

wyjazdy oraz zn4omość obsługi urządzeń biurowych. Na podstawie wy
powiedza pracodawców ustalono również listę n4częścięj wykorzystywanych
w turystyce programów kompuhrowych, w tym

typowych programów biur'owych(np. Ofnccl obsługa internetu),
programów rezerwacHnych(np. Amadeus, Sckur),
programów do sprzedaży biletów(np-: Euroticket),
programów księgowych (np. Płatnik): . , ..
Z badań wynika, źe ndczęście0 pracodawcy oczekŃą znajomości obslugi

programów biurowych(np. Office -- 49qn). Wydaje się, że jest to uzmadnin-
ne. gdyż w dużą części plam w turystycet to praca za biurkiem, polegająca
na korespondcnqji z kontrahentami oraz tworzeniu ofert, katalogów ulotek
itd. W nlnięjszym stopniu oczekuje $ię umiejętności obsługi programów gra-
ficznych(około 9%) oraz obsługi inhrnetu(okolo 8%). Pracodawc)r podkre
śldą również znaczenie umiejętności obsługi programów branżowych(np
i'ezerwucyjnych - 3497)

I'abela 12. Oczekiwania prucodawcóu IHnaśnie umiejętnuhi piucownik(3w

$
UmjQI lnoóć liq:lmlczno

nh$hi#n kQniputerR

pi'aR o kaidy

nlHhlK& UMądzFń liillrtiwycll

UnócjętnQńcl
jaLwtńĆ

niniejęŁnCńęi

pnie! W

rn4umaa tnhnik
llmlqęcnQóć Konrcni.nicei

amiuiętnaść negoęindi

unUgjdnnśĆ ruzwiilzp\'Ryja prtŃ)lcnldw

uluiejFtnośl.

umiąj\:tnuapi'zakon Ranili lju swoich rn(ji

unLi4jytnaa prad' l rnlcaxieżą

limlujytiiaK znrzqdn)nik

ZU.:33

3.33

3.33

źr$dlo.- badania wlasne

Powyższe oczekiwania pracodawców względem zaCrudnianęj kadry war-
to uzupełnić wynikami biidań Instytutu Turystyki, dotyczącymi wykor'zyata
nia programów komputerowych w biol'ach podróży9. Wskazqjił ariel że tylko

bl. By 7.ewbkn-Dawidek, 1. Kule$zRp R}'nek biur podróży n' I'ul$cc. .. op-cit, 6. 25
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4B,3% biurużywakomputet'owego systemu finansowo księgowego, 14,B% sys.
tomu płacowa-kadr'owego. Z qrstemów rezerwacji i sprzedaży usług korzysta
33% biur podróży. Z elektronicznego sysnmu rezerwami biletów lotniczych
korzysta 7,6% respondentów. Szczegółowe dane uzyskane od respondentów
przedstawiają $ię następŃąco

system finansowa-księgowy
speqalistyczny system rezerwacji
system płacowa-kadrowy
system rezelm'azji biletów lotniczych
specjalistyczny system ziu'ządzania
specjalistyczny system logistyczny
spmaalistyczny pt'ogrom do obsługi konFel'eddi i kongresów
inne spcqdistyczne systemy

43,3 %
33,a %
14,3 %
7,6 q
2.5 %-
1,6 %
1,1 %

W dr'ugięj grupie tzw. umiejętności miękkich co trzeci pracodawca pod
kreślal latwaść nawiązywania kontaktów. clp czwarty-- umidętności orga-
nizacyjne oraz pracy w zespole, c:n dziesiąty mość ttlchnik sprz(tda-
ży. Pozostałe umiejętności, które mąjq mniejsze znaczenie to: umidętność
lłzwiązywania prablenlów. negadacDi, przewidywania, pracy z młodzieżą

W badaniach interesowano się rót& wież {lpinimni pracodawców na temat
cech osobowych przydatnych w pracy w turystyce. Na podstaw'ie wypowiedzi
pracodawców utwnt'zony listę 30 cech osobowydi, które powinien posiadać
pracownik hl'nuży turXatXcznej. Zdccydon'anie najwięcej wskazali dutyczylo
komunikatywności, któż'q wymieniło 43% pi'aco(dawców. Co czwarty podkm:
ślil inteligencję, odpot'Dość na stl'es oriiz otu,artog, Co ctziesiilty -- kreatyw
'l'nbela l$. oczekiwane c uhy a6iobowc

i inna

ti' :l ; gOeohr 06al:
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JixlrnQŚÓ na g

lluiń
ÓdpoMledzl r,p

1. 16.6T

2.

3.

dolu- i pr-nencjał.
+.

6.

}.3]

3.33

kBencia
H. ł samodzie

P.(:oclly080buHt
doklad

HU. rzelclnQŚc
kDllnikLt>w.n$Ć

z irfla.' opracawan

7.

B.

Ęnjaa)rnczrch pi'A :td

dR .ltl

hludn

F(3.:1:Ęng?nep;

wla$1)c



S8 1{ożENA N,EJZIAK

ność. uczciwość. elokwendę oraz samodzielność. Pozostałe cechy osobowe {np
adpawiedzialność, praca'MtoH, dokładność, życzliwość: uprzaUmość i inne)
otrzymały mniqszą punk aQlę. Trudnojednak stwierdzić, że nie są one waż-
ne w praw Biorilcjednall pod uwagę opinie pracodawców -- poszukiwane s:!
rzadziej Spośród innych cech, które wymienili pracłłdawcy. wymienić nale-
ży wysoką kultur'ę aaobistą, którą podkreślał co piąty pracodawca. a także
dyspozyqlnog, ldnlność, dobrą pmzenclę, ważną (]la co dziesiątego z nich
Dane na tcn temat przedstau iona w tabeli 13

Wnioski z badań

l Na podstawie anitlizy lokalnej pt'asy ustalono, żc w.badanym.dodatku
Gazety Wyborczą ,,Praca" z mku 2003 na małopolskim rynku pracy
zamieszczonych zostało 27 045 ofert pracy- z czego dla sektora usług
turystycznych przeznaczone bybr 432 oferta stanowiące zaledwie 1,6%
w8zystliich otbrt
Nąjwięcą miejsc pracy gcnei'on'ała branża halelarskn(około 60%): ca
daje okolo 2G7 midsc pt'a(y. Biorąc pod uwagę paxayższe, warto zwrócić
uwagę na duże możliwości zatrudnienia w branży hotelarskieD
Spośród wszystkich zawodów ndwiększa liczba miejsc pracy(104) prze-
znaczana była dla kelnerów i barmanów. \Wynika to z turystycznego chn-
raktem regionu oraz dużęl liczby obiektów gastronomicznych, a także
możliwości padęjmow'imie pracy czasowej w tylu zawodzie (np: pracy
wyka(yjnęj). Duże sz anie na zatrudnienia! mieli recclpdoniści, dla których
agłaszona 28 ofert pracy.
Badania wykmaty, że pracodawcy najczęścią poszukiu ali praulwników
z wykształceniem średnim(ogólnym, głównie hotelarskim lub gutrono-
micznym), rzadziej z wykształceniem wyższym. Wykszlalwnie średnie
dotyczy podejmowania pracy na stanowiskach szeregowych, które ge-
nemlą n4większą liczbę ofert pracy Osoby. które planują w przyszłości
podjąć prwę na stanowisktich kierowniczych, powinny ukoi\czuć studiil
wvz$ze
Okiuało się, że bez zn4on\ości języków obcych, kandydaci do pntc# mafią
niewielkicmożliwościzatrudnillnian'branżyturystyczneg.Najczęściejpo-
szukiwane sposoby. zn4qccjęzykangiclski i niemiecki. Czasami W'magiina
jest również znajomość drugiego języka obcego, przy czym pracodawcy
zwykle nie określ4ą,jaki to ma byćjęzyk. Praktyka pokaztdcjednEab żc
anąjomość dnigiega języka obcego, znacznie podnosi atrakcHność kan-
dydata w czilsie rozmowy o pracę
WzaecydowaneU większości ofertposzukiwano kandydatów. posiada.jąqrch
doświadczenie zawodowe, N4częściej jednak fbt'mułowano ten wymóg

2.

3

4

R
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bardzo ogólnie, oczekŃąc od kandydata znąjonlości brilnży tur) etyczną.
rzadzięl konkretnych umieyęŁności(np- związanych z obsługą branżowych
programów komputerowych, znajomością konklvtnych turyn umięjętnaści
robieniit kalkulacji). Często wystarczyła jedynie wczcśnięjsza prakty-
ka lub sLi& pracy w branży. Opr(lcz wrżd wymienionych umiejętności.
przydatnajest umiejętność obsługi urzildzeń biu'oxsych or z posiadanie
prawajazd)
Duże znitczcnie, jakie pi'acodawcy pl'wywiązują do dośxviŁtdczenia zywo.
dowcgu, powoduje, że należy uśw iadamiać młotlzież o konieczności zdo.
bywilnia doświadczeniil zitwodowego .już w trakcie studiów. h.możliwość

taką stwo'falą przede wsz) stkim pritktyki zawodowe, zarówno te objęte
programem studiów.jast również samodzielnie podejmitwzinc przez mło-
dzież. Jest to naUjepszy sposób, aby pozrlnć przyszlych prawo(]iŁwców oraz
specyfikę pracy w firmie turystyczną. Często t)ywa również tak. żcw laści-
wa postiiwtt podczas praktyjśi oraz rzeteh)e wykonywanie powierzonych
obowiązków owocuje pJ'opozyqil pracy. Duże możliwości stwarza praca
za gt'anicq, która stanowi znacztlcc doświadczenie dlu młodego człowieka
w zaki'esi€! zdobywania doświa(uczenia zawodowegl}, nabywania różnego
rodzaju umiejętności, wl-pracowilnia odpow:iednich cech chat'aktem po-
zukixb'nnych przez pracodawców. a także poznania praqr w śi'odowisku

wiclokultut'owTrn
Praca w sektorze usług turystycznych wln)lagit częstych kontaktów
z ludźmi. l)calego też pi'zyclatne.itlsŁ posiadanie pewnych umiejętności
i cech osobowych utatwiajacycłl pi'acp- Do nnicześoiej uyinienianyclt
przez pi'acodawców należy zflliczyć: umiejętności inLerpersonalnc
łatwość nawiązyw:inic ]ionCaktów. umiqętność pt'acy w zespole itp
\\r t)aditnych ogłoszeniach u skazywać) rów niej na tatwllść poddmo-
wania decyzji, unliejt tności organizatorskie, wysoką [notywaęję do
f)mity oraz un)ięjętne prowadzenie neKclqaqi. Powyższe umidętności
powinny zostać uzupełnione takimi cechami osobctwymi, jak; kre-
atywność, adpontośń na stres. komunikatyu Dość, odpowiedzialność.
samodzielność iCp
Wydaxvać by się moglo, że w sektftrzc usług turystycznych ndczęściej
zatrudnialle są osoby młode, Byli'zymulc na trudy pnicy oraz odpot'ne
na Stres. Szczególnie dotyczyć to powinn€} 1,takich stanowisk, jak: recep
jonista, pilot w)'cieczck, czy ]'ez)'gent. Jak sięjednak okazało, kryterium

wieku było sporadycznie wymieniane przclz pracodawcówjako warunek
f)rzylęcia do pracy. Priicodawcy rzadko zamicszczali w- aglaszeniach WD
magania dotyczące wyglądu zewnętt znt:go- Sporadycznie kiylclrium to
brane było pod uwagę odnośnie stanow'isk związanych z bezpośrednią
obsługą klienta

8
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Podsumowanie

Przeprowadzone analizy wykazały duże rozbieżności pomiędzy oczeki-
waniami 'pi'acodawców, artarkulowanl'ch w ogłoszeniach pr:tsowych a zgda-
szanymi w czasie przeprowadzonych badań ankiehwych

Na ich podstawie stwierdzić można, żc wymagania zitmieszczanc w opel
rach o pracę nie są wykładnią zapotrzebowania na kwalifikaqe pracowników
w branży turystyczna. PngSąd ten potwierdzdą także badania przeprowa-
dzone przez Instlrtut Turystyki w 'ńqtrszawie. Mażnn przypuszczać, że nry-
magania zamieszczane w ofertach o pracę stanowią zaledwie minimum tego
co pozwala kandydatom złożyć dokumenty aplikaWjne w firmilch turystycz-
nych, a spełnienie ict) nie daje ża(]rtcg gwaranqli {ltrzymannl pracy

Na podsUwie analizy ]cwiiliflka(gi zamieszczanych w of'et'rach o pracę)
można wysnuć niexvłaściwy wniosek, iż dla pi'acodawców wyksztalcc'nie nie
stanowi ważnego kryterium decyduyilccgo o zatrudnieniu. Wymagania do
tyczące wykształcenia kandydata zamieściło w ofertach zaledwie 7% pra-
codawców Podczas gdy badana :,li)'nku biur podróży..." wykazują, iż biol'a
załrudniąją ndwiqlce] pracowników z wykształceniem wyższytn magister-
skim (22%)

Pewne t'ozbicżn€tści dają $ię z:luw'użyć także! w odniesieniu do znŃomnści
języków obcych.,Badania aŃdeŁawe wl'kazQą. że pt'acoduwqr maj.ą dość wy
uokik wymagam:l odnośnie zndomaści dwóchjęzyków obcych, gdyż oczekują,
że nastanowiskach szercgowych41%, a nastanowisltiiclh menedżerskich 59%
zatnldnionych będzie władał dwomajęzykanli. Podcziu gdy badania ,,R\rŃcu
biur podróży.+ wskazujŁł, iż w 14q, ankietowanych biur, zatntdnicni pracow-
nica' nie znią żadnego języka obcego. w st'opniu co najiTlnią dobrym . Porów-
nując wymagania dotyczące znąjojuości języków obcych, stwierdzić można
żc zatńwno w ogłłlszeniach o pracę(43%), jak również w analizie oczekiwań
pracodawców(90%), pierwsze mięjscc ząięła znajomość języka angielskie
goi drugie:ójęzyka niemieckiego. Anilliz:i ofert pr:\cy oraz baclaniil ankieto
we wskazują, że zn4omość pozostał.ych języków(roRński, hiszp:iński, wło
ski) jest poszukiwan:i i oczekin'ana znacznie rzadziej

Ogólne doświadczenie zawodowe. zgodne z branżą, jwt ważnym kryte-
rium podczas przyjmowania do praca Wluil(a to zarówno z an:dazy ewna:
g&ń zamieszczanych w okt'bach t] pracę jak również z analizy oczekiwitń
pracodawców. Konkretne kwnlillkaqc w analizowanych ogłoHzcniach o pra
cę* precyzowanc są sporadycznie. Nic oznacza to jednak! że pracodawq' nie
poaadąją tego rodzju oczclciwań. Z prze'pitt"'adzonych badiLń ankietowych
wynika, że pi'dwie połowa prncodawcóu oczekuje od pracowników kwalifi
kali z zakresu pilotażu, infhrmadi burystycznęl. i'ezydentury [)raz wyehŁ}
dawcy kalonjjnego. \N'ażność tych kwalinikaqji częściowa potwierdzają rów-
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nieś badania dotyczące .Rynku biur' podróże.P, któż'e wskwQi+, żc 52% biur
zatrudnia osoby, posiad4ące uprawnienia pilota\ wycieczek, 25% biur - o$o-
l)y z kwalilikaqjami agenta ubezpićn:zeniow ega. 22qŁ z upl'aM'nieniami infor-
matora turystycznego.

Badania ankictow e, dotyczące oczekiwań pntŁ:odawców. wskazują, że coraz
częścią poszukiwani są instt'Łjktljrz} sportu i Fein'eac8i. Co piąty pracodawca
f)odkrcślal ważność kwalifikadi z haki'csu litnesu, co dzieci:lty - posiitdanie
uplawnicń in$trulctol'a aet'obiku, tl:nasa, pływania, nurkowani:l, windsurfin-
gu, nilrciurst.wa zdazdoxx'ego czy snow-boilrdu. Jest ta związane z {:orilz częściej
pretbrownnym sty]em aktywnego spę(]ziinia czasu wolnego. NieshtB żadne
z powyższych kwuiililŁacji nie znalazły odzwicrcicdleuia w xs)-lnaganiach za-
mieszczanych w ogłoszeniach o pi'acę

Ndbardzięj zbieżne wyrliki dotyczą ogólnej znajoiiiłłści obshtgi kotnpu-
hri[ oi'i]z znajomości pi'ogrttmów biurowo'ch:. Pog] !(] tcn przqawia cn piąty
pl'acodawa'a lv ohrcie o pracę oj'az cri czwurt.y w badaniach al\kich owych. do-
tyczących analizy oczekiwanym;h kwŁIJinilŁadi. Spot'adyczriil: w ogloszeniac})
o pt'acę (6';h) poszukuje się osób, w.ykuzLĘjących znnjoinośó programów- bran-
żotW'ch (np. systemu Start-ri\.madeuu), co pozostale w sln'zeczrlości z itnali
mami oczekiwilń priicodawców ol'az wyrtikitini badań Instytutu Turystyki
%' pierwszym przypadku 34% pracodawców oczek\Ót: od prttcowntików zna-
jomości obsługi pl'ograiitóu; i'ltzcrwacŃnych oj'az p!'ngramów do sprzedaży
bilŁltów. W di'ugitn przypadku badz\nia wykazują, żc' biust podróży w swadą
pracy wykorzystują różnni'tltlnc oprogl'amok:ania (np- 43'4 bim' używa sys'
temu finanHn"'n-kBiegowQgul 33'm.]\orz} tn ze s])ecjalistyczliyuli programów
i'ezerwaqji). Swiadczy to o tylu, że analiza afere pi'a(y nie otldąjc Eaktycznegn
znpfltrzebow'ania na kwalifikacje, dotyczące znalomnści obsługi programów
kompot.crowycll w bitJt'ach podróży.

Spośród wsze'stkich tzw- ,,umiąęcności 3niękkich" oczckiw'nnych pi'zez
pracodawcilw. Lyll(o umiejętność clot},cziąca latwłlEO nawiązynvania kontaktów
otrzytnała ndwyższą punktacja, zarówno w anitlizie ofert pl'acy,jak również
analizie nczekiu,ań pracodaxvców. SpoXrót] innych ujnięjętności, które wyspą
poly w obydwu typach analiz. XŁ'inienić nidcży umi4ętnoścli oi'ganizac8jne
oraz umiqęLność pl'acy w zespole, lch w-skaźnijti procentosvc zniŁcznie róż-
nią się od Niebie w poszczególnych tj-pilch analiz. Jednakże zc względu na to,
że spośród t.ak różnol'odtlęi !igły w-łitśnic te umiejętności wystąpiły w obydw l
tyf):lch analiz, sądzić tnażna. żŁ! $ 1.}nc w anne w pi'acy w turysta'ce

Anitlizic poddano również oc4ekiwanc cech); osoba\ve. Ndczęściq praca
dawcy wskuzyw ali na komunikatu,wdość, kt(5rą padl(reślał co dziesiąty prix
codawca w ogłoszeniu o pl'ligę ol'az pi'dwie połowu pracodawców w bada
dach ankietowych. W obydwu typach analiz wn'stąlJiiy oprócz ww . rólt'nici
takie cecha jak: odporność na stres, kj'eatywność i dyspozycyjność. Podkre-
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ślano również n'ażność wysokie kultury osobistej oraz dobręi prezcnqi, Są-
dzić więc ]nożna, że są ta cechy istotne w pi'ncy \N' scktol'ze organizacji im-
p)'ez turystycznych

Padsumow14jąc, nulttży stwierdzić, że na podstawie analizy wymagań za-
mieszczanych w ogłoszeniach o pracę, trudno stwierdzić,.jakie wyrnaganla
należy SWhlić, aby otrzytnać pracę w branży tuiystycznq. Dokładny profil
kandydata tln praqf w tuWstyoe nożnii określićjcdynie za pomocą dokład-
nych badali, dotyaz:łcych stanu zatrudnienia w branży. Analiza d4ejednak
pewien pogląd odnośnie ilości lniąsc pracy przeznamonych dla turystyki oraz
rodzaju stanowisk praca jakie UWgcncrownli pnicodaw(y w 2003 roku

Analysis ofjob offers and sought-after
qualifications in tourist service sektor

Raport based on the st\tdios {:arried out in 2003

Tourisln i$ rego'ded as one ofthc most important sectors ofglobd ogon.
omy. wnich enectively countet'acts unetnploymcnt. In order to.pra'ńde a diag-
nosis of' the ]oca] employment market, studies hiive been undertaken to de-
bel':nino tllP nu«abel' afjab .}f'f'QI's pertaining to the tourist service sektor. T he
studies u,cre carried nut in thc NlalopolslĘa Region. Bmployjnent announcc
ments published in the Gazeta Wyborcza Jout'nal(in 2003) were utilized.
I'hehe annoullcements appearcd in the special weekly edition af "Employ
ntent Mitgazine". It shauld bc Dotad tjtab this partiadarjournal i8 the most
comprehensive and ct'ediblc soul ce ofinformation far people secking emplay-
mcnt. 'l'he fut.ure employetls' i'equircments posta'd in there announcements
was veriHieH l)y one'u own research etnploying n sut'vey mothod.

Bued on the analysis ofjob oflbrs it has bena confirmcd that press an-
nouncements (]o alot provida an essential soul'ce for acquiring tourist branch
employees. Out ofslightly over' 27 thousand announcementE, only 432 con
cerned the tourist service sccLar; this mcrcly constituCes 1 -6% of all 8v&il-
tlble offers

FurLhcr'mot'e. it hiu been conflt'n)ed that job i'equircments do noŁ clar-
ify thc need for qualinied touri8L service pcrsomlel. In contra8t? thg abłive-
menŁiuned i'equirement.s provida Ł'oughly minimum standards,.i,c. allowing
candidates to $ubinit application [orms in tourist campaniclB- Natul'alla this
(]oes not gttitrantee employtnent position

I'he conducted studies enabled UI list sex'erul important criteńa, which
arc decisive in selection of futul'e employees. Thcse criteria ilre the fallow.
ing: general professional expcrience(dopendingon tho sektor afemployment),
office program maintenancct, and ]naintcnance of scctor-related pr'ograms
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[t is usefii] and beneHlcia] to possess ad(titiona] qua]ifiaaCions, e.g. sport and
rc'crcation instruktor. The en)ployers idso emphasizn l.he so-called "soft skill
ał)llities"; this perUins mainl) to the case ofestabjishing contacts, {lrglaniza-
tional parking skiljs in €i group etc ']'hŁ? most impartant personal c})anlcter-
istics nf an cmployee are: high cammtlnicatiŁln skills, str'css resistance. cre-
ativity, ilnd nexibility. It is illso important to possess goncl uppearance and
high sdpl)istication.

To sum upt we shoujd point aut hat basen on the per6ormcd tmalysis iC is
diflicult to ascertain, what soft ol' rcquirelnents must the employee passess
in order to obLain ajob in the totuist sektor. 'l'he detailed candidate's profile
may be only determined based on in-de))th studies peńaining the emplnyment
Lotus in the tourist sektor. llowcvci'. the uFortlmcntioned andysis provides

same insight in terms of the nuinbcr of toulqsrn-related job ufTbrs as bell as
to the type afjob positions ołlhred by the emplnyels in the yanr 2003
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SZLAK TURYN'liCZNY ..ŚLADAMI ŁEMKÓW''
JAKO PROPOZYCJA IVIARKOWEGO PRODUKTU

PODKARPACIA l JEGO PROMOCJA

Jan Krupa Renata KbHcwcchQ+'i

Wstęp

Kbokalwiek przybywa w Beskid Niski czy Sądecki oraz Bieszczady, spa
tyka na dl'odze sw-oich wędrówek liczne, głównie drewniane cerkwie, dosko-
na[e wkom })onowitne w górski pqzitż, N'iegdyś było ic]) więcd, obecnie zaled-
wie niewielka ich cześć. która przetrwała bui'oliwy oki'es powoHennB świadczy

ktŁnszcie i kulturze dłiwnycll mieszkańctiw tych gói'r141.
Jak pisze Patoczkit [151 ,,..ważne są tu też ś]ady wiekowego gospndaro

waniek w postaci wsi i małych rniaBt urolllin'ie wpisanych w otwarty krąjol)raz
beskidzki. Liczne kapliczki i krzyżó! przydrożne wzbogacąj:l widoki ze szla-
ków, a kościoły i cerkwie, zwieńczunc baniami, dopełniają unikalnego wrecz
piękna Beskidu Nisltiego. Na szczytach xvzgói'z, na stokach lub na zamknie
ciu widoku doliny lokowane byV cnlcntarze wdenile, otocztlnc starymi drze
waśni. b' malych mimtach, wokół rynjtów, zachowało bię wieje niskich (]o.
mów. a wc wsiach liczne są jeszcze tradycyjne zagi'ody, ul(tyle pod starymi
drzewami. Wszyst.ko to skłania dn poznania historii tego pięknego tei'ei\u
do eksponowania śladt3w dziedzictwa kulturowego oraz do kurltynuowania
walorów natury i kultury w pliiilowanym zagospotiarowaniu i turystycznym
użytktiwaniu terenu

Wr tym bogactw ie walorów rlatu ralnychiantropogenicznychjawi $ię szansa
reajizaęji jednego z rządowych celów pośrednich strategii roz\voUU turystyki
a tntano\vide wzmocnienia roli dzicdzictw'a kulturowego naszego kr4u i po-
szczt!górnych regionów. Należy podjii'eślić. że obecnie najsilniej i'ozu ijaHącym
się seglnentun turystykijest w łaśnie tutystyk:l kulturowa. aok. 38% wyciec-
zek zagl'anicznych zwi:tzilnychjest z nlieUscanii i llbielitami kultury

l€ntedin 'ruryEtyki i itokrenęji SN'rż$zęl szkoly Inlbru)utrlti i Zarzadzania, Rzeszów
ul. }lUr H- Suchnr$kiego 2

[łiurn Podróży C)ptiłl\ Travel. ]tzcbzów: ..l]. C;runwn]dzkQ 3aA
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Mówiąc o zainteresowaniu naszym krajem, nic można nie wspomnieć
n wysokie utrakcHności turystycznej zieiTt polskich dla ludności różnych grup
etnicznych. Polska, rn4ąca wielowicko\vc tradyde kodu wielokulturowego,
wielowyznaniowcgo i wieloetnicznego, była przez 'leki prawdziwą Ojczyzną
m.in. kultury ]cmkowskięjt18]

Wielou iekowc usadnictwo łemkowsl€ie w Polsce przechodziły różneloW. N&
skutek licznych migraqi, w czasach dawnych i powdennych, w wielu krajach
świata, glównic w Kanadzie i Stanach Zjulnnczonych żŃą obecnie łnmkowie,
mdący swqe kot'zenie od ojców i clzindóy w łaśnie na południu Polski. 'Wie-
lu z nich. na skutek pt'zesiedleń w latach powdennych, źŃe w wajexs'ództ-
wach zachodnich i północnych naszego kraju ]O]. Trzeba wiqlc podkreślić, iż
jest to okoliczność sprzŃąjąca rozwdowi turystyki etnicznej w południowych
częściach wcjewództu : miiłapulskiego i podkarp:Łckiego

Zdaniem Palacz ki 1 15] ,,...tyljco kultura spoleczeństwa szanującego śla-
dy historii i pragnącego kont) nuowiić tr:tdyąę może chl'onie krdobraz naJ:
cenniqszq części Beskidu Nisz icHl]

Niniejsze opracowi\nic starmwi fragment propozyqi ptnDektu unlchomic-
nia szlaku turystycznego) ,,śladami Łemllów ", usytuowanego głównie w rqo
nie hlagurskielgo Pat'ku Nat'odoxs'ego ijcEai {łŁ\] liny. obęjmujaccgm swym basie
51em miujsut i obiekty zw;ązne z kultulq materialną Qr: z chlehlJwq ludności
lemkowskięl. Głównym celetn niniejszego opracowaniajest przedstaxNnenie
strategii promocji szlaku turystycznego jako mitrkowego produktu Podkar
pada {lnlz wsknzaniu metod i nat'pędzi promocyjnych możliwych do wyka
rzystania w rzecz)nvistości gospndat'ki rynkową

Dziedzictwo kulturowe produktem turystycznym

Futystyka jesc szeroko WQ'koi'zyslywtma w edukadi, co jest szczególnie
widoczne w palilyce w$piei'ania spoUilości społeczeństw, w edukadi kulLuro-
wey, w pt'zekazyxxalliu systemów wai'rości, w zachowaniu dziedzictwa przy-
rodniczego i kultur'owego

W programach rządotu ch coi'az więcęl miąsc;t poświęca się wykorzy-
staniu nat\jralnych widoków śt'odoxx'iska przyrodniczego, łącząc je z kulturo-
wym dziedzictwem grup etnicznych, zwi:ązanycłl z poszczególnymi regiona-
mi jlż]. W l)ogactwie za obaw natut'alnych i kulturowych, po odpowiednią
ich promoqi, upatrujcł się podniesienia atl'akcŃności i wyodrębnicnia sljecy-
Hiki k:iżdego z regionów

Punktem wńściadu i'eflekęjiow spólczesne] turystyce etniczneyjest zjada'is-
ko dimspaly. rozumianejakc> rozproszc'niejakięjś nm'odowości na obczyźnie. Di
asporamadwaźródla: etnigradęludnŁlści z własnej cjczyznyiuksztattowanie
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zbiorowości etniczna w wyniku zmiany grallic państwowych [S]. Po]ska stała
Bię ad l mda 2004 r. pełnoprawnym członkiem UE, Jest to dobry prognosQk
również dla rozwoju turystyki etnicznej. lstniąą w naszym krdu bowiem duże
możliwości w Qm względzie. Abyje wykorzystać, należy sygnalizować pexxnc
elementy atrakcŃności turystycznej Polski, przykładowo właśnie dla ludno6oi
łemkawskięi i zainteresowanych h tematyką osób spoza ją dimpor.

Walorem dla turystyki etniczną jest wiele elementów dziedzictwa kul.
surowego Łemków. Należy zauważyć, że historia, kulturai sztuka łemkowska
wzbudzają coraz xaiększczaintel'esowanie [19}, foma zapewne również związek
z ,,modą na etniczność

Istotnym składnikiem omawianego dziedzictwa kulturowego $ą liczne, ro.
zmiane na dawną łemkowszczyźnie cerkwie, reprczenCHjące różne style archi.
tektoniczne. Żródła podąji}, że do czasów współczesnych przetrwało w Polsce
69 wrkwi, równie drewnianych, służącyctl nbccnie wiernym tak obrządku
wschodniego, jak i zachodniego. Ocenia się, żc zachowane do czasów obec.
nych cerkwiepraedstawiają dużą war'kość poznawc;zą. a'tystyczną, zabytkową
i kulturalną. W tym sensie smnowią one znaczną atrakcję tuilfetyczn8. Die
tylko zresztą dla ludności łemkowskiq Elli

W koląności należy wymienić walory. jakie przedstawia.ią łemkowskie
cmentarze. Zgromadzone tam zabytki przedstawiają wysokie wartości
emocjonalne, histeryczne i artystyczne. Nekropolie tc, upot'ządkowane
l udostępnione do zwiedzania, mogą stanowić dużą atrakqę turystyczną.
W grupie składników kultur materialnej Łemkóxi' na uu agę zasługują za-
bytki świeckie. Różne świadectwa taÓ kultury Bą l>rzochowywaixc w zbiorach
muzealnych i prywatnych, blożna do nich przykładowt} zaliczyć wytwory
rzemiosła al'tystycznego, wyroby kamieniarskie, (dzieła malarstwa'ikano-
grafimncgo, rzeźby i inne związane z pracą, życiem codziennym i duchow-
ym ł.emków. a także różnorakie dokumenty, będące obecnie źródłem cen.
nych informacji związanych z historią i kulturą omawianęi grupy etnicznęi
[19]. Spec)dumną łamią sptlścizny kulturowcy ludu łemkowskiego są liczne,
wykonane głównie z kamienia, kapliczki przydrożne.

Trzeba wreszcie przywołać w pamięci miąsca tragicznych wydarzeń
przflde wszystkim z czasów Akcji .,Wisła', związanej z przymusowym prze
siedzeniem ludności ukraińskiej(dt} którą zaliczono również Łemków). Ta
cześć histerii, przez pó] wjej(u zakazana. powoli jest. upamiętniana w post
aci pomnikósĘ płyt i tablic- A cn n4n ażnięisze, przedstawiana obiektywnie
zaciera svrogość i wzaDernną niechęć obu sti'on, biorących udział w tamtych
wydarzeniach [4].

Mimo I'ozprwzenia kultu ra łemkowska niezaginęłacałkowicieE15]. Można
tu wymienić m.in. zespół Łemkowyna. inicjatora Wata Łemkowskięj '-coroc-
znych spotkań Łemkóww Zdyni iw Olchowcu( Kermesz Łemkowski). W Zyn-
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dranoxwęi mieści się prywatne muzeum kultury łemkawskią Teodora Gocza,
należy tu tcż wspomnieć o muzeum w ]3artnem. Istnieje również wiele orga-
nizaqi łcmkowskich

Zaiysawany układ ważniejszych motywów wewnątrzkrąiowych podróży
turystycznych ludności łemkowskiej i coi'i\z szerszego gronajęl sympatyków,
może stać się rzeczywistością pod wat'unkicm stwoi'zdnia odpowiedniego slw-
temu obslugi td turystyki. Bowiem ten segment rynku wymaga specyficzną
oferty. Służą temu np. temat) cene szlaki

Szlak produkt turystyczny-- adresowanyjest do konkretnego seg-
mentu odbiorców. w zależności od roli jaką może pełnić

do ł,etnków. ziunieszkując) c h zachodnie i południowe tereny Polski OI'az
micszkalących poza granicamiju'ilju, w wewnąti'zkr4owych podróżach
wntyinentalnych,
do dzieci. młodzieży i il) ch społeczntlści

u, edukadi, co .jest szczególnie widoczne u polityce wspieraniu upuH

mości społeczeństw'.
w edukacji kultur'owad, w przekazywaniu systemów wartości, macho.
WŁtnia dziedzictwa })rzyrodniczego i kulCtu'owego

do społeczności lokahią, ze względów ekonomicznych: przylmawanie
turystów może być bowiem źródłem dochodów. motorem napędzaDąWm
rozwód mieUscoxs'ości i regionu, uai'zędziem walki b bBzl'obacienl
W celu przyp)liżenia dziedzictwa kulturowego Łtlmków tworzy się I'óżne

go rodzju szlaki tul'sLyczne, jak na przykład
Szlak Cerkwi ł.emkowskich", obejmujący Kiynicę i ją akalice,
Szlak Ikon" - dolina OsluwE
Szlak llŁon" - dolina Sanu

Nalcżyjedjlak w tych rejonach zaktDlrizować działalność promocy] ną, za.
btłzpieczyć miejsca naclcgowe (hotelu, f)a«nĘjonaty. pulabiwakowe) i gastrono-
miczne oraz zapewnić odpowiedniąjakość świadczonych uslug

Polityku promocji produktu turystycznego oraz metody
i nai'zędziti mal'ketingowe

wykorzystywane przy pl'emocji szlaku turystycznego

Tranzytowe położenie Pcllski sprzyja rozwojowi ruchu podróżniczega
i osiąganiu wynik4ących z tego korzJ'ści ekonomicznych. Wyillaga to.szyb-
kiej popraxayjakości infrastruktury komunikac)jną. budowy autostrad oraz
podniesienia stnndardtl bazy hoCcltn'sko-gastronclmiczned

W 2003 r. pi'zełamany został wyr:liny spadek przHazdów obcoludowców
do Polski(z poziomu 88,6 mln przHazclól\ w 1999 r. do 50,7 mln w 2002 r.) -
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wyniósł wówczas 52,1 mln. W 2004 i'. zanotŁlwano 61,9 mln przyjazdów cu-
dzoziemców, co stanowi wzt'ost przyjazdów o 18,8 % w ĘLosunku do laku po-
przedniego(GUS na f)odst. danych Stl'aży (}lunicznęl)

Również di'astyczny $pitclek dziennych) wydatków cudzoziemt:ów w Polsce
został zahamowany i wl'niósł w 2004 t: 34 USD, co stallowi wzrost o 41 .7%
w stosunku do roku poprzedniego(naleźyjednnk pamiętać, że zmiany tc są
po części rezultatem słabnącego kursu do]ara]. Notowany po 1997 r. spadek
pl'zychodów z tuly$tyki zagraniczną zostiŁI patrz) mary w r. 2004, kiedy to
wyniósł 5,8 mld USD, co w stosunku dŁ} roku poprzedni13gn stanowi wzrost
lż o 42,2 %(badani:t Instytutu I'urystyki)l..Są to optytiiistyc:zne dNIe, aczkol
n iek nie mogą być traktowanejako tendcnqa stabilna, ze względu nabezpo
średni związek polskie waluty z eul'o

Sytuagę spadkową aż o 2{)% tidnotowano w w.yjazdach ZW'anicznych
nbyw-apeli polskich, tj, z poziomu ok. 5fi mln w)jazdów(1999 r.) do ok. 45 mln
(2002 n) W tym przypadku t'ok 2004 nie pl'zyniósl poprawy statystyk -- uy
jechało olc 37 mln Polaków (dane G[JS)

W polskiej gospodarce tul'styczncj zaszło u iele korzystnych zmi:tn
Wdrożone do renliza(Ji pi'ogi'am rozwlliu])olskich pi'oduktóxv mai'kt)w} ch
Wzroslil liczba mi4sc nnclc-nowych o śretlnim standm'dzie oraz nastąpiły pu
zytywne zmiany w strukturze własności. Spryt'atyzowano i wllrflwadzono
na giełdę ,Orbis" -- największego ljolskiego touroperatora i sieć hotelfJwą
Zwięjcszyia się aktywność prolnocHŁla i'łlHittnów tulyst},cznvch. otwarto filie
nśi odków infor'maęji turystycznej w ]blnfłrycic i Budapeszcie.

Zgodnie z prze\vidywanian)i światowych elnpet'tŁiw, w najbliższych la-
tach wzt'asŁać będzie częstotliwość WTdazd(lw, lecz średnia długość pobytów
będzie się zjnnieyszala. Obecnie ok. 60ę turysHw zagl'anicznych zatrWmu
je $ię w polskich miastach średnio na 3 dni

Czynnikami decydującymi o wyborze docelowego nidsca podróży będił
itl.irl.: ji&ość św:iadcznnych usług i stan środowiska naturalnego [12]. Posia-
damy wspaniałe iniąsca dtl upritwimlia in.in. Lui'styki aktywną i kldtul'o-
wq, przy czym należy stos(n\-fl bardzięi ot'ensywnc działania prtlmocHne
Zbyt małojest informacji na zewnątrz o zabytkach kultury naroclowe] i dzie
dzictwa kulturowe:gn, o walii'acl) przyrlldniczych, a pnzmież Polska posiada
wysoką lesistość w przeliczeniu nn l km: powiek'zchni {lbsaaru, w poród'nu.
niu z innymi ki'ąjitmi Eu!'opy.

Na zagritniczn-ą pl'omoqę Polskie wydqe t'ocznie llk. 20 mld USD, nato.
miast Czechy ak. 40 mld USD, auś Węgry ok. 86 ml€1 USD. Należy xpzmocnić
również promocję wen'nętrzrlił poprzez I'ozbudowę info'tisŁruktury technice
nq, sektora obslugi tui'styki. uświadamiania Roli'zeby podnoszeniajaklłśt:i
świitdczonychusług, pnzinrnu gllścinności okazywać l przez właścicieli ol)iek.
tów branży turystycznej oi'az itlieszkańców lniąscowości wypoczynkoW'ch
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Dane liczbowe, dotyczące procent.owego udziału turystów zagranicznych.
wskazŃą, że największy ich udzial stwierdza $ię w Gi'edi (76ęb), w Hiszpanii
(63qu), w Portugalii(61qo), na VVęgrzoch(58ę), Czechach(44%), zaś w Polsce
aa[(!dwie 15%[7]. Na wymicnictne wielkości związane z przy]uzdarni do Pol
$ki, wpbnv mąl:ą malo ekspansywne dzialania llrnmocńne zwiilzttne z produk-
tem tuzystycznyin kl'4u. Duże znaczenie mil t.akże poziom, metody i techni
ki przekwywiulia infonnŁtqi o nfbt'ow anym pt'ndukcie turystycznym, dzięki
której potencjalny tuq-sta może uzyskać wiedzę o krdu, który zamiet'za zo
baczyć. w tyn\ przy))ndku o Polsce

legii chodzi o }lr'oclukty tura-etyczne Polski, to wciążjeszcze pasiadąą one
pewne niedoskonitlości, które nierzadko d#'skwillillkŃąje na arenie między
narodowej [7]
1. Wdziałaniachpromocjjnych nawyku kraUo\Wm bale I'ównież narynkach

zagranicznych > coi'az wyraźnie cłąie się odczuć bruk knmpleksowęl oferty
usług turystycznych. Coritz VWI'aźniey dzialttnin proillocHne i możliwclści
ich prowadzenia wyprzt}(]ziły przygatowimic atl'akc)jneJ oferty

2. KluczoW:m celem dzialal\ marketingnwyc:hjestwzl'ost wykorzystaniabazy
naclegowęl. Dotychczasowe dział:triiagesto)'ów {doWczy h} szczególńebazy
średniego i niższego standardu} $ą niewystal'cz4ące. Potrzebnejest zdecy-
dowane wsparcie marketingowe gmin, woDowództn' i władz centralnych
Ofbi'nn krŃowa, mimo żu niepul'ó\N n&nie więc $zn [lcl zut;rmliwneJ, niejest
doot8tecznie widoczntŁ ria rynku. Odnosi slę wnlżenie, że latem na polskim
rynku dominują u)jazdy o charakterze pobyhwym do Włoch, Greąi, Flisz-
panii- I'uiqi i Tuneli. ti zimzl do Słowami i Austrii. Dzieje się tak za sprawą
niozwy kle ekspansywncgo fln)towania turystyki w)jazdowęi przez wiodące
nn nmzym Tynku polsltie i międzyna'odowt: firmy tuWstyczne

3. VĄr rankingu hiHI' podróży, poza nielicznymi wHątkami, dominujzł firmy,
speclalizl\j:ące się w zagl'anicznd turystyce w)jazdowd
Promcląja odgt'wa szczególnie ważną ]'olęw pozyskiwaniu nowych klien

tów, d]atego też z punktu wi(]zenia oceni' skuteczności poszczególnych jej
narzędzi, l)ardzo istotną kwcst.ią jest W'odrębnienic wśró(] badanych tury-
stów tych Obój, które pl'zńechiay clo Polski z pienvszą w izyCą i zbadanie,jaki
wpływ mialy podęte dziad ania promucyjnc} naich decyzję o przyjeździe. Zgod-
nie z wynikami badilń instytutu TurysLyki[7], odsetek osób, d]a których po-

zegójne form)- działań pi'flntoc)mych bł'ły wużnylTt elementem w proc;osie
podejmowania decyzji n wyjeździe, jest wyraźnie wyższy wśród tych, którzy
byli w Polsce pillrwszy raz

Udzial osób. dla których informacja z mediów jest ważnym czynnikiem
w podjęciu deqrzji, jest wyższy wśród tych, którzy przńecjiali w celilch wy-
poczynkowych niż w grupie turystów biznesowych czy odwiedzających krew-
nych i znajomych
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Niektórzy organizator'zy turystyjd un'ażqą, że lnodana wyjazd Łurystycz-
n.y do Polski już minĘ1la, de pt'awdopodobnie djn wielu poŁenclalnych klien-
tów, Polskajest nadal atrakc)jnym tur) stocznie kr4em, godnym zobaczenia
i zwiedzenia. mimo że wciąż lłosiuda wiele tlegiltywnych cech, kt.óre dyskry
mini\ją ją w skali świat.awg. Zaliczyć tutti n)ożnii m.in

w ci:tż jeszcze niski f)l.}ziojnjakości świadczonych) uslug turyst).cznych
niezadowiil4ącą kulturę obslugi tul'staw
niskąjakość ina'astruktury tcchnicznęj, prołJlemy transportowe:
małą dostępność ushlg ttii'st) czn) ch
mało roz\vinięty system zarządzania tui'.}'etyką na szczeblu lokaln\ m
i regionalnym
słabą dostępność i źle funkcjonującą inł;łrmitqję tulystyclzną,
niski poziom promocji pt'tłdulŁCu tut],StyCZJICgO Polski w kraju i za gru-

niski budżet piumocyjny.
brak konkurent:jntlgo pi'aduktu turystycznego las l
Kjuczoxvą sprawąjest zwięl(scenie wysiłków w twoi zllniu atrakcyjnych

pradtŁktów turystycznych, co powinno stać się glownym alem regionalnych
i tokalnydl organizacji turystycznytTh, salnorzqdów gnninnl-c}),a hkżeróżRych
przedsiębiorców zuinberesownnych obsługą turystów . XXr celu podniesienia erek-
l.yw'mości prclmoqi niezbędna jest jęi koncentracja zarósvno w arki'osie pro-
duktóxv' turystycznych,jł& i r) l)ków. {)znacza to koniecz ność wvboi u uksztd
towanych produktów. mąjiłcych nagwięk$zc szanse komet'qjalizacai. Z drugiej
tropy zachodzi konieczność sega inl Litqi i)'nków z€igranicz nych i doboru nąj:

efektywl iqszych insttnimŁ:nŁów ]nat'ketingowvch 1201
W ocenie Polskiej Orgiinizadi Tura,etycznej i Instytutu Turystyki dla

osi: gnięcia sukcesu n' turystyce pi'zńazdon'ej niezbędne jest spełnienie
n:ist.ępuUących witruiJ ów 12S l

stworzenie ktłnktŁrencŃnegr} produktu tur) etycznego,
wprowadzenie polsldęj ofert) dojak największą liczby kat:lICEów zagra
nicznycł] touropel'atoróu-
przeprowadzeilie kampanii t'eklarnox 'ch, zwłaszt:zil na r)bkach o szcze-
golnym znaczelliu elit prz)jazd(lw dt} Palsld,
koordynaąa pi'omuqi PftlsJd za granic:l
Przy wyl)orzc prioi)'tetowych pi'oduktów niilcży uwzględnić tendencje

wys@puUące w europeyslchn I'uchu Luryst):cztlym [lntz stan komerqalizacai
pi'oduktu tulystyczrlego i możjiwnści jego spi'zedaży. Ponadto kszUiCować
wizerune'k Polski ila rynkach tuq'styl:nnych jako kraju o bogalyin dziedzic
twin i ciekilwęj kulturze, z licznymi at.rakqami i wydarzeniami kulturalny-
mi, gdzie można aktyw'nie spędzić czas, uprawiać w: I'ekreacyjnęj fol'mie r6ż
ne sporty i rodzaje turystyki w atrakcyjnym śl'odnwisku naturalnym. Należy

nihil
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przełamaćdotychczmowestcreobOy w wizerunkuPolski, pokmqąc że.nmz
krd oferuje możliwości poprawa stanu zdrowia w }lCrakqjnym środowisku,
z wykorzystaniembogatychnaturalnych zasobówpt'zyrodoleczniczych. Moż-
na sądzić. że turystyka zdt'owotna w naszym praDU znajdzie uznanie wśród
klientów z Europy Zachodnią, chljciażby z uwagi na konkurencHnc ccny-

Funtl8mentalne znaczenie dla specyl'iki market.ingu \x' turystyce ma
złożony charulcter produktu. Niemniq istotne są: silne oddziaływanie nie
ekonomicznych zmiennych pot)ytu, znaczna tvi'ażliwość koniunktunilna,
długość okresów nieaktywności lub pótaktywności rynkowej.konsumen
tów l sprzedawców ot'az szczególne zasady za rządzenia pi'zedsiębiarstwami,
wynikające z konieczności \uwzględniania i'elaęji kosztów stałych i zmień
nych, determinowanych przez sezlJnllwość turystycznego duchu. 'PVszystkie
be okoliczności wplywaUą m.in. nii seginentacaę rynku, wybór rynków doce-
lowych, planow unie q'klu życia])I'oduktu, ktmalyjegn dysLrybudi, paliły
kę cen i promocji [2]

Pi'omoęjii $t8Dowi istotne ttm'będzie marketingu, obejmuje różne rodza.
je czynności, jakie pod4muje przed$ięhiol'stwo, aby })oinfortnować o cechach
merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupi
li. Stąd też przedsiębial'stwo musi zatl'udnić, przeszkolić i motywować per-
sonel oprzeanży ort-z spolząazić pioglniny innormncHi\a i programy plomo-
ęii skład4ące się z reklama'. markoLingu bezjlośrcdniego, pl'omocli sprzedaży
i public relations 181

Oddzialywanie przedsiębiol'stwo na ndbiol'ców wymaga stn'wrzenia od-
nowi(xlniego systemu kott\unikon'ania się z rynkiem, którego osnową jo$t
wlaśnie system promocji. hlidatywy f)roinocyJl\e należy zaplanować w cza-
sie. l ozwMnie wybierając 6ot'mę i mediutn. Jeśli Łylkojest to tnożliwe, warto
prze'kstować konccpęle na odpowiednio {liłbl'anęl próbicl a także opracować
zintcgrclw any mechanizm monitorowania i oceny wyników

Promocja skicrfJwana do inmoweEn) odbiot'q' jest o wiele mniej skutecz
na od kampanii {ldl'esowanych dci pns?czególnych sc'gmentów D nku, april'
cllwanych z myślą o ich potrzclb:ich i wymaganiach. \VybierŃąc instrumenty
i środki prllmadi, należy wz.iiłć pod uu'agę oczekiwania docelowych segmen-
tów, rollzaD produktów. wni'un ki konjturcncji uraz znajomość produkt\} wśród
nabywców [3]

Polityka promocji st:ulowi, obolt politylti produktu, cen i dystwbllqji na-
rzędzie oddziaływania na rynek, lŁoordynadi popytu i walki konkurent)jnq
Istotą wszystkich dzialitń promocHnych jest doli'o\t'Rdzenia do pozytywne-
go odczyMnia przez odbiorców inłbl'maęji zal(oduwartych w pi'zakazie. Po-
przez promocję lansuje się rlrnlę i produkt oraz zitchęca do zakupu określo-
nych dóbr i usług. W realizacji tych celów promoda spelnia rolę in6oi'pachną
i pobudza do wlrwołania określonych postaw [41
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Z uwagi na hkt, żc szlak tuq:styczny.jest specynlcznym produktem, rów-
nież jego promocja powie)n być w pewni'ch obszaracll indywiduitlnie dosto-
snw ana do jego specyfiki. Wynilta to z ogólnęi definicji oraz ct.apów strata.
gii promocji, zaktad4ącl'ch, jaka llrzedmiot prolTlodi, dobra materialne lub
uslugi wytworzone pt'zez konjnctnc pl'zedsiębiorstwo, Strategia promoqi
jest bowiem zestawem gównycti zilmiet'zeń, celów lul) zadań oraz sdpl }wicd-
nia wynikdących z nich planów i sposobów ich osiągania w danych wttrun-
kach rynków-ch [23J

Opracowanie stt'atcŃi pi'omocyi n\usi hyć poprzedzone atlaltzą czynników
związanych z otoczclniem l),nkr>wvm
charaktci7zujących klientów jako wynik przeprowadzoną segmeutacDi
rynku
chztrakteq'zlljącycłl ]Łon](ui'eiltów:
hitu:tltteryzujących riunc! przed8iębioi'stwo

l)zialilnia promacyJt e anusz nynilLaĆ z pl'zyJętcj strategii dziatilnia i na
sterować w odpowiedniki kolejności. Dlategi} wyróżnia się pięć etallów stra-
tegii promoqi
]. Baditnie otoczenia rynkowego pi'zedsiębiol'stwo
2, Określenie celów dziHłilń pi'omocńnych ortiz ich adi'esatńxh.
;). Oltreślenie butlżctu promocyjnego
4. Określenie nai'zęHzi pi'omacyi oi'az wybór mediów
5. Realizaqjit programtJ oraz konta'ola efektów działań promacHnycb [23]

Celetn pierwszcgm eŁapujest zehritnic: oraz opt'acowanie infomiadi o klien-
tach, konkurentŁlch,jdŁ również nn mmat, ogólnej sytuacji panującej na rynku
ze zxwócenien) szcztlgólnqi uwagi ila pqawiąl t:e sięnowetendenĘje w promocji
ZI)ierimic in6onnadi n:istępuUe ntyczęścieU n:i drodze badań marketinnow«fch

W etapie drugim nmstęf)qie oki'eślenie celów tlziatitń])rotnoc nych i ud
t'etatów promocji. Głównymi :idi'eoatami przygrltt)w-zwanych działań primo
cńnych pi'zedsiębiot'stwo sa E)l) c'ndalni oi'az obe(:ni klienci

Budżet promocji możn€1 ustalać, biol'ąc pod uw agę budżety promoc)jne
konku['entów h]ctoda La powinna miećjc'dnzŁ]( zastosowanie wspomagąjąee,
Łym bardziej, że w warunkach gospoditrki rynkową fli'my niezbyt chętnie
Wlawialą v?ielkości n'składów ponoszonych na pi'omoęlę. N41epszą metodą
wyznaczania śrntljqów na pronlaqę jest. metoda w opał'ciu o określane cele
które firma chce poprzez pion\oqJę zi ealizil\vać. Na ])I'on oclę l>rzcznacza się
zatem taką wielkość środl(ów finansowych, .jiika wynika z kosztów. realiza-
di określonego pi'ograrnu

l<olęjnym etapettl kszt.ałuowania sti'atedi pramoqi jest dobr'anie Darzy
dzi okaz ustalenie ich znaczenia w ].ealizaqi stl'ategii. Kompazycya narzędzi
promocji, czyli promotion)-mix, powinna być dostosowywuna do wybó'ajego
segmet)tu rynllu oraz do budżetu promccai
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Dorealizaclish'ategiiproinoqifirmaprzystępuyewedlugustalonegowcze-
śnięj harmonogramu czasowego. Podczas tego etapu należy także dokony-
wać'bieżącą kontroli działań promocHnydi. Brak takiej kontroli może na-
razić firmę na niepotrzebne dodatkowe koszty

O powodzeniu akcji promu(UJnd decyduje, przede wszystkim,jq zintegm
wanie z innymi działaniami w t'gmach ,,mieszanki" miirketingowęj.:Umożli
wia to szybką obsługę klicntóu'. którzy pozytywnie reagują na kampanię re.
klamowil firmy [17]

Ndwiększy wpływ na wybór instrumentów i środków pmmoqi mają ce-
chy rynków docelowych oraz wiclkuść budżetu promocyjnego.

Działania prornocHne, towarzyszące wprowadzeniu natanek nowego pi'o-
duktu, powinny być bardzie intensywne od tych,jakie podelmL\je się w przy-
padku produktóxx' znanych konsumentom

Jeśli chodzi o instrumenty pl'omoc$i, to n4większą skutcclzność maul
w tylu przypadku reklama i public relations(ae szczególnym uwzględnie
niem study tour i press tour), pozwalają bowiem dotrzeć do dużą liczby po
Lcncjalllych nabywców.

Podczm promoqi pt'oduktów cuiysWcznych(w tym takżeszlaku turystycz-
nego) wykorW'stywane są różne instrumenty i środki promoqi. Powszechnie
stosowane i najodpowiednięjszc z nich to; dn)kou'ane materiabr promoc)j-
nc(ulotki, broszury i plakaty), kasety wideo, plyty Cr) i DVD, Internet, tar-
gi i wystawy. warsztatyi prezcntaęle, sprzedaż osobista oraz dzialania z za-
kresu public relations

Sektor turystyczny zlTiuszonyjest. dl} dostosowania $ię do warunków go
spodarki iynkowęj. Z tegic f'aktu wynijca konieczność podnoszenia konkuren
cyjności oferowanego na D'nku produktu tulystyczncgm. W myśl teorii mar-
ketingu produktemjest wszystko, co stitnowi pi-zedmiot rynkowej wymiany=
Produkt bywa też deHinii cwany jaka oferta czy propozyq:t sprzedawcy wery-
6Jkowana przez rynek (pt'zedmiaŁ. usługa, miejsce, organizada ]ub idea12]
orazjako ,,pakiet wal'tości" i ,wiiłzka korzyści" [81

Punktem wyjścia dla prqekt.owallia produktu są, pl'zede wszystkim, mo-
tywacje podróży. Różnorodne pcitrzebyjdientów wymagają spccyalnych ofert
dóbr i usługi odpłlwiad4ą(ych Rjawnianym przez nabywców pre$erenęjom
i ich możliwościom ekonomicznyfn. Ponieważ pllszczególne składniki pro-
duktu tuD'styczncHi} spełniali! odmienne role, nalltży je analizować w kate-
goriach stmkturalno-funkąonalnych

DomimŃącą właściwością produlttu turystycznegojestjegousługoxw cha-
rakter. Chociaż produkt t.urystycznyjest zazwycz4 kompozycją usług i dóbr
materialnych, te ostatnie odgrywają t'olę uzupelniaUącą i nic zawsze wcho-
dzą w jego skład. Uruchamia to w świadomości konsumllnta określone sko
jarzeni8, które przeistaczają się w hamulce popytu- Aby przezwyciężyć tę
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przeszkodę, sprzcdaw(y usług turystycznych muszą posługiwać się techno
kimi iuformŁiqjnymi, które pi'zybtiżayił potencaalnemu nabywcy przynalm-
nięl niektóre wartości ŁLżytkowe oferty 161

Rynek turystyczny i'zydzi $ię menel'alnymi prawami rynku, alcjednocze.
9me w stnśunku da rynków dóbr matki'iinnych wykazie wiele cech spece
licznych. Odrębności te wynilc4ą z cf:ch popytu turystyunegn oraz wieści:
wości pt'zedrniotu wymiany 117j

Powszechnieuważasię,ioz:\stasowaniuokreślonychśi'odkówoddziaływa
nia na rynek towarzyszą określone, jednorodne i'eakcyc konsumentów. Jednak
rcakęje komumentów, nawet n' o(!niesienia do tego mmego pt'aduktu i takiego
samego bodźce Wnkuwego, mogą być i zmwycz4 są zróżnicowane. Świadczy
to o tym, żł} nłl rynku nic występie ,,przeciętny konsument.", który mógłby
być punktem odniesieniu pi'ąr fhrmulowaniu programów i kiewnków dziala:
niapl'zedsiębiorstwa. Z tego też powodu szczególnie istotne stac się określanie
i badttnie różnic, występuji+cych między konsurncntami oraz grupowanie kon-
sumentów w taki sposób, ułlSr ułatwiilło to zrozumienie oraz poznanie istnieDą-
wch i potencjalnych nabywców. GI'upowanie kansumenńw w określony spo-
sób stylowi o istocie procesu oki'eślanegn tnianem segmentadi tynku]2]]

Pitt'zabil segment.Łlqi jest naCural11ą kan$ekwenclŁ} zwiększania się licz-
by konsumentów wzt'octu icll doc=hodów t'{)znoju indywidualnych preferen-
cji fraz mażliu ości dokonywania wyboru. Segmencada wykazuje, jal( liczne
są grupy tworzące.poszczególne tynki cząstkowe i jaką siłą nabywcza dys-
panqe każdy z nich

Turystyka na Podkai'piciu

Turystyka nie należy obecnie da podstawowych (dziedzin gospoda'kj wo
jewó(]ztwa podkarpackiego. Dec)-duic o ty)n szereg ]n'ze i lnek, w tym niski
p?ziem zatl'udnienia, wyrilł$zący ok. 1,5% ludności pt'ac:uyącęj zawodowo
W rzeczywistości w obsługę i,uchu turystycznego zaangażowani aą prmawni-
cy obiektów tulyutycznych (muzea, parkinat'€1cluwe), gastronomii, transpoŃu
i innych rndzigów usług, a także l olnicy [agrcitut) styka), ca podElosi znacza
nie mzwoDU tego s(tktai'a dla gospodarki i'egionu. \\rojewó(latwo pmlkarpac-
kiedysponule.naturalnymi n'alorami pi'zyi'odnicztl-kr4obrnzowymiw postaci
gór lasów. źródeł wody n)inerttlnq oraz untl'opor'cnicznymi (zespoły urbana
etyczne, zabytki), il t.altże kulLurowyirli. zaliczanymi do grupy przyszłościo-
wch dziedzin rozwqu społeczno-gospfldai'czego ngionul241.

Rozwq turystyczny wnet ództwa padł:upackiego wymaga stałego pod
noszenia konkut'encylnaści produktŁI turystyczllego regionul którego MiŁ r
nikami s:+: atrakcje u celu])odrćlźy, inłl'astrulŁtur8 turystyczna, dostępność
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produkt(komunikac)jna, a także olbrt turystycznych w miejscu zamiesz-
kania klienta), wizerunek I'egionu oraz cena za pl'odukt {ofcrtę). Obecnie
województwo wnosi ttiewielki wkład w grupę l)I'oduktów lansowanych przez
menedżerów mat'ek turystyki polskie. Stąd konieczne jest przygŁłtowanie
konkut'encŃnych pradulEtów tuq'etycznych, które samodzielnie lubjakn skła
down produktów ponadregionalnych mogłyby pi'etendować do grupy mar'
kowych produktów ttLry$tyki polskie- Za szczególnie pożądane należałoby
uznać kreowanie now) ch produktów a zakresu turystyki kultur'ou-Q i mieU-
skid. Ponadto, wg Strategii liozw oju Wajcwództwa Padl(arpackiego, należy
pt'zygotowuć nowe produkty turystyczntt adresowane do różnych segmen-
tów r) nku kl'ajowegm. INaHewództx&'n podkarpackie jest w stanie wygencro
wać nll rynek kl'mowy oraz wybó'ane rynki nagi'anicznt: pt'fldukty oparte na
specyficznych dla niego rodzdach tutvslyki, np turystyka etniczna, traper-
ska,'edukacńno-przyrodnicze, związana z bogatym wielokulturowyin dzie
dzictwcm regionu [24]

'llul'styka ctnicznajest więc zauxh ażalną szaf są rozwdu społeczno-go-
spodarczego Podkarpacia

Opracowany autorski szlak ,,Sladiimi Łemków" spełnia klyteńa założo-
no przez twórców Strategii RŁlzwQ u \No1ewództwa Podkarpackiego

jeu[ propozyqą ]lowego proŁlujctu tul'6tyczncgo,
opartego naspecylicznych dini'cgiŁtnu nlożliwościilch(bogatedziedzictwo
kulturowe. niitul'anne walii' pl'zbrodnicza-lll'4obrazowe),
idresowanvm do WTb!'nnych segmentów rynku kl'dowcgo(do Łeln](ów
eimieszkŁUąq'c:h z nchodnieipołudniowe tereny Polski, do dz ieciimtodzieży
uczestników wycieczek szkolnychji

adre80wanymdo WD'branychscHn)l ntówr)nkuz?Łgi-anicznego(do łemków
mieszkających poz:i gt'anicami kr:ąju, g'tóxa nie xv Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie)
Produkt ten ma n'ięc szansę stać się markowym produktem Podkar-

pacia

Blateriał i metoda

Propozyda szlaku ohąmuje istotne elemejlty dzietlzictwa kulbuirowego
Łemków, rozsiane po Ziemi podkm'packie] w pllstaci licznych cerkwi, cmen-
tarzy, kapliczek, rzeźb i k)'hyży przyclt'ożtlych or:lz typowa'ch zagród, biłdą-
cych ważniejszymi przeslimkami stymululącymi podróże turystyczne osób
zaintei'esawanych temkowską p'upą etnicznie i samych Łemków na ziemie
ich dziadów i clców w postaci temłttyclznego szlaku.
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Realizując założone cele, poslużano się metodą obserwacji bezpośredniej
pośrednią, co uinożliwiio bezpośredni kontal(t z zadaną rzeczywistością,

a także dalo możliwość jq wcrynikadi. PndŃmŃąc próbę poznania nl'ażeń.
motywacji i przekonań omawianegi} śrfJdowiska, .z:istu$ow ano także metodę
ustnego wywiadu indywidualne?go: Pi'zygotaw:lny lJrdekt ldętn w formie opi-
sowęi, ilustrując dodutkltwo wabi'aile zafł:tdnienia n)wpartii, wvkz'esatni. tu
celami oraz fotygi aflami

Zgodnie z wyritżailym pt'zekoniuliem. iż niewulaly tuiystycznc. ale opar-
ty na nich produkt turystyczny zdecychlje? o rozwoju turystyki w I'egionic,
nowych mięjscacl] pritcy i dochodach mieszkańców. najwięcej uwagi należy
poświęcić właśnie procluktlł\vi turystyce nemuL26]. Należy zdać sięjego wła-
ściwie promocją- Próbę tę ])odęjrn ]} autor'zl- niniq$zego opt'nc:owada

Jak tA'spomniano xvcześniej, pt'aca skoncentl'owena jclst na wskazztniu
metod i nal'zydzi prcinloqi możliu.ych do wykoi'z)-stania w tym przypadku
pomijając kwŁ[sLic' zwiEbzat]e z \vłit$nością prc}(]uktu(tak n'ięt: pominięte ziłs-
tanie kwcBLia żi'ódel tln:żnsowania poszczególnych clzinlań promocgnych).

R
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PTW'wyborze strategii autnl'zy posłużyli się metodą analizy TOWN/KWOT.
Analiza TOWN opiera się na okt'eśleniu możliwości realizacji przedsięwzięcia,
przy wykorzystaniu czynników zewnętl'znich, znajdiijąqrch się.wjego otoz
zeniu. Badanie polega na wskazaniu potencjału w-spt;tzależnaści środowiska
zewnętrznego od czynników wewnętrznych prQi(!ktu . Analiza SWQ'l' stanowi
niejako odwrócenie TONA'S: i opiera się na wskazaniu wspólzależności ad
wewntltrz na zewnątrz projektu.

Pa przcilnalizowaniu poszczególnych współczynników, m4ących zasad-
niczy wplyw na rozwq w/w produktu turystycznego, wybrana zostala nŃ-
adpawiadnieUsza strategia. do której dosklsnwane zostały w zl'utkie dział:\-
nia promocyjne [22, 161

Autorska konccpda szlaku turystycznego ,,śladami ł.emków" obąmu-
je swym zmięgiom siedemnaście miqścawości związ:mych z tą grupą etnicz.
ną, położonych w dolinie IN'isloki w ręjanic M:lgurskiega Parltu Nitrodowe
go (lyc- l).

Szlak moż© być wykorzysta-
ny przez turystów pieszych, po-
ruszają!cych się na rowerach oraz
dla zmoLoryzawanych. Szlak tury-
styczna rozpllczyna sie w mteywn-
wości Pielgrzymka, gdzie zn4dUe
siq? Lrtljdzielna cerkiew drewniana
pŁ'awosławna z drugie połowy XVI
w.. a także stal'e drewniane chalu
py i {thyże. Kolejnym punktem na
zluku jest Bal'tne z dobrze zacho-

wiiną cerkwie typu zachodniołem-
kawskiego z XIX w.(wieża z XVIII
w.). \Ve wsi zachowały się resztki
tradyc)jrlego budownictwie mittsz-
ka[neHO, ]icznejuzyże, nagrohki

kapliczki będące pflznstalością po
nliąscow.ych katnienim'zach. Kołd-
ne miejscowości to: DeszniŁ:a, Nly
show a, Krelnpnap Kazań (fnt. l),
Sw icrzuwa Ruska, Swiqtkowa biała
fiat. 2}. Swiatkou,a Wriclka, Niezla.
jow a, Rttdi.}cyila, Grali(fat. 3), Zy-
dow.tkie. PoliinY(tbt. 4}. Olchowicc,

Kolonia Olchowittc oraz dodackow o Zyndrai\owa, położona w dolinie Jusioł
ki. XX' tng {]statnięi miąscow ości])olożoney nu szlaku turystycznym znajduje

Fot. 1. Knl cerkiew Ifot. Renata Koi)evccka
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Fot. 2. świni:koja Xlul kipi. l foc. ReniŁtn Konew--k

R

Fo1. 3. (;rnb - ciliŁ;ntui
l tbŁ. lŁennta KollcwcclŁ

Fat, 4. 1blnn)- rkicw-
fot. Ronatn l€f)Rene cka
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się Zaglada Łemlnwska -- Społeczne Muzeu31t Kultury Łemkowskid: rezer-
wat chmnionego in hitu drewlnianego budownictwa łemkowskiego, m.in. dom
z 1860 roku, piar\x'oknie własność Teodora Kukiciv, pisal'za wiqigkiego.

Należy za:snilczyć, że przez rqon l.en prowadzi glowny karpacki szlak tu-
rystyczny oraz wiele ścieżek dojścia, ktłli'e nie $il w pełni nrykorzystane m.in
'powodu bruktJ zaplecza noclegowo.gastt'onamicznego oraz zmiany upodo-

bań wypoczynkowych wśród turystów.

Wyniki i ich omóxvienie

Przeprowadzona analiza i otrzymane wyniki wskazują nn znaczną prze-
wagę! kombinaqi ,,szaman'sily" nad pozostałymi t'ozpatrywilnymi kombina-
ąjami, co pozwala na wybór sbr€1telfii agi'esywnel

l)zialania w ramach takięl strategii polegać będą nłt maksyn)alnym wy.
korzystaniu cFcl<tu synergii, występuUąccgf} między silnymi stl'otlami dane-
go produktu i szansami Henet'owanymi przez otoczenie. Jest to strategia sil.
nęi ekspansji i zdyw ersytikowanc'go t'ozw:du. Do jej spec)r6icznych działań
zaliczyć można

aktywne u]rkorzystanie])qjawiagących się sz:lns,
wzmacnianie pazyqi na rl'nku
przeUmuwanie pt'odukl:t3w o tym samym pro6llu
konccntradę zasobóxĄ' na konkttrclncynnl'ch produktach i rynkach
Wykorzystiyąc sihle stt'ony produktu,jakilujcsl szlak turystyczny ,,Sla

dama ł.emkóx$ ". można spod)'tkfłwać szajlse PQiawiaDące się w otoczeniu
Uwzględniając zatem w planie pl'omacylnytn
wspiel'anie organiziiqi imprez kulturalnych ludności łemkowskią,

on)odę ndcennidszych zabytków i kultury ł',ernków adre$owaną do
putenqalnl'ch turystów w Polsu! i za gi'anicą(wyproinowanie t urystycz-
nego szlaku l(ulLtuy łemkowskią, poprawa ekspozycji obiektów - tał)nice
informacyjne, podświetlenie itp
rozwijanie się turystyki kulturowej i ctnicznęl, sltierowaną zwłaszcza
na pozniiwanie dziedzictw;i kulturowego regionów i kodów; można wy
korzystać mocne stt'ony pj'ci(]uktu, czyli

stosunkowo dobrze: aiichowane dziedzic:tw n kulturowe w postaci zabyt
ków al'chitoktury drewnianą i inurowanęl(salŁraln i świeckiej),
ltrakqjne walor)- krdobl'azawo-tll'z.yi'odniczcw pttstaci tet'Chów gór-
kich: z bo.Ęittą flora i rttunią (większa część szlaku przebiega przez

blad)t'ski Park Narodowy
interesujące zbiory tnuzednc(Skitnsen w Z}'ildrurlową), cykliŁ:zne
spotkania z żywą kulturą łen kowską(Kcrrnesz w Olchowcu)
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Wszystkie działania w ramach strategii promoqi szlaku
Slaclami Ł,emków" przebiegać będą w wytyczonym kierunku

niem przedstawionych poniża nat'zydzi promocji

turystycznego
z wykorzysta-

Konkretnc dział(una na rzecz pi'emocji szlaku

lakjuż wspomniano szlak, któlv powstał jako autorska koncepcja, jest
nowym produktem, opel'tym nii zachowanym dziedzictwie kulturowym lem-
kowskiej grupy etniczną.

Pierwszym działuniein na rzecz promoqi szlaku będzie.jego oznakowanie
w terenie, polegnyące nu umieszczeniu talllic in6at'iTlacylnych przy obickhch --
punktwh na szlaku. Następnie wykorzy$Lane zostaną koledze namędzin pro-
mocji drukowane maCeriab promoqHjnc orm kasety wydm, pJylJr CD i DVD.

l)zicdzictwu kulturowe Łemków wi'az z prczentadą szlaku przedstawi
ne zostanie przy wykot'zystaniu nośników audiow izualnych. Pmygotowanc
zmianą Hnmy oraz audycje, które będi+ cyklicznie emitowane w i'egionalnych
i ogólnllkrąjowych rozgłośtliach ]'adiowvch orm w rcgionalileJ telewizji(TVP3
np. w programach z cyklu ,,\Xq?drówki Galicńskic" i ,,hlnl(! (ojczyzny"}. Teje-
wizgne i radiowe relacje z corocznego spotkarlia z żywą kulturę i tradycja.
rni Łemkówbędąokilzjądozapl'ezentowaniaszlaku. : ' ;'

Ważnymi narzędziami. które zostaną Zastosowane w prornaqi będą:
uczestnictwo w targach, wystawach, waJ'sztatuch, pl'ezc'ntadmh oraz oprzednż 08abistn

hlayąc na uwadze pt'zcprowadzoną segmentacDę r.ynku, do działań nia.
zbędnych zaliczyć tmeba udział w targach turystycznych w kodu {korzy$ta
jąc zesl.anowisk i'cgionalnych) i za gntnicą(poprzez Polskie Ośi odki Infbrma.
di Turystycznej), w ramach stanowisk narodowych. Każda impreza targów t
ma swnUią specyfikę, która zostanie Wokol'zystanitjako dndatkawa możliwość
promocji 8alaku. Poznański ,,Tour Salon" organizuje np- KŁłnkut's Potraw re-
gionalnych, Jest Ło dokonała oltazja do zaprezcnCowania tradycTjnqj kuch
ni Łemków m podniesie skuCcmność dzialal\ prfomocŃnych

WpoczqtkowTm oktxleie istniełliaipramodi szlaku,wamtatypnzeprowłldza-
ne będą w wqi. pudkarpackht: zachlxlniQI i północnej Polsce. w ntieyscawóściach,
w których występuje dostiitccznie dużo potencjalnych turystów. dic:tłcych odwie
dzie szlak tut'ystyczny(sią in mie8nu przesiedleń ŁeinklSw w .Audi ,,Woła").

W kolejną fiizie wai'sałaty nagą być orgiinizowanc l-ównież w Kara
dzie, gdzie WD'stępQe liczącll Bię diaspora lemkowsl(a. ł€anadyjskie warszta-
ty uzależnione sąjednaji od inwcstyqi w. info'astl'uktul'ę ttuystyczną i pua-
tutystyczną obszaru recepqi turysty('znaj- l)otychczus nie odbywali się tego
typu spotkaniu u odniesieniu clo kultury łernkowskiei
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Przeprowadzony zostanie cykl prezentami w formie prz)jęcia i animal.
nego wyklaclu o pi'odukcie, jakim jest szlak ,,śladami ŁeiŃlów", z naciskiem
położonym na kontakt [lsobisty i wymiar\ę inrormuqi. Zaproszonymi gośćmi
będą głód'nie członkowie bt'nuży turysQcznd(biur'il podróży. punkty infor-
nadi twystycz!\ej, władze samarzi glowe ttp-)

Podobnie jak wai'szmaty prezcntrlqe odbywać się będą w wIIi. padl(ar.
packim oraz w zachodniej i północną Polsce. Aby pt-ezentaqii mogła spał
dać ogólne wytnogi innych środków prolnoęji spl'zcdaży, a więc przyciągnął
uwagęi zaintei'esawać, wywołać chęć zakupu(uczestnićtwa} i zakończyć
się konkretnym dzialaniem. wykot'zysk ne zostaną upi'zednio przygotawa-
)e środki: brosz\.iry: schon aty, mnp);,]Łastlty wideo. flln)y: slajdy. prezenta-
cje multimedialne.

Sprzedaż osobi6Lą prowadzi się nK t'nku prze!dsiębiorstw. (dlatego głów-
nym segmentejn [locelowTml w lli'wypadku sclcCorn tm'stl'cznego będą biura
podróży i tauroperatot'zF Bczpośreclni karl.akt z klielltem umożliwi zindy-
widualizowanie prezentami oferty. l)ostosowanieją do kontr'Łltnych potrzeb
i wymagań, sltutŁ:cznid ilakłoni klienta (bici'{) pocll'óży) da włączenia sala
ku lub jego elemcnHw do pi'ogramtl wyciwzc?k objazdowych zgrupy szkolne
oraz pracowluczc

Sprzedaż osobista r OPt'ócz targów - prowadzona będzie bezpośrednio
u organizutui'ów ctuystyki, zaczyn4ąc od t'egionu macierzy$1eg(} tPodkarpa-
cie), poprzez regiony gejlelującc zdefiniowane sygn\anty odbiorców (pełno!'
nil izachodnia c ęść kraju), na i'egianach o rmliąszqj koncentl'adi poteildal
nych turystów kończąc

Pierwsze działania w tą kwestii zostałyjuŻ podjęte przez autoróxa'. kiń-
i'zy przept'owadzili rozmo\lry z dyi'ekqą jedni:go z rzeszowskich biur pfłdt'ó
ży na temat włączenia szlaku lub jego c'lemŁlntów da opracowyw'anegn ka-
talogu wycicczkowego(wycieczki abjazdtlwe krajow-e i zap'anicznc dla grup
dzieci, młodzicżl' i dorosłych). Zgodnie z dtlqrzją właścicieli biura zapropo'
nowiny pi'zez autorów ramowy pt'ogrom tJxvudniowey wycieczki, uwzględ-
nidiłcy W'mienione w pt'acy punkty szlaku. ZŁlstanie zamieszczony wc wspo-
mnianytn ](aŁalogu

Ze względu na rolę,Jtilca przypada obecnie Internetowi, tnidno w promu)qli
pominąć to narzędzie. PmreĘjllnalnie przygotowana sLrclna \\RWIE dosto$owa-
Da do lwmugań docelowego tynlat, będzie korzyścią sami! w sobie zc względu
na $xn'oUą treść (informadc na temat szlaku, historii i lcuJturyŁemków: hat«wne
fobgrafie oraz pliki z muzyllą łemkowską, linki do stl'on o poduhnea tematyc(
Promowane zarówno ]netodami tradycyjnymi,jak i \h' sieci, sti'una zostanie tak
skonHJgurowana, aby łączyła się z liegianalną Izbą Turystyki, co pozwoli użył
kownikom sieci szybko znaleźć {lfbrtę. Na tęi salllęi zasadzie strona zoslnnie
również podli+czona cla sl.rllr\ o podobnym pi'o6ilu z innych regionów.



SZI.AK J'Uli\'SZYC:ZNY .$LADAAll ŁEAIKóW"' .JAKO PROPOZYCJA. 83

Niebitgittclną Falę w promodi i I'ozwnUU produktu turystycznego, które-
go podstawąjest omawially szlak: odgtlnvać będzie również u-spółpraca z lo
karnymi orgilnizaQjami turystyczz)ymil-- Padl(arpacką Rc.gionajną Organizm
CJą 'l'urysłyczną al'az Pnl$1(ą Oi'ganiza(j ł Tui)-stycznia

Jednym 4 przedsięn'zięć, które ma prze'cii+gmąć turyst.ów i inwestlnów na
Polka'racje, będzie przygol:flw-anie katalogu z opel'tą poszczególnych powie
Lóu,(kata]oHowi towar'zyszyć będą płyty (]L1). 31atelqały z ofertą WQiawódz
twu podkarpackiego trafią m.iu. clo placówflk dyplomatycznych, Państw-ou ęf
Agenci Inwestyqi Zagl'aniczn) ch, będi+ olŁrowane podczas imprez targowych
l turystycznych organizoxŁ'an);ch w ki'igu i za -n'ilniŁltt

Winą kwestią jesc rów,nici współpl'aca z organami samorządowymi
Kwestia planowania i rcgntlacDiinwtlst rqi wynika bowiem z ust.awoxwcll kom
petenęji Lak władz lokalnych, .jah i ccntrajnych, Planowarlie zaś jest nicod-
lącznym i:lcmenten} wspólczesney tui'etyki. Cłn ilz częściej ubŁlk pozytywna
go wpłytx'u turystyki znuwi\ża się równicżją negatywne skutki dln obszarów
rc:ccpc)jtlych l ll

Wiele llegntywnych skutków spowodowanych rozwodem tulystylŁi w śl'o.
dou-ieku natul'alnyin htb stw ln'zcinym pl'zt z człowieka. można kontrolować
albo całkowicie wyeliminować zit pomocą umięjętnego planow aniaj4 rozwo-
.ju i poprzek wlaściM,e zarziłdzanie tliŁ:holu tul'styk:zn.\m oraz obiektami tu-
tystycz tymi [13]

Aktywna pl'omoęja poFączorl:i z.c świado ną {llialością n środowisko przy
rodnicze i kulturowe szlitku tul'etycznego mogił pi'zyczynić się da rolwo-
u turyatylcl nu tyl l tei.anie. Prac-diąiębiol'czo8ć wśl'ód mięjsct)wq ludrio5ci,
czerpiąceD korzyści z różnych usług św.iadczonych l.urystom, przyczyni się
z kolei da wzrllstu potenęjatu l:jmltomicznego(poRT'awa wai'unkllw wdzien-
ne] el$zystencli nlieszkańcólq napływ inw€'styki). Aby zminimaliziln,uć ne-
gatywne skutki rozwoDU tutysCyki na obszłlrzc szlaku. potrzebna jest stała
współpraca mięclz) wszystkimi ogniwami Łańcucha, t.w.orzącegn ten pi'odukt
turystyczny 110f

Promocja kultury lcmkowskiq odbywa $ię obecnie głównie przy wyko-
rzystaniu stron WWWI zl także poprzez dziaiania])adeDtnuwilne przez slowa
rzyszenta, zrzeszające członków td En'upy etniczna

Podsumowanie

Kultur'a łemkawska, bardzo bogata i piękna, nbccna była w Polsce nie-
mal ad początku swego istnienia. Sytuacja pu ll wojnie światowej dopro
wadziła do powolnego ni zc'żenia dziedzicem'n kultur'owego td grupy et-
nicznej- Zmiiuty ostatnich lat Fazą aldą żywić !n'zekonanie, że upływ czasu
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oraz atwar'tość obu stron osłabiły złe emtląe. PowvŁic4ące fale zaintereso
wania kulturą i historią łemkowską udowadniŃą zaś. iż stanowi ana win-
ną część naszego wspólnego dziedzictwa, któż'e chcemy coraz lcpięj pozna
wać i rozunnec

Z punktu wiclzcnia rozwoj u l=utyatyki. pozostawione pt'zez Łemków dzie-
dzictwo, aczkolwiek obecnie zapomniane iw dużym stopniu zniszczone, sta-
nowi szanse na wyróżnienie eden'ództwa podkarpackiego pod xx'zględem
markowych produktów turystycznych. Sti'ahgia Rozwo.iu Turystyki Wde-
wództwa Podjtm'])iickiego upaLruDe możliwości i'ozwqiu turystyki.w regionie
m.in. popu'zez twoi'cenie nowych pl'oduktów, opartych na walontch kr4obi'a-
aouych i pozostala ioni'm dziedzictwie kulturowym. f)omiino bogactwa zom-
bów naturalnych, jak i kulturowych, t'egion Padkai'pada należy wyposażyć
w odpowiednią sieć dróg, natomiast władze samoi'ządosve miasteczek i wno
sek powinny zapewnić m.in. {łdpowiedni poziotn usług w zakresie kultury.
oświaty. handlu i rzemioslŁI riraz obsługa ruchu turystycznego

Autorska koncepcja szlaku turystyczna:go ,,śladttmi Łemków" doskonttlc
współgra z plam\mi strategicznymi wdewództwa. \Narta podkreślić fakt. iż
historiit. kultur'a i sztuka Łemków - w dobie ,,mody" na ctnogranię - u,zbu-
dzają coraz większe zainteresowanie w Europie, a także poaayej granicami:
co stanowi dodatktl\NV atut w rozw(łiu tluystyki etniczną na PodjŁarpaciu.

Wychodząc naprzeciw rodzącemu się l:łopytow'i na turystykę etniczną,
w priicy zapraponawmio sti-ategię pl'omtuai szlaku Łuryst},cznego jakojedn:!
& wielu możliwości poznilwania dziedzictwa ]ŁulLurowego omawiane) grupy
etnicznej. api'ócz podstawowej runkąji, dla Ittórd szlak zosŁnł zaproponowa-
ne może on również spełniać I'ol(? i'ekl'pachną

Jednak b) móc to zt'ealizować,. należy zorganizować lldpowiedni sys-
tem obslugi i inf'rastl'ukt.ury turystycznej, a także zadbać o skuteczną pro
mode. Stąd próba osądzenia szlaku turystycznego w rzeczywistości rynko-
węl} poprzez opt'acowŁlnie strategii prilnlodi opisywanego szlaku . Ponieważ
jednak szltlk turystyczny jest. specyficznym produktem, również jego pro
moda została w pewnych al)sz:lt'ach indywidualnie dostosowana do .jego
spccyH)ki

Przy twtirzeniu strategii promocji szlaku turystycznego skupiono się na
wskazaniu metod i nat'pędzi prolnodi możliwych do wykot'zyskania w tym
prze'parku,pomijaUąckwestiezwiązane z ,,przedsiębioi'stwem--właścicielem
produktu. Chcącjaknay bŁirdzieH urealnićprzygutowany plan promocalnyszla-
ku, zaproponowano prqekt ulotki i'eklamową. Nawiązano również kontakt
z jednym z rzcszow-skich biur turystycznych i obllcnie prowadzone są razmo
wy na temat w łączenia szlaku lubjcgo elementów clo pt'ognlmu przygotowy-
wanych precz biura orclrŁ turystycznych. Jeśli ri }zrnowy zakończą się pomyśl
nie wówuas można stwierdzić, iż cel pracy zostal w pelni zrealizowany.
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Niebagatelną i'olę w promoqi
i rozwoju produktu ttuystycznegn,
którego podstawą jest oitiawiiln.y
szlak, odgqwać pcłwinna również
współpt'aca z lokitlnymi organizu-
caami turystyczn):mi. Pcldk:irpitc-
ką Regionnlni Organizaqą 'l'uiy.
etyczną ol'az PŁllską Organizacji!
Turystyczną, której jiłtlnym z wie
lu celów jest podnoszenie .jakości
produktu turystyce?lego oraz kt'e
ow :Inic llox$B'ch f)rftdul(tóxx, ttir}
Etycznych

Piet'wswym zadattiem, jakie
widzą itutorzy w tej wspólpt'acy
jest nznitkowanie szkol(u i istn
jąwch zabytków Ust.awienie tEI
bile inrurmacljnych przy istnie
jących obiektach ol'az znaków na
szlaku jest podstaw ił rozpoczęciu
działalności prolrŁlłuyj nej. Fakt
szukaniazabytkósA może stanowić
duże ut.rudnienic orćtz zniec})eŁ:il
Niektó],Q z abicktów n 8zlclku zo- lut. s. źrclow$kic--l:menem z
stały już {łpisane, poprzez usta- {nit. Renata J€nnpwecka]
wienie pl'zy nich tablic irl6ot'ma-
c)nnych, imie p(}zostaUą niemtt] ,,bezimiennl'". co dotyk:zY m.in. cmentai'za
przy ruinach cerkwi w Zydawskiem (obecnie po wiosce po ostało kilku na-
grobków ogt'odzonych żei'dziinni i fund:lmcnty cerkwi oraz zdziuale drze-
wa {twacowe) (fhŁ. 5)

Podsun nwqjąc ninięjs .ą lli'ligę autor'zy żywią przekonanie, iż przy zaan-
gażowaniu uymicnianych w pl'acy .je(Jnu$Lck i sił, wspiu'ciu mocnych stron
szlaku i wykorzystalliu szilns - szlak może zaistniećjako produkt tuq'$tycz
nX wvrózniayąq; t'egion Podkarpłtcia. \\f efekcie cllugofhlawym powinien rów-
nież przynosić xlrymierne efbkt} społeczno:ekonomiczne. n2\wpierw dla upałecz
Rości lokalnej, nusLępnie dla calego woDewildzŁw-a.

Zitgadnienie tul'soki etniczną w- odniesieniu do ł emkówjest -?iriclowy-
mim'owc. Pomysl opntcon'alija strategii pi'oiriodi szlaku turysbycznegci ro
dEi kolqne zamierzenia. Chęć])oziltaniu, jitkżc bogatęl kultulV tenikowskięi
sklania do zii{.:ieśnienia istniqących u-idzi oraz poszukiwania l\owych znajo-
mości w gród przeclstawicieji tq gl'upy etniczną

#
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Uslug of' marketing methods and Łools in pl'omotion
of touristic l auta in the Po(Ulal'packic Pi'ovince

Ustne of marketing mclthocls and Ltnlls in promotion af touristic i'aute
Tt accs of Lemko" is thc main purposc of' this thc$iB- Author's {:onceptian

ofthc faule mcnŁioned abilve includcs mary pl lccs :uld monumentu t'elatcd
with the rich . but a litlle neglecłcd, ł,emka kult.ure

Propei'ly preaparatecl nnd impc'Jnanted promotion mny i'cŃize and put
Ihe t'ante as ti pt'ocluct in t'enlities ol'the mai kcl cu)emmy. Thc t(}uristic routc
as an answ er for ina'easing cttlic tourisrn detnand should be albo giving mea-
ul,abl(: social .- econotnic reEults fm' lokal cumiilunity und :lll pi'ovincc
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MO RZVśCI l ZADOWOLENIE OSÓB
ZWIEDZAJĄCYCH A'l'RAlCCJE KRAJOZNAWCZE

M.at'ełt Nowacki

Analizując motyw-y dwydujElce o Wyjeździe tutystyc:znjuli należy wziąć
pod \jwiigę czynniki wypych4ące i przyciilg4ące(/minh andpi(/Z /iidPTS}. Do
czynników wypycha\linc) ch Dan n 14J zaliczył miltywy indy\ iduulne, & więc
czymliki ucieczki, uznaniu s])ołecznego i prestiżu. kont:lkLów społecznych,
pocztlciu własnej lx'artości. uczenia $ię, powrotu i nowości. Wedlug niego czyn.
niki przyciąg4ące ta, ])rz(}dc! wsz);stkitn, atrukde turystyczne: przyrodnicze
kultur'owe i rckrc'acyjnel. Wedlug imlei kont:cpqi atl'akcie turystyczne i ich
!trybuny mogą być zćł].ón no czynnikami wyp) chidilcl'mi jak i przyciągąjący-
tni. Lc'oper [10] zaproponował pn.iwicjzłdel'. t'nzunlian) ch.jako elementy i ce.
chy systemu atrakqi turysta-cznych, i markerńw, {:zyli cząstek informacji
będących czynnikami stylnulu.iącrmi mritXwnde. wyróżnił jądra piciwszo-
rzędne {pałożenie, miejsce, osoby, kulŁui'a). znano przed wizytą i deq'dające
ojej podjęciu, (]rugol'zadne(znunc])t'zed wizyt. lecz nie mające wpl)rwu na
podjęcie decyzji) i trzeciol'zędnc (odkt);te po daLaJ'ciu lia midsce). MMkcry
podzielił na: Etlncrulące(poznŁinc przed wyruszcnietl) w f)odróż), tt'anzytowe
(spotkane w trakcie podróży) i pi'zylegające [zn4dujące się na jądrach któ
yęh dotyczą)- Inipez' przekonac, źe do podjęciŁI decyzji o f)udxńży potrzebny

jest c:Ł} nq[nnied jedn:n market' gent r iący. ]Ct1lpii'ceną wet'flkiiqję tego mo-
delu przcpt'owaclził Riuhards1171, pfilwierdzaUąc jego tezy. Stwierdził silny
związek pomiędzy ntoQwilqJił. pon'zebalni Luq'staw i zwiedzaniem atrłlkdi
turystycznych. Dowiódł, że wśi'ód osób zwiudz4ącycl) atrakqe ctuystyczne
dominują czynnild nTyych4ącc {markery gltncrLUące), a nie przyciąg4ące
W innych badani'ach Richarda j16] stwierdzil wyraźnej\ientr(hię cz);nników

Katedra Ekologii Człon-reka A\\rF Poznali. ul. IŁybnki 19. u-rnnil: nowacki(gEtir.aw f.pl=

w pojsklm piśmiennicLwie znal\c J)nll pnjeciein \Fajol-ów kr4ctznau-czl'ch i ópinintistrcz
}-ch por. l ll
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maqwacŃnych, wśród turystów zwiedzających atrakde tuWsVczne. Nąiwnź
niqBzymi aynnikami motywacyjnymi okazały się doznania związane z nie-
znanlrm midscem, relaks i zdobywanie nowej wiedzy. Drugim,.zdeqdawa:
nie mnisi ważnym cz) nnikiem, były tnotylAy społeczne. Richarda stwierdził
także, że turyści są w znacznie większym stopniu moCywowani do uczenia się
niż zwiedziiuący zamieszkali w niąjbliższęl akoliw. Wśród miejscowych zs'ie
dzaDą(ych clominujz} motywy spiileczne. .. . .

Toddt20], poi-ównując empirycznie metody badań czynników wypycha-
jilcych(matywaqi) i czynników przyciągalących(atrybutów atrakdi), nie
stwierdziła pomii?dzy nimi związku, co według nią, uniemożliwia porówny-
wanie uryników, uizyskiwanych za pomocą tych dwóch różnych metod

Inni badacze postrzegają motywację jako spektrum w przestrzeni jed-
no- lub dwuwyrnin'ow4. Csikszentmiha]yi [3] umieszcza motywy na con
tinuum, rozciąg4ącym $ię 2 jednej stt'ony od prttgnień osiągnięcia nagrody
wewnętrznej (autoteliczńych), do korzyści zewnętrznych (instrumental
nych) z drugimi. Prog ]tS], w swoich pracach, pi'oponulu postrzegać n)oty-
waclę turystów w wymiarze! z jedną struny psychncentrycznym, z dl'ugid
allocentrycznylll. Słabością tego podedściajes] posta'zeganit} .je] jako tworu
statycznogo. B'edług niego matywaeja turystów jest stała i wynika z ich
typów osobowości. Prog wyróżnił i opisał (]wa główne typy turystów: psy
chocentryków i alloccntryków. Uznał, że calą populację turystów mozna
scharakteryzować za pomocą różnego natężenia tych dw óch cech. lso-Aho
lu[8} zapropctnoxx'ał teorię nlatywaqi aktywności w czasie walnym, w któ-
rej wyróżnił dwa czynniki moClrwacyjne, oddziałŃące jednocześnie na za
choxwanie turystów,. Pierwszy to poszukiwanie' i)dtniany od codziennego
życia: uczestnictwo w turystyce pozxvala pozostawić codzienne środowisko
życia za sobą(motywy ucieczki). Drugi czynnik jest indywidualnym pra'
gnieniem poszukiwania psl'chicznych, wexvnęLrznych ]lorzyści z uczest-
nictwa w turystyce Cposzukiwiinie). Dunn Ross i ]so-Ahoła [5] twierdzą,
że xrśród uczestników jednodniowych wycieczek krajoznawczych dani
nującą rolę odgrywają czynniki związane z ,.poszukiwilniein"' Przekonu-
ją nni,'że jeżeli na wakacjach jecłnostki poszukują wypoczynku i relaksu
to i'Bozej nic są zainŁcrc'n)wara wycieczkami krąjoznawczymi i zwiedza'
niem, gdyż w) cieczki takie uymagająild uczesLnikóxv saint.ercsowania zdo-
bywaniem wiedzy Q zwicdzan) ch miejscach. Wcldług nich nie imożna jed-
nak twierdzićl że xsymiai' ucieczki nieje8t obecnyjako n\otym zwiedzania,
ponieważ obydwu wymiary s:l ze sobą mocno zu iązarlie. Turyści .szukdą
ucielŁąjąc i ucicjldą szukąji+c. Autorzy twierdzą jedrlak, że poszukiwania
jest bliższe uczestnikom tych wycieczek, które dostarczają nowych infor-
madi, w przccixvieństwie do tych. w trakcie których tury$Łnm dostarcza
się doznań c$1,e-tycznych
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Wielu badaczy król)owuło tworzyć lindy mocy'wóu- lub typologie turystów
na podstawie dominujących u nich motywów Dann 14J, badając postawy tury
Staw wobec Ba'bados, zidcntyHikowal motywy wynikające z dwóch glownych
potrzeb: przełamania izolacji obecnęi w życiu każdego człowieka i potrzebę
uzn:tria,jaką d4e status turysty Oba, skłaniąjące' do podjęcia podróży czyn-
niki zostaw zakwalifTkowanejako wypychąjące, a więc wewnętrzne. W afer.
cie jakościowych badań Cramptoil[2J wyłonił listę siedmiu inŁ}Lywów psy-
chospalecznych: ucieczkę otl codzienności, poznawanie siebie, rełakg. prestiżu
powrót, wzmitcnianie poczucia więzi i doslttrczanie intcrakqji spot(!cznych
Foclness 161, w wyniku bildańjakościowych, a następnie ilościowych(analiza
czynnikowa). uzyskała pięt czl'nników motywacji:: satnospelnienia, wiedze
ucieczki, prestiżui nagrody \vcxx'nętrznęj. Ryiln i Glendnn 1 19 1. adaptujłłc ska
lę do pomiar'ti moŁywadi aktywności w c?.ulic wolnym Bcarda i Jtagheba]]]
uzyskali skalę o cztcmastu pt)zydach, twllrzqcych cztt+ty czynniki: społeczny
(przobywutie w gn umie, budowunic pi-zHażni), relaksacyl ny (odpoczynek PW-
chiczny i fizyczny), intelektualny (zdobyc'itnic wiedzy Hiznawanie nowych
miejsc, \vyl(przystanie wyobraźni) i mistt-zowski(wykoi'zystanie i sprawdze
lie swoich lllnieJętności}. Mlid<lleton llZI wylicza rnoŁywy związane z pracą
rilkreaęją, kulturą, kont:tkLamitowat'zyskilni, i'oziywkąireligią Krippendorf'
1.01 do nąjważniqszycjl iniltywó\v zajiczyl: rcgenei'aclę sil. integrację społecz
ną, ucieczkę, ](omunikacyę społeczną, Foszel'zm)ic horyzolltów myślowych
E)uczucie wolności i satnoBtanowtenia ul'az sanlospclnienie. Uważa on także
żo padrńże motywowane $ą raczą chęcią ucieczki od codzienności niż poszu-
kiwuniBln nieznunyuh mieD8c. \X'Bród ]u'uuowych autorów klasyfikacyę opar-
tą na badaniach emllirycznych zaproponował \\rinia3'ski 12tJ- Zidentyfikow ał
rlsiem,jak U) określił, dyspclzycDi n)otywacHnych : aktywnościową, kitu'ktycz
n:{. zdrowotili+, społeczną, tlmodonajną, zimbięjonalną i Rozl\awczą. Winnych
badaniach pl'zeprowadzonych wśl'ód żeglar X Nowacki [13] do powyższęi li-
sty dodał cz)-plik intelektualny, hedonistycany i emancyp'ac)jny

Jellną z bardziej udanych pro])ozyqji rozumienia motywami turystyce
ne8 jest mode] kariery tuq'stycznęi Perl'ce'a 114], oparty na modelu potrzeb
Mwlowa. Postuluje on, że gtyl])odróżou,łtnia zmienia się w i'az & cyklem ży-
ciai odzwierciedla aktualnie biel'at'cllię małp\'ów pŁldróżowania. Wyodrębnił
pięć poziomów kitriery. któż'c skojai'zyl z niutęptjjąc.ymi czynnikiimi(wc. l }=
(1) potrzebami biologicz!)ymi (np. i'elaksaqaJ.(2) bezpieczeństwem lub po
ziomem stymulacji.(3) stosunkami społecznymi(ich Pozwól i umacnianie).
(4) downrtościowatliem i własi})-m rozu;ojeln,(5) samospełmcniem

Według hgo modelu, wraz ze zw'iększanieln $ię doświadcacnia tul'ysty
wzrmtać będzie chęć zwpokojeniii potrzeb, leżących na wyższym poziomie
clt'nbinyP. Tul yści mogą i'ozpi)czynić swo.ią ILai'ierę na różnych poziomach

i zmicniaćjew tnilŁcie swdego życia. Ponieważ rozw4i turystycznyjest pl'oce-
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life. 1. hladel hierarchii kariery currstxt:v.nq [141

sem ciągłym i dynamicznym, w miarę zdobywania lloświaclczcnia turystyczne-
Em ulegają także zmianie motywacje. Wszystkie poziomypotrzcl), z wyjątkiem
ontntn;W - $nlnoHp6łnioniH, mogą być ukiel'owanc do wew-nqtrz(n:t siebie}
lub na zawnĄtt z (na innych}. Zależy to ad poszczególnych stopni kal'iedy. Kie
ranek ..awansu" na szczeblach kuier) Luiystycznq zależy oll jednast.Id. Nie
którzy mogą wspinać się po lev'ej stronie dt'abiny, podczin Hdr inni będą l(ro
myĆ po obują 9tl'onich. Perl'cc [14J postulde, zgodnie g teorią Mwlowa. żc'
wyższe stopnie km'lary można osiągnąć pn zasPolŁqJeniu potrzeb niższych
Jednak ba(tania Rybna [lg] i Nawackiego 11 3] nie potwiel'daily w pelni funk
ęjonalnośei madclu wśród badanych przez nich grup tutwstll)w

Głównyn} celem pracy jest zidentyńlkowanic mon'wów i kol'zyści osób
zwiedzających różne atrakcje kl'4oznuwcze orilz wpływu tych czynników
na ich zadowolenie). Praca prólluDe taltże odpowiedzieć na pytanie czy atrak-
cje krajoznawcz€! rl'>żnią się między sobą ze względu na poziom kai'sery tury
stycznd Pearcc'nE14], zwiedzających je osób

Ł Fair?c >i ipabudawanin \ '
Rei 8cl8

Relaks

3

Metoda i miejsce badań

Badania przeprowadzono n' sezonie letnim 2003 roku na bronie czterech
atrakdi krd02nawczych ylrielkopolski. Były to: Nowe i Stare Zoo w Pozna-
niu, Wielkopolski Pal'k Elnogt'aflczny w Dzickanowicach i Muzeum Nuodo
we Rolnictwaw Szt'eniawie. Obiekty wybrane do badań sąjednl'mi z nqjwięk
szych i u4liczniej odwiedzanych ati'akcji kr4oznŁtwczych w Wielkopolsce
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Stare Zoo \lsytuowancjest w ceiltrutn miasta, posiada zabytkową zabudowę
i dt'zcwostan. B'biegi zwrierząt,jiik i powierzchnia Starego Zoa,jest niewiel-
ka,.No\ve Zoo zajmuje ] 17 hu bogatego przyp'odniczo terenu. we wschodnią
części miasta. Tel'en Nowego Zoo jest bal'dzo t'ozlegly. atrakcńtly wilioko
wo, a wybiegi zwiel'ząt imają charilkter zb]iżony (]o nilturalnych. Wielkopol-
ski Park Etnograticzny leży na Szlaku Piastowskim. 35 km od Poznania
przy dt'odze krąjowq m' 5 w kierunku Gniezna. Zajmuje tei'cn 21 ha, nad
brzegiem jczioi'a.Lednickiegn. PreacntQe ]'ekonstrukąję wsi wielkopolskiej
z patowy XIX w., wi'az z zespołem dwaj'sko-fojw;licznym i pojedynczymi
obiektami rzemiosła wiejskiego. Budynki posiada\ji} kompletnie urzildzone
wnętrza. hTuzeum Nai'odow e Rolnictwa w Szl'eniawie leży w odległości 15
km nd Poznania, przy dl'lłclze kl'allan' l numer' 5 Poznań - Wi'ocław. w otu-
linie Wielkopolskiego Pad(u Nai'oclowega. ZąjmuUe obóz:ir].{) ha dawtlegn}
parku dworslŁicgo i gospucliu sawa folwarcznego. z zabvtkow vrni budynkami
pochodzącymi z ])głowy XIX w-. Prezentuje eksf)ozyqe związane z dziejami
rolnictwa, llrzetwói'stn'a i llrzemysłu I'ohio-sllożywczego na ziemiach t)ow-

skich. Na tl11cnie folwat'llu usytuowanajest nagroda pi'zedstawiająca żywe
zwicl'dęta i'as zachowawczycl

I'ut 1. Zywa interpl ja w \\fielkapołskim Parku JCtnagt'alicznyin w l)ziekanaD'ic8ch
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Fot. 2. Nowe ZQa Poznaniu. l$kspozycaa l)zjBcjęm zaa

Badaniom podclann osoby zwiedzający ww. obiekty. Badani otrzymali do
wypełnienia kwestionariusz ankiety, zawierający skale cln pomiaru motywa-
cji, korzyści, zadowol(ania oraz metryczkę'. Skala do pomian'u mot8rwaęji za-
wierała dziewięć pozyqi i zost.ala opracowana na podslnwie modelu hierar-
chii kariery turystyoznqi Pearl'a114]. Skala do pomian korzyhi zaxmerała
siedem pozycji,'także Ihyprawildzonych z modelu Pc luce'a. Zmienną ,,zado-
wolenie" utworzył indelw złożony z trzech stwicrdzeń= ca' chcia aby Pan/
Pani hied#ś zmiedzicf:.- por aunile, czy polecEiały Pan/l)nai ztc ie(!cenie ... swo
im ? ay'omyr71 i ca' ogdZrl.ic r'zacz óioH.c.fast Fun/Padli zadowolona z wyciecz-
ki do .,. Rzetelność utka,OI'zoneD skali była wysoka - wańość współczynnika
tx-Cronbacha wyniosła 0.79. Stwierdzenia oceniano zlt pomocą plęciosCap
ńiowęj skali LikerŁa. Kwcstionm'iusa został zoprqektowany w ten spo$ńb,
aby mógł być wypełniony f)rzez ankietel'a lub sitnodzicIHie przez zwiedzdą-
q'ch. Propordaosób odmawiąjącj;ch wypełnienia kwestionwiusza byla dość
W'soki i wyniosła ok. 40%- W}'nikałli Ło przeważnie z braku czasu u zwie

l€uestionnr: =awiel'ał Ltikżc szereg cych llytnń. l(tóic nie Eą Lcmaterr na8zegn
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dząjąqrch, a także z obowiązku podążaulia za grupą wycieczkową. Schemat
doboru próby magna określić jako ,.pierwszy wojny". co oznacza, że po za'
kończeniu xwMadu zjedzą osobą, ankieter prosił o wypełnienie ankiety ko
celną wolną ogol)ę

B'

Fnt. 3. PtvzanŁnqja ż)uwc ąt. stal'e zŁH} w Poziian

b'ot. 4. AIU: m NnlndowG Rcinictsb n w Szlviliuwje
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\wyniki badań

w Szreniawie W badanej gt'upił znalazlo się 48'6 mężczyzn i 52% kobiet.
Osoby w wieku poniżej 21 lat stanowimy IO'ga badanych, 38qo to wody w wie-
ku 21-30. 19,5ęb w wieku 31--40, 17% w wieku 41-50, 10% w wieku 51-40,
i 5.5% w wieku ponad 60 1at. Co piąta osclba posiadała wykształcenie podsta
wawc, niemal połowa wykształwnie średnie, a co trzecia wykształcenie wyż

Połowę badanych sbnllowili turyści(w ti'akcie zwiedzania byli na wjeź-
dzie dłuższym niż jeden dzień). Ponad 40% osób zwiedzało badane atrakde
po ru pierwszy Tylko 8% badanych osób zwiedbało atrakcje samotnie, 45%
zwiedzali obiekty z prze:tcióhni, ziiledwie llęb zwiedzato z wyd(!czko, a po-
nad :35% z t'ndzirią

Najczęściej jako ważny i bitrdzo ważny motyw zwiBdziinia atrakdil ba
dtŁni wymieniali: aby .s/)ędzić p/WJelnnie czas(ę)0,9q,) i aby wlpoczqć u /rzi-
łym afaczelziu(90,C)qo)'. Nieco rzadziej wybieg'ano aóy dowiecizied się cwgag
nowego(60,2%) i po/tiew{ pou'inrla zmierzch 8ię laA& /rzldsca(63:7%), Nąj-
rmdzieH jaka motyw wybierana: po/iieuc& m.oi zpla0omi zwiedzdQ jakie miej-
sca(lg.4%) i aby i'ozerŁcać się, zadal -ić. coś zgode. wypis!(;}7,1'jo)

Aby zredujmwać liczbę zmiennych,a zarzizen\ ujawnić stmktUrę skali mo.
tyu,aql zastaso\ ano skalon'anie wielowymiarawe. Jest to wielowymiarowa
tnhnika analizy danych, służilca do nrykryciaukrytych wymiarów lub związ-
ków pomiędzy elelncnLami struktury. które pozwolą Wjaśnić obwrwuwane
różnice lub podobienstwa pmniędzy l)adanymi obiektami. Związki te prezen
tow-anc $ą xx' postaci odległości mami ędzl' elementami rłlztnieszczonyini w wle-
loxWmiapowęi przestrzeni'. W wyniku nllalizy tŃawniono wysQpowanie czk-
rech gntp elementów - zinierl nych motywami; gamospelnienia, r'elaksacyjny.
prwtiżu l społeczny (D'c. 2). Gapę relaksaWjną i samospehienia utworzyły
trzy elementy skali motywami, grupę rozwQiu włiisnego dwie, ojedną pozyqę
uznano za samodzielny wskaźnik motywu społexznega. Poszczególne pozy
cye skali, w-chodzi+ce w skład każde'HtJ z wvmiarńw. zsumowana, a nuCępni"
doliczono dla nich średnie nłlrtmetyczne. adpowiedziom przyporządkowano
następujące w-artości: bardzo ważny - 5, ważny:-: 4? ani wazny am nieważny

3. mało ważny : 2, nie\Ł'niny - 1. Graj)ą motywów zdecydoxs'anie naUważ-
nięjszych w badano próbie okazala się grupa relal(sacyjna (x = 4,14). zaś nnU
mnie ważną spoleczna(x = 2,61) i drew-arbościowania (x = 2.86)

liudani mieli możliwość u).born lCilku motywów
)mówieniu zast05awuń skalDW iiijn wielovVniinl'owego w nnukuclŁ u tun'zmiB dokona

li Fentan i pearce ] 7]
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AbV spędzić pizxyemnle Gzw; r - Aby ruzerwnć $ię. wbnwi& cŃ ziem. +vvpiń; a-z cie
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zwiedzać $ię takie nliqjscu; O -- Aby mieć poczucia HnmospeŁnienj&

Rrc:. ż. IPyniki kniownnin wielauyrniBln\rego skali moto włiĘii

Ndczęścid określaną.jako ważna lub bardzo) ważna korzyścią było
spada'lane p/WU'e/? lle (/ ulZe(96,8qu} oraz .$/)Fdżifen? rrłfło i bezfrus a dde
(92,7%). Najrzadzid podkl'cślaną korzyścją byla: będę chciał dowiedzieć

czegoś włęcęl .a .(53. 1%) oi''az c=Ę/F, e /taprauidę ltaucqrle/it slę czegoś
rtowegr) (64, 19%)l Dla elerncntów skali kot'zyści przeprowadzono kalęjną
analizę skalowania wielowymiai'owego. tjjawniła ann istnienie trzech gmp
korzyści(ryc. 3): reliŁksacHnych, rozwdu włunegm i społecznych. G lupę re
maksa(8jną i rozwoju włdsnegn utwo['zyty trzy pozyqle s](ali, zaś gr'upę spa
łączną jedna pozycja skali hot'ziści :Dla zwiedz4ących n4ważnidsze byty
korzyści ltlaksacyJne(x = 4,45s), zaś naUmnięj ważne korzyści społeczne
(x = 3.54)

średnie dla skali korzyści abł podubro' slln8óbjak dlu skali moowma
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Wykres mzrzulu 2\v
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Ryc. 3. Wyniki skuluwani8 wieiawylni8rov,CK Skali krłrzy&

Nlotywy relaksac Óne dominują wśród zwiedząjilcych wszystkie badane
atl'aktu(xyc. 4), Różnice w poziamic hHU czynilikn pomiędzy zwiedza:łqrmi
badane atrakde są istotne statystycznie na pożioinie p<0-0001 (H=30.9y
N4liryższą wartość przHmWą one dla zwieclzŃących WPE, a n4niższą dta
Stwgo Zoo. Cz) nnik samospel1lienia, kńll'jest cł):ti'akterystyczny dla wyż
szach stopni kariery tul'ysWczney .jest również nqważniejszy w WPE, a nąj
mnie ważny w Starym Zoa(p=0 0005,H=17.6). Czynnik spolecznynprzeciw-
rlie+ n4niższą wartość przńnlujc} wśród zwiedzających WPE. w porównaniu
z pozostałymi atl'akcjami(p=0.04, H=8.1)

Wśród kol'ziści. podobniejak wśród motywacji, dotninuje grupajxlaksa
c)jna we wszystkich ćztereł;h atrakdach krajoznawczych tryc: 5)..NŃwięcey
korzyści reŁaksacHnych dostarcza zwiedz4ącym Muzeum liolnictwa. a nag

AI n iiQ i'ÓŻnię iTiiędzygrupowych przH])t'owndznno zti poltlDcq l.Estu ANaVA rm)g Kru-
knjn.xxralliw.
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RelBks&cyjny
S8mo$1nlnn

DpHmROSCIW

$pdBanystiJRt Zoa Muz. tlQ niElwn
Naw: ZOO VfPE

Rrc. 4. Czynrliki malin'ncXUne a atrakqe kiajoznawc:zp

Czynniki Koapa .vwk s Średni i

-o- RęlaksBcllny
RozwafuMwne9
$PahRnr

Rvc. 5. Cz.r: ki korzyści }l nirakĘjo ki ZnnWCZE-
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mnie Staw Zoo. Atrakde istotnie różnią się pomiędzy sobą pod tym wzglę-
dem na poziomie p=0-005 (1J=12.7}. Korzyści rozwQiu wlasnego.ocenione
zostaly przeważnie jako mnie ważne od relaksacyjnych, ale bardzie waż-
ne od $pałeczn} ch. Wyjątkiem jest Stare Zoo, gdzie zwiedz:ljący ocenili je
jako nąjmnięj ważne. Na ndvyższy ich poziom wskazŃą zwiedz4ąw WPB
(p=0.0001, H=27.$). Grupa korzyści społecznych pmybrała najniższe warto-
ści wśród zwiedzdących Noxve Zoo i ]luzeum l{.Łłlnictwu. Tam są one znacz-
nie niższe niż w pozostałych (dwóch acrakqjach {H=12.39, p:0.06). Wymiar

'"*=::;Z=H=:=H :u:xe:=Ei:==,!=u$n:gi=
p<0.001). Pomimo, że były to różnice istotne statystycznie, trzeba pamiętać. żc
nddabaw' wyDM, jaki UW$kalo Stare. Zoo (x=4.24) jest również bardzo dobry.
gdyż odpowiedzi zwiedzdąWch znalazly się pomiędzy st\vi@dzeniaini 4i 5: zde-
{ytiowanie ta# i mczęi ła&, cąrli nii ,,pozyb'wn)nn" koficu skali pomiarowej

F

$lBqlZaC h;amZ00 Niet.Ralria\PB WPE

Ryc, o. Zudouolenie A atrakcje ktuaaznawt:zu

Poszukując czynników. decydujących o zadowoleniu zxMedzająWch atrak-
qie krąjożnRwcze. ollliczono współczynniki koi'cladi.R-Sptlnrman'a pomiędzy
motywaiŃ i korzyściami a zadowalcniem (tab. 1). Motywy dnwartościon'a-
nia okazały się istotnie związitne z zaduwoleniclm wśród zwiedzających \XnE
(R=0.24, p=o .001) i bluzŁIŁlt)l Rolnictwa (R=0-24; p-0,01): Matynfy samo-
spełnienin nic miały związku z zadowoleniem tylko w pmyp'adku Nowego Zoo
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Pozostałe dwa motywy: rejaksacyjny i spotecaly mialy związek z zadowala.
niellt tylko w przypadku Starego Zoo {p=0,05 ip=0,001). Niemal wszystkie
korzyści ukiizały się bat'dzo istotnie związane z zadowoleniem. Wyjątek sta-
nowiły kot'zyści społeczlle wśród gl up zwiedzających Now c Zoo i hluzeum
rolnictwa w Szrcniitwie

Tabela l.(;zynniki nlotpwacxjne i korzyści

Czynniki motywacWjnp l Stan zoo
ka-zyli 1 1 n= 1 10

NlciLywy; down tościnwania l -o.02

blat)nx: lmo$pehlienia l 0.22+

Motywy: reiaksacljnl' l o.żz+

Nlotywv= polecane l o.a4'
Kola)-ści: relaksacljna l 0.40:

Kol'ziści: rozuajll wltlsnegn l o.óż\
Korzyści: $pojcczn l o.a7++"

diłw-olenie fkaiviatje R-Spcni

Nowe 200 hILla. Rolnicy\v WTE
[20

D,24+o

D,069

0,061

0.14
o.IS
0,17

1).25:

i),35:

0,24'

0.30'
0.(1$9

0.iJ61

(1.4Ó

(1.5Ó

0.19

Dyskusja i wnioski

Postrzeganie atrakcji kraDoznawczych i ich produktu. poprzez pryzmat
korzyści i zadowolenia zwiedząjąq,ch,jest ważnym elemttntemnowoczesnego
zal'ządzania tymi oł)iekbami. Czynniki mocywnŁ:y.jnc ol'az korzyści ze zwiedzn-

nbrakĘji ki'nguzn t\Yczych są ważnymi {;zynnijcami, tlecydującymi o zndo-
wojeniu. lch atlalizu może służyć nie tylko sagmentaqji linku zwierz ąc) ch,
ale także analizie i scginentaęji scktol'a atrakqi lcr4oznaw'cz) ch. Przeprawa;
dzong badania wykazali istotne zi'óżnicowiinie badanych obiektów pad tym
względem,;Skala do pomiaru motywacji. złożona z dziewięciu f)ozyqi, ujaw-
niła istnienie cztet'ech gi'up motywów,. kl.óre odpowiaddą czten)m stópniom
k:irieiy turystycznęi Pean'cc'a [14], Wymiar re]aksni:yjnX który znqduje się
na początku ,,kariery" Curystycznd liearŁx:'a, dany wyrńar spałeczriz rozwo-

ju własnego i najwyższy h satrlnspchtienia. W'gród motywów zabrakło grupy
odpou iaddącęj dt'ugicmu])oziclmowi ..kal'iedy" - stymuladi, która to gru-
pa jest trudna do zidentyHikowania w typowych atrakqach kraUoznawczych
i odnosi się raczej do uczesl:ników turystyki kwaliflkoWunq. \Wymiar mlak
acŃn): który znajduje się na początku hiorilrchii kariery, okazał się nąjxvaż-

nięjszy wśród osób zwncldz4ących atrakqe kj'ąjoznuw-cze w badanej próbie
Podobne wyniki uzys](al Richarda j] 7]. Jest tl.} upowodowanc prawdnpodub
nic tym, że odgrywa on hai'dzo ważną rolę na wszystkich poziomach karte
ry turystyczną, natomiast wraz zjej i'ozn'ąjem znaczenia nabierać zacz.}'na-
lq także czynniki zn4du]ące się na w) ższycłi s]itpniach ]t3, ].9]
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N4xxyżsae wartości trzech w)nniarów motywacji stwierdzone dln WPE
Świadmą o wysokich oczekiwaniach wiiłzanych przez zwiedzających z tym
miejscem, w !)orównttniu z pozostałymi aLrakdalni. Pol'ównanic motywaęjl
(a więc oczekiwitń} z korzyściami(ptlrcemaąJ wypada kol'zystnie dla wszyst-
kich trzech badan) ch obiektów Czynniki korzyści pt'zewyższqą oczekiwa-
nia zwicclzdących, ćo świadczy o ich zaspokaDeniu, R więc spełnieniu oczcki.
wań zwicdząjilcych pl'zez \wszystkie badane atrakdc

Porównanie czynnika\v motywacji i kal'zyści pozwala stwierdzić, że
Stare Zoo.jest obiektem, który w naUwiększyrn stopniujest adresów:iny dla
osób rozpoczynagilcych karicłrę turystyczną(wśród zwiedzających stwier'
dzong najniższą wat'kość czynrlików edukacyjnych, a nalsvyżBnł czynni-
ków spolecznych). Jest to miejsce pl'Bede wszystkim wycieczek rodziców
z dziećmi. c:o wynika z pt'zekroUU społecznego osób zwiedzających Stare
Zoo. nie nastawionych na eclukadę lecz na za])awę. Sw]a(uczyć może {} tym
także najniższy poziom zadowolenia zwiedzdąc:ych Stare Zoo, gdyż ba(ba-
ni znaleźli się tam głównic} dla clostarczenin zadowolenia towar'zy8zącym
im dzieciom. któlvch zudowolenŁa nie badano. Nalsilnięjszy związek z za
dawal(!niGHt stwierdzono dla motywów. [tdpuwiadajitc:ych niższym sttlp-
nlam kariery, co sytuulc tę tltrakęjt; w seglnencle {lbiektów przeznacza
nych dla r)sób n nlniĘjsz) m wyrobieniu krajltznuwcz) m. Z dt'ugiey strony,
z przeprowadzonej itnalizy wynika. że WPE i NI uzcum Rolnictwa postrzc
gene są jako bardzicu wyn\agającc. Wysoki poziom zadowolet\ia oraz jego
silny związek z moll-wami wyższych stopni i bi'ak związku .z.motywami
stopni niższych sytuuje go wyżej w hierarchii badanych obiektów. Brak
zxdązków motywów z zadowoleniem dla NowtlHO Zoo nasuwa podejrzenie
o miaszanN'm charakter'ze zwicclzających (z n żi ych st.opli kariery) i bra-
ku dltrninujqcych zlviązltów w' tym zakresie w badanej gi'umie. Sugeruje
Lo usytuowanie Now ego Zoc} w bici'iirchii pomiędzy Starym Zoo, & WPE
i bluzeum lŁolnictwil

Zauważone zŁtleżności pozy zjadą na zaproponowanie mtldelu kontinu-
um aLrakdi kl-4oznawczydi. op:irtego n'a tool'ii kariery tuiystycznęi Pean;e a
[141 (ryc. 2). Z jedną strony (lewej) tego kontinuuln moglyby znajdować się
obiekty zaspokŃiljące główni(} pon'zeby z Ńższych stopni kariery(Stare Zoo,
być może Legoland, Disneyland). d więc dostarczające przede wszystkim re-
laksu. rekrcaęji i t'ozrywki. dalej dostal'czalące inLerakqji społecznych, edu-
kacyjnych (Now'c- Zoo, 6esŁyny ai'cheologiczne) i na drugim końcu (prawym)
atmkde zaspok4iij:lce pon'zeby samospelnit:nia(muzea, skanseny. być może
midsca historyczi\e, Pai'ki Nai'odowe)

Segmcntacaa t)nllśu ati'akqi krąjnznnwczycjl wykonana w opmciu o m
typy. korzyści i zadowlllenie zwitldznjących. stanowi intcresuDącq alternaEy
wę ilasegmenUicDi tradycy.iną, opartej na cechach społeczno-ektlnomicznych
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Ryc. 7. 11ipotctyczny związek pCimięd2y
az4ącD-ch

radni atmkqi lurystycznel nżowyma98ące

dEŃcln ntrnk(ji kl'ajoznnwczęi a u Lyn'all)

awiedząjqcych. Ograniczenia ninidszęj pracy związane z małą liczbą bada-
nych atrakqi i małą próbą zu,iedząjących osób, k:lżą stol'lltulowane wnioski
traktować z dużą ostrażnaścią- Zaprezentowane uynilŁi pont)edzą ze wstęp-
nych badań eksploracHnych i stanowią punkt Wejścia dla szerszych i burdzięi
poglębion},ch badań autora pl'osadzonych w atl'akcjach kraloznawczych nad
i'uchem hin,sŁvcznwn

W dalszych pracach nad t'nzu-jjaniem Logo modelu należy ttwzgjędnić tak-
że takie czynniki,jak: poziom nabyta wiedz); percepcję aCnlkęji .8ktywnaść
zwiedz4ących czy wrażenia. Badaniami należy objąć także więkgzq liczbę

rakql hl'ńyoznnucz)'cjl a b traziej al'vziilc(lwallylll Gral'iillterze
Praca naukowa 6lnansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych

w latach 2002-2005 jako pi'qjclkt badawczy

hlotivcs, benefits and satisfaction
of heritage attractions visitors

The pager anajyoes relationships betwcen visitors' motives. benefits and
Sittisfhction ofthe thl'ee heritage atu'acCions ofthc IViejkopolska Region: two
zoological gardens, the Heritage Pelrk af the Wielkopolska Village and Na-
tional J\tusculn ofAgn'icultul'e in Szt'eniitwa. Literature i'elatingto molives of'
heritage atu'łlctions visitoz s hus liceil sun eyecl in the pl'eliminary pan. The
skale of measurerncnt ot' rnotivcs and benefits hHS been cl'eal,cd on the bdsis
ofPearce's Ti-axrel C;areer Laddc?i'. Tele di\ erze level ]]f ]notivational Eactors
and benefits hm been miast.fred in i'espective aLtractions. On the ground of
col,retation anajysis and })earcc's Ti'abel Cit! eei' Loddcr the }iierarchic mod
el af toŁtrist nttructions has been pi'olłosed
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ROLA l ZNACZENIE DZTEDZI(;'lH'A INDUS'l'ltIALNEGO
W EI)UKAC.JJ KRA.JOZNAWCZEJ
l)ZIBCT l Alł,ODZIEZY SZKOL.NE,J

Marcin SZiwa

EdukiŁqa ]triÓoznilwczu, mimo swoich istotnych wartości dydaktycznych
WD:chowawc©'eh, wciąż należy do dziedzin zbyt slabo iw niezbyt atrakc)jny

sposób upowszechnianJ-c}) w naszylti kraju. (=hnciuż w})rowadzono do szkół
progi'am kl'4oznan'czy; postulots'any od lat, OśiiWane xarynilti stł wciąż meza
dow a14ące. Na proble]n ten ]na xlrpływ wiele czynników Są trt })r'ztłda w szyHC-
lcim brak odpowiedniego pi'zygotowania meiytarycznego nauczycieli prawu
dzących prz !(]lniuty, kl.órych treść korclujc z c'duktldą krajoznawczą oraz
i\iedobór illtei'esujących i wszech$tr'annie of)rłtcctwanych programów(rów-
nież turystycznych), pizekazujących allekw.anną wiedzę i skutecznie rozwi.
jadących zainteresowania ucza ió\Ł' i E)c(]agclgów. Konsckn'enęjil niewystar-
czdi+ccgn docclnittnia runkqjondnego aspektu krdoznawstwa jest tt'w4ący
od wielu lat mal'azm w zakresie metod pi'zekazywnt\ia wiedzy o kraju, n t:lk
że niskie efekty nauczania zm'ówno w szkołach podstawowych, jiik i ponad-
podstaw owych

Rozlclgde możliwości,jakrównież atrakcyjność turystyki zostały dostrze-
żone w nowych, uwzglęŁlnii jących i'clnnrmę programach nauczania, wktóre'eh
przewidziano s])eęjallll' czas na l ealizaęję ścieżek przedm itlLo\y'.}'ch, m.in. inie.
rcsującą ścieżki .,Edukacja regionah\a- dziedzictwo kultur)we w regionie
\X'cdlug założeń praga''am jeJ powinien być realizowali) zarówno n' czilsic od
rębnych, moclułowrych zdęó, jak i pl'zez nauczycieli wszystkich przedmiotów.
których obowiązkiemjest w łączenie do \v'łasncgo pruGntmu adckwat.nych tre.
ści daną ścieżki (Dz. U. Nr 14, poz. 129). Wstępny wywiad pi'zeprow'aclzo
ny w szktllach pozwala stwierdzić, żŁljtonccpcJa ta nic zmieniła u: znaczący'
spos€3b lloziomu e(]uknŃi regiona]nq. Przcwi(]ywilnc godziny $i} wciEg wy-
kaz'zystywane w sposób niezadowa14ącl'. na co tvpływaUą nie tylko trudntPści
realizac)jne, ale tdtże bt'ak odpoxMedniego pi'zygotowania nauczycieli pt'zed-
miot owl'ch, stawianycjl pi'zcd nowym, czasochłonnym zadaniem

pakt.Di'aJlt A\\rF la'arów, al. , ana Pp\.'ŁR ll 78



106 N[ARCLN SLIU'A

Sytuitcla ta, wobec potenddu edukacyjnego, .jaki przedstawia krdoznaw-
stwo, zwłmzczu współcześnie, w okresie dobrą passy naukowęl turystyki i rc
kreadi, powinna ulcłcj8k naUszybcięl zmianie. Ważnym pu nktemjest tu ut\gorze
nie dobregoprogramu turystyczno-krdoznilwczcgo za pomocą, król'ego możliwa
IWlaby realizacja celów edukncŃny(h, a prze€1e wszystkim rozwijanie wiedzy
o ku[turzc regionu ij4 złożonych powiązaniilch z ku]tui'ą na'odowąF1.2]

Szczególną pllzyqję zajmuje konieczność [młożenia nacisku na poszerza
nie wiedzy o n4bliższym t'egionie oraz organizowanie kontaktu z własnym
środowiskiem spoiet:zno-kti lturowym, ogntniczonym adillinistl'ac)inie odpo-
wiednio do miasta, jego clktljic uraz pomniejszych rc'gionóu- fizyczna-geogra-
ficznych. Zakres podqmo\danych zagadnień i inbegralnie lJoiączonych z nimi
metod służących ich poznaniu powinien abęjmować nImI.}wo życie członków
danego środowiska i ich (]zietlzictwo kultur'owe, aby dosc:l(}u,{} lludzić dalsze
zainteresowanie I'ltgionalizmem

Dotychczas kraHoznnwstwo w zbyt niewielkim stopniu sięgało do dorob
ku naukowego) lledagogiki, socjologii, psychologii a zwłaszcza nauk technice
nych. Uwzględnienie XPząjeannego wplywu tych dziedzin i ich korelaqa w no
wym proUckcic? krąjoznawcz)nn QUIZ wykorzystanie wypi'acowanych precz nie
metod nauczania mogą zllacząco w])lynąć na całkowitą integrację krdoznaw-
stwa w szjiłtlnych treściach pl'ogramowych i ich realizacji. Oprócz znaczne-
go xnrpływu na fizyczny rozwój młodzieży umożliwiiltoby to osiąptięcie celów
dydilktyczno-wychowawczych, nie tylko rozwija\jąc i poglębiąjąc zdobyc an'a
przez uczniów wiedzę przedmiotowe!, alc Leż kształcąc światopogląd i post:il
wę społeczną [3,7,15]. innym, chl)ć róts,die często podkreślanym, iispektern
wych\owawczymjpst wykfll'zostanie związków emaęjanitlnych uczniów z kt'a-
jem a przedtt wszystkim z t'egionem is,lal

NiilŁlży znow'użyć, źe informitcjc Łizyskiwane na u'cieczkach szkftl
nych - podstawowej foi'mie rllajizacji progi'amu turystyczno-krajo-
znawclzego -- w:ykorzystują zaanga .awarie oraz osobiste dośwkldczcnia
inLulckt\jnh\e i emoąonalncł uczniów, zdobyte w tl'akcie poszukiwiiń kr4o
znawczych. U'ieclzę uzyskaną w Len sposól} cechują znacznie większłt u'wil-
łość i spójność: ściś]e w iążilc(! się z procesami poznawczymi. \Vprowa(]zcnie
i konwkw'etltnewyltorzy$1 )lv-imie metod poglądom) ch i praktycznych, do ktńiych

uleżytakże w) cieczja! szkolna,u możliwiawłaściwestosowanicz asilll puiagogicz
nl'ch, priorytehwych róża wież w metodyce popu]aryz icji krdoznau,stwaE6]

Wkirto dodać, że stymulacji naturalna postilwlr poz flawczei uczniÓwjest
takżenastępstwcm wykot'zyskania dwóch częsh pomilanych w dydaktyce stu
Legii -- nauczania przez przeżyxs'anie i nauczania l)rzez działanie]16] . Udział
uczttsttlików pl'agrttmu, ich zart gażowaniei pozntiwłtnil! {lrt\awianych zagad-
nień w tet'enie to istotne elementy, których uwzględnier\iejest obligatolMne
w kształceniu wiclostl'omlym
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Kwestia wykorzystywania walorów kr4oznawczych(również w celach
pedagogicznych) podqmow ana byłajuż wie]okrotnie [10,12,14], N4częścią
uwzgłę(]ni:inajednnk walotT śi.odowiska naturalnego. zabytkóxv architektu
ry. tnidycTjnc.i ktł]tury ]udowęj i pamiątek historii]5,9], rzadko dostrzeg4ąc
potencdat wykorzystania także zabytków techniki]4,6,11]. i\spekt ten, da
tycjtczas niemal pomijany i z pewnością niedoccniany. zasługuje na znacznie
większą uwagę. Zabytki t.echniki rów nici nu]tlżi{ dll (]biŁtdzictwa kulturowe-
go i mogą pełnić istotną runltqję w ziikrcsie poznac ania rozu qiu(nic tylko
gospodal'czego) ol'az tradydi reglontt

Wśród omawiallycł] zabytków ]nożna UO'odrębtlić dwie zasadnicze gnlpy.
Do pierwsze.i ntdeżą zabyLld Lcchnild nieruchome (stare kopalnie, hutyi wal-
cow nic. ruiny zaldadów przcmy$łowych, młyny, $tarc wai'sałaty rzcmieśl-
niczo, zabiLI({Jwc, niqcżdż lcc lokomotywy i \y'agon} ), które same w sobie
s anowią niezwykle cenie świadectwo historii przemysłu. Do grupa' tej zali-
[:alina Lakżt: maszyny. tnidycyjnc- $jtan$cny zuby].głów Łcchnild i mILZea dzia-
lalnllści g(}sp€1din'cze.l, idzi(}zgl'łimadzoncsi ttniku ow obudowie, urządzenia
będące świadectw-elli dnrobk\l wid\) pllkfłltłń naukowców i f)rzŁlm.ysłowców-.
Drugą grupę st.anowią zabytki techniŁti ruchome, wśl'ód l(tór},ch uyl'óżnia
się m.in. jeżdzące ko14e w ąskotorow e i prez) ny(Ustawa z 23 lipca 2003 r.
o ocet'onie zabytków i opiece tIRa żaLI'tkami, T)z- U. z (ania 17 września 2003
r.) W'szystkim tc z ubytki $ą bardzo ważnym źródłem wiedzy kraUaznawczeJ
dla dzieci i młodzież' szkolnej.

Należy'jednak dodać, że mimo wielu zalet takięl praktycznej eclukadi,
tylko nieliczne miej ca or$ nizują pi'osruiny eaukacljnei Wśi'ód zabytków
nieruchomych należy wymienić Ko])alnię Soli w Wicliczce. która realizuje
pl'ogrom edukacyjnlr ,,Zostań eksploratoi'eln kopilnianych głębin". Wędru
jąc 2-kilometr'ową trasą turystyczną uczestnik' mają możliwość zapoznania

ę z historią ndcenniqszego polskiego zabytku, są świadkami s])ecjalnych
unimacDi(światłodźwięk), a także ryw alizują dntżynowo u, licznych korku
renęjach wzorowanyclt na tl'adS'cńnych pi'acach gói'niczych

l)oskanalyrn obiektem przemysłowym; stanowiącym centrum edukiiqi
kraunznaw czek,jest kopali liu soli w lłochni gdzie równie'ż zorganizou uno $pŁ!-
da[ne f)roH'rzady etJukacyjne. ])]a (]zit'ci prze:dszko]nych i ut:znit3w k]as ]-]]]
szkoły podstawowej pi'zygotnss ano licnie zajęcia dydaktyczne wśród któ
rych należy wylnicnić: ,,Spotkanie z bocheńskim ski\rbnikicill"(w ich trak-
cie! dzitlci pflznalą historię kop:inni soli w 13octini, szukają sk:lrbów Skarbu
ka, ł)iort{ udzial w z jęciach plitstycztlycll, poznają t'zeżby dolne ot'az dan,ne
ittaszyny i ut'sądzenia do wydobywania soli) a także ,,Skt'zyty dolne w bo
cheńskitii k(}palni" (Uczniowie oglądątą rzeźby sohtel nm'sędzia i urządza
nia gól'licze, shlchalą legend, oglądają prczenŁaęję na temat kopitlni oraz
amodzie[nie tu'oazą skl'baty z atlasy so]nęj). ])]a uczniów klas)- ]'br.V] zosta-
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lu opracowana ścieżka międzyprzedmiotowa ,,Poszukiwanie pierścienia św
Kingi" w t'kinach której utwŁłrznno bloki tematyczne z uwzględnieniem) pt'o-
gromu nauczania przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych. Ucznio-
wie biorą udzial w warsztatach pjmtycznych, poznają spclsoby wydobycia
soli i urządzenia do Logo $1uż:ące, jak również dowiadują się o różnych ro-
dzalacl] transportu wykorz) stywanych podczas pracy w kopalni urm zna-
czeniu gospodarczym soli obecnie i w przeszłości. Dodatkou'ą atrakqą uzu
pełniaUącą ścieżki dydaktyczne są zięcia sportowo-rekreacyjne na l)oisku
w kamoi'ze Ważvn

Niepowtarzalne w skali światową jest hluzeum - Skansen Pt'zemysłu
Naftowego w Bóllrce ż czynną do dzisiaj najstarszi} na świecie kopalnią ropy
naftowej. Ośrodek ten znajduje się na miejscu będącym kolebką przemy-
slu nafl.owego w lCul'ople. Na ok. 20 ha ogrodztlnego obszaru rozlokow:intt
$:! ckspazyqe górnictwa naftowego, g: zc)\vnictxi'a, przemyslu rańnei)CJne-
go i dystrybuqi produktów naftowych. Znajdują się tu autentyczne obiekty
zabytkowe, będące świ:\dectwein rodowodu polskiego przemysłu naftowe-
go. Uczniowie zdobywają wiedzę krąjoznawczą, poznąąc m.in.: clw a czyn-
ne szyby nafLowc ,,Franek" i .Janinaj:, kilka zapadlisk szybów z lat rozwo-
ju kopalni(1854-1880) a tiikże osiem zabytkowych drewnianych budynkóxs
z XIX w., wjqtóryclh mieściły się warsztaty mechaniczne, kuźnia, kotłownie,
kieraty pompowe, magazyn);. pomieszcz13nia administl'acyjne i mieszkitlne'
W:iżni+ rolę w edukacji llrajoznawczuH młodzieży szkolne.j adgryn'u Lukże lo-
kalizada skansenu w pollliżu Zm'łowca(Mluzettin Marii Kanopnikięj), Kro-
sna (hluzeum Okręgowe. gdzie znddŃe się największa w Eul'ople kolekda
laml} naftowych), skajnego rezerwatu przyrody :,Prządki" oraz ruin zam-
ku ,,Kamienice" \v Odrzykoniu {toczący się tam spór rada\lry zainspirowui
A- Fredro do nitpisitnia ,,Zetnsty"). Takie zgrupowanie w.jednqi okolicy róż-
nych atl'akdi tura szyc:znich: l>dgl');ważących t'olę dyditktyczną, pozwala na
zorganizowitntljadne0 w) cieczki szllolne.i w Filmach kilku ścieżek edukacH-
nych, stanoxviącyclt uzupelnitlni(} dl:l zięć z histol'ii, biologii i nauk pi'zy-
odniczycht geagraHii a l.ukżcjęzyka polskiego

Ważnym ttśrodkiem edDI(azji krdoznawczej w zakresie poznania hi
storii przemysłu jest hluzeum Zup Krakowskich, w którym $ą orgnnizoxva
ne zięcia (]la grup])rzedszkolnych, szkół podstaxvow ych. gimnilzjtLlnyCh
i szkół średnich. Muzeum proponuje różne formy zajęć dostosowane do wie
ku uczniów, prctpagując przez zabawę, pokazy i n-ai'sałaty wiedzę na tetnat
salniŁ:Lwa xx i'danie Wieliczjd. Dla uczniów szkół podstaw owych i gimnazjal-
nych są to m.in. warsztaty edukacŃnc przybjiż4ące znaczenie sali, w: cza-
sie która,ch dzieci ljrzygotoxwlą przetwory orazlepią solniczki z masy sol-
nęj, spotkanie f)rzy ognisku czy pokaz neolitycznej metody ntrzyłnyw-ania
soli. Oprócz zajęć umożliwiających poznanie historii datxnych tcchnulogdi,
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muzttum llfbruje programy, które mog:+ shuiowić uzupełnienie lekcji historii
i ścieżki edukilqi regioilalnęl. Są to np.,,Na rycei'skini zamku"(spotkanie
przybliżąjące codzienne życie U'cerzy mieszkŃilcych za murami daw nego
&ornku: ich obowiązki, zbrojc, broń oraz turnieje rycerskie), ,;Król Kaz.zmierz

wielki buduwniczB now-wczesny gospodarz"(warsztaty edukacHne będą
ce, według prowadzących. (Joskoilałynl uzupełnieniem t.emutu .,Ostiltni Pia-
stowie") albo ,,Skarby B'ielickiq Ziemi"(zięcia przedstawiające t4emnicze
piękno kopalnianych podziemi in'az salllo lliiasto i jego zabytki}

InteresLdącym obi(!kLemjest także Skansen w Wygielzowie. Prowadzone
ą tutaj lekdc typu wiirsztłłtowego, które nawiELzują do szkalncgo programu

nauczania w zakrŁlsie środowiska, j. polskiego, historii, gcogrilnli i plastyki,
m.in.: ,,Nie święci garnki lepią" tdzicci pozjlają t.{:Ł:hriiki ill)rabki gli lty), ,.Od
ziarna do chleba" (zdęciŁI w ai'sztutllxve, rnq:tce na celu zapt'ezentowaniepro
celu pozyskiwaniaziarna, mqh. kaszy,pilot;zc niilchleban'eclługtradycHnycb
posobów). ,,.]ak tn ze dnem było" (tematem prztkLycznyŁ'h zajęć pl'zy mię(]le-

niu, pl'zy kądzieLI oraz w olga I'nijest ol)rabka Inn XŁ- gospoda!'stwie chłopskim
i sposoby wykorzystłtnia pi'oduktów pochllllnycł)), a także ,,Na szkle nla
lowanc". \X'arszcaty osc tnie Lo opowieść o tecllnikach tnalai'skicjt starych
obl'arów- ludowych oi'ii B f)faktyczna Hanka malowania na szkle pod kierun
kil?m pl:istyka

Wtu'ta w);mienia także bluzeum Pfipienlictwa w Dusznikach Zdroju.
które w ramach lekcji muzcalnych znflozn:ale dzieci i n)łodzież z dzieja
mi papiemi dusznicldą, hi$toriłą ljal>iernictwa oi'az ewoludą materiału pi-
nlicnniczcgo- w czasie zajęć pr:łktycznych, san\odziehiie czai'wiąc arkusze

ze znakiem w odnym oraz bat'wne papielT z dodatkiem elementów roślin-
nych. uczestnicy pilziniyq tajniki WO't'obu papieru

Innym {llliektern (Pi'ganizując) ill lekde z historii przemyslu .lclst blu-
um Narodowe Raltlictwa i Przemysłu Rolno-Spożywa:z !g{) w Sz.reniitwie.

]Ckspozyqje muzeum zlokalizowiine l n:l terenie IO l)& obejmując) ch hag-
Incnt dawne'go parku dworskiega i gospodarstwa folwai'czncgo w Saren ia-
.vie, z zabytków) nli budynkami gospodai'myli, pot:hottz:+cymi z pała\D' XłX
wieku. Ogół)a pa\view'zcllnia ekspozycyjntł w'nilsi ponad 5 tysięcy mi. Za.
bytki zn4duyi+ $ię w kilkut\asttl pawilonach wy$tawionniczych, w por11iesz
czeniach pałacu oraz ntl woli\ylTI powietrzu, Ekspozyqe plenerowe stanuxvią
między innymi: skiutscn pszc:zełarski, znasz) ny i ui'ządzcnia związane z prze-
rnysłetn luki'owniczym. kicraty .nik również zestaw ul'ządzeń związan) ch
z zaopati'zeniem wsi i rolnicLw t w wodę- W i'gmach bogatej oferty eclukacyj
ned pt'zygoton'ano m.in.: pokiiz w)'pieką chleba w tradycyjnych, wolno st.oją'
cych piecadl chlebowych wraz z poczęsCunkiein, demonsŁi'acDę pracy wozu
traźackiego z 1921 r. (i zabytkowa'ch akcesoriów pożarowych), a także po-

kaz tradycyjncgl} vryt'obu masła, świec z naturalnego worku pszczelego, mie-
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lenin ziarnEL, prania, maglotx'ania, tkanin na krośnie i przędzcnia na koło
wi'olku oraz pracy kołodzięja i kowala. Poztt tym muzeum organizuje dla
uczniów róu,niej występy zespohl ludowego, ognisko oraz liczne gry i kon
kursy krąjoznawcze

W edukadi ważną I'olę odgrywa także grupa ruchomych zabytków Łtxh
niki, obqmqji+ca na ter'onie Polski m.in jeżclżące kolbe wąskoŁorowe. Prze-
jazd taltim uniliiltauyrri pociągiem stanowi szczególną at.rakdę, l zaritzem
bardzo cenne źródło wiedzy kr4oznawcz.ą i hist.orS-cznęi dia uczniów. które
wciiąż niestety jest niedaconiitne. 1){} zabytków tego ]'adzdu zalicza się np
Kolej Ełcka, król'ą już samo JnitlOwniCZe })otożetlie n)iędzy Krainą Wielkich
Jezior a Pojezierzem Augustowskim i Suwalskim decyll\].je o walat'ach kra-
joznawczych. O fttnkąi (]ydnktycznei kolski elckięj świadczy możliwość zor
ganizowaniu zięć \v I'itmach przcdlTiiotów histot'cznych i pl'zyt'odlicz) ch
& także okaz.ja do przcpi'clw- tllzonia ziijWć leki'eacyltlych w tet'enie. Ucznio-
u ie zwiedza.l zab) cki techniki położone na szlaku(zakład cel'amiczny, eks
plt)atlljący niewielką kolejkę dowożącą sm'owiec z pobliskie odl(rywki), biur
udział w XA-yścigu i'ęcznych drczyn kol(:nowych i konkunact) kr4oznawczych
odwiedzŃą rezerwat przyrody, ale również uczestniczą w progi'annie ki'4o
znawczo-rekreacyjnym ,,Ciuchcią na kdaki i rosret'y

EdukacŃne przejazdy zabytkowyrn[)nciągien) mogą być także organi-
zowano przez }<olej (;ói'nośląską, Do najważniejszych i zal'nzem nayciekaw-
szychjq tttrŁtkqi należy zaliczyć.jedną z n4większych stacji xs'ąskotorowych
w Polsce, Bytom Karl) \\rtłskotol'owy Staqata stanoxvi jedjlocześnie pierwszy
punkt na ti'mie, z któż'ega pociąg WD't'uszu w kierunku Dąbrowy Mięjski4
Kolejne miejsca to Repty ze $](an$enem maszyn pat'owych oraz Rudy Ral;i
morskie, sLanowiilce szczllgdln:ą litr:jkqę {lln tnilońników kolei, którzy zn4dą
tutaj zabytkowe poUazcly szynowe na tor szeralcości 785 mm. Jadąc kaleką
w kientnltu $iemianowic Sląsldch. ucznitlwic mogił r(3wnicż zwiedzić jedn
ną istniąącą w Polsce dwutorowił linię wilskotorowil nu Inlsie Polo Północ
ne -- Macidkowicc

Innym ciekawym przykładclm możliwości wykorzystimia ruchoma'ch za
bytków techniki w edultadi może być Kolo Znińska. Cała trasa przeyt\zdu
kolejką stanowi interesującą lekdę krąjoznawczą. Piers\'szum punktem na
w#skotot'owym trakcie jest Znin. Miasto ta, leżące na Szlaku Piastowskim,
jest jednocześnie stolicą regionu etnograficznego zwanego Palukami. Wra
żenia z pi'zjazdu zabytltowi! ciuchcią pozwilliUil uc:zniom lai.wice skoUitrzyć
i na długo zapamiętać zabytki kultury ludów-ęj, zabytki architektury oraz
pomniki proj'i'ody tego miasta. Kolejna lekka kr4oznawstwa czCI(a na mło-
dzież szkolną n niex&'ielkie wiosce o nazwie Weneqa. gdzie znajdde sięjedy-
ny w Eui'opis skansen kolei wąskoLoroweU o szerokości lotu 600 mm. Oprócz
zabytków' lcolejnicLwa możni} tut.aj zwie'dzie ruilly zamku ,,Krw awcgo Diil-
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bła Wen(wkiego" z kcłńca XTV w., a także neogotycki kościół z ll połowy XIX
w- Wnżnyln ośi'odkiem edukac)jnym, do którego można dotrzeć zab)ńkoxx'ą
kolqki+ jest Biskupie. ZnaldqjąŁ:y $ię n:i półwyspie Jcziunt Biskupińsltiego
rozl'rwitl iłrchcologiczno-historyczny stiinowi niczwyklą uti'akde i powinien
być stalym cl(!mcnCem progrilmu niiuczania historii

Należy podkreślić, że w Polsct} rów wież wystęljŃił szlaki przemyslowe,
choć znaHclŃ:+ une zai nteresow:lnie tyl ktl wśród wąskich grup ich miłośników.
[yii\czasili l nil świecie nl'az wr ca]ed nietna] ]l;tJrnpie są one docerlianym pro-
duktem tuD'styczn) ill i stanowiit istocie źt'ódło wiadlltności kr:ąjuznawczych
Nlllg:+ l)yć ono stllsow:uu: .jako dodatkliwy czynnik sllrzyjający pogłębianiu
wiedzy i zainteresowali doLycziłcych całego regiftnu,jak również jego sąsied-
nich ukctlic. CitlkitWrm prz) kłitdclm jc!$t niebieski uznal( rowni'owy - SiadanŁf
aflyl dw ff?ch/li i Da/iny Xb/ni(tltne?, rozpoczynaUilcy się w Skarżysku-Ka-

miennej, a kończilcy w Ostrowcu Sxvięt.okrzyskim. Padl'óżując i'owej'em inoż-
nil zwiedzić rc'zerwał trcheologicznl' ,,Rydno", gdzie odkryto ślady osadnic-
[.wit ]udów. które wydobyw i]). hcmiiLyt i przcLwitrzaiy ](rzcmień. Na terenie
lŁyflnii" w:tt'Lo zolliiczyć zat:howiinc nntunihlc mŁlandry Kaźni(!nnd i poza

sta[nści po c]awnych m]ynach wach)ych. ])a]szytni zaba'tkalni techniki na sz]a.
ku są inonumllrltalne i'niny walcowni z lat 1 834-35, butlynki osiedla miesa
kaniowego, budynek :tdminist.I'acylny, część ogntdBtlnia, prac'pusty, most na
kann[c ro])oczym OI'az t'cszt.ki ś]uzy nit Swiś]inic z usCawiunl'mi piu'ami mo-
nolitowl'ch półjcolumn cloryckich. W O:trowcu Swiętoki'zyskiln znajduje się
pochodząc)- z drugie połowa' XIX wieku klasycyst)-cznS-])płac Wiejopolskicll
w kt(atym mieści się ]vruzeum lliBcorycznQ.Archeologiczne z INa sławą cel'a-
miki Ćmielowskiej. Jego oddziałem jest muzeum w KI'zellliollkach (około IQ
km za n[iastem}, gdzie poclzie]nną tr'asą ]nożna zwiedzać kopalnie kt'zamie-
nia sprzed l(liku tysięcy la

Autttr ljrilgnie tukżc} zw r-ócić uw lg\l nn mllżliwość stopnia)w ęl rt.!w illoi y
zach zabytków' ted miki i opt'acowanie z ich udziałem w-ai'Caściową ścieżki
edukacŃnq. Zadanie to było zresztą xvieloki'oknie postulowane i podejmą
\'ane pt'zez kl'4OZniLWCÓW. Pierwszym osiągnięciem jest opl'acow-any pl'zez
autor a pl'njekt T'uO,slyczne o Szlo/?z Ko/daulego pl'zez Kappad#. Jako do-
pt'ncawywany i uzupeinially projekt, dnton'all)' pi'zez R'ministerstwo, będzie
jcrlnym z bazŁlwych flgniw kntowunŁIHci f)r'oH'Faulu krłĄjtizniiwc:jego dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej

Obecnie Tnly.slytizrLy Szlcl4 Kadr/oziD' pr;ez Karpalyjest prof(}zyq:ą wy-
cieczki ki'ajoznawczęi i alter'natynvą dla padl'óżow ania sunochoden} lub auto-
kar'eln. Ponad pięćset kilometrów tl'akqi l(olejową, lączącęl ponad sto trzy-
dzieści stacji, podzielone zostało na 5 mnidszych tnts leżących na obszarze
hrałnpnlski i częściowo wajewóclztwa ślclskiego. l<ażda z nich oferuje atrak-
qe turystyczne: piękne krdobi'azy. histar) czne miejsca i postacie, cielmwe
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obiekty. w któż'e region Małopolski jest tak bardzo bogaty. Zgodnie z zalo-
żenicm prdektu na szlitku nie bl'akuje elementów dziedzictwa przemysłu
i techniki. a także mięjsc} i obiektów. które rzadkt} istnieją w świadomllści
młodzieży, aje mogą być uroztnaiceniem podróży. Pi'oponowanym środkiem
Łntnsput'ttJ do zwiedzilniaszlakujest zabyLkow:t kolej(obecnie przewozy I'e
gionulne)- W tpn celu opracowano specjalny rozkład jazdy z trasami. go-
dzinami przyjazdu orm odUuzdu z Wybranych miqjscownści. Dzięki niemu
będzie można podrńżon'ać wzdłuż szlaku i zwiedzać ppoł)onowane atrakcje
tuwstyczne, korzystając z kilkugudzinnych przerw pomiędzy przńazdein
11 odjazdem. Rozkład ten może być pomclcny w ułożeniu własnego progu
mu. Trasa 1: Kraków - Uradowice. Trasłi 2: Wadow ice -- Atak(3w Pcldhalań
ski. Trasa B: &luków Podjtalański -- Zitknpane, Trasa 4: Zakon)ane - Nocy
Sącz, Tr tsa 5: Nowy Sącz. - 'Bric-liczka.

Dzięki współpracy iultola niniejszego artykulu z blałopolskq Organi
zaqĘ 'l'uiystyczną i innyiTii OI'ganiznęjami 4lnującymi się problematyką
ochrony zabytjców techniki, 29 października 2004 roku PKP Cargo oraz
Przewozy Regionalne ztlrganizowab dla uczniliw szkół krakowskich prze-
jazd łączony koleją elektryczną do Chabówki ortlz koleją parową na trasie
Chabów-ka - Mszana Dolna - ChillJówk:i. W wycieczce uczclstniczyło ponad
230 osób, które przy okazji pi'zqjazdu ,.Pociągiem Retro" ptlznitwaty walo-
I' turystyczna:} i kraloznawcze i'egionu małrPpolskiego

Niewątpliwe ri4większ):m i najważ nidszyjll pl'zykładem dzie(]zietwa in-
dustrialnogo nn tt'osie Szlaku Koldowegcljest Skansen Tal){lru Koląowego
w Chamów ce. Został otwttrty w 1 994 roku na tel'onie dti\b'ned parowozowni
wyl)udowanej w czasie [l woH ny św iatowq. Gromiidzenie eksponatów roz-
poczętojuż w połowie lat 80. N& kilku torac:h urządzono ekspozydę składa-
jącą się wycof' nych z ruchu piu'owoców, lokomotyw elektrycznych i spali,
nowych oraz pługów. żurawi itp., któż'c pad(Jana rewitalizacli. Część z nich
p)'zywrócono (]o pełnej spi'ax&'ności techniczną, dzięki czemu dziś mogą pro'
u,aclzić skład.y pociągów zestawionycFł z zabytkowych wagonów. Sk:insen dys
panuje eprawnyini parowozami. wugonetTI tnotot'owym, elekbrowoziimi, wa-
gonami osnbowylnii bagażowymi. pllcatilwymi ol'az tou'arowymi. Do ol)długi
czynnych pat-owoców pozlłsl.itwiono urządzeniaumożliwiŃilce zitopatrzenie
w węgiel i wodę oraz oczyszclzenie paleniska. Co roku skansen odwiedza kil
kadziesiąt tysięcy osób z kriaju i zagranicy. Dzięki ziichtlwand int+astrnktu
I'ze skansen w Chttbówcc może na bieżąco l calizować zain6wienia na uru
chamianie p(jciągów I'etro z progrumern dostosowanym do potrzeb klientów
orm WD'nalmowzlć tabor do pi'owadzenia szkolnych wycieczek krąjoznaw
czech. WEU'to cladać, żc w:ii'utlki pozy'aldą na zorganizowanie tam dłuższe
go pobytu i pt'zcprłlwudzenie specUcllnych zajęć lllkcyjnych umożliwiając) ch
pr'aktyczne poznanie zabytków techniki
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Założenie pl'zestrzenne autora Szlaku kalqjowcgo wykracza poza I'B-
rian blałof)olBki i obdmujc cały obszar Kat'pat w granicach Polski, któ-
ry młodzież szkolna będzie tnogła poznaćja{ ąc zabytkowym składem ko.
lęjowym. Jest to przedsięwzięcie etapowe, wymag4ące wspolpracy wielu
organizuqi ziLrówno samorządowych. pozarządowych, PKP jak i małych
lokalnych stowarzyszeń, które dostrzeg4ą n ożliwość wykorzystania za
bytków techniki \v edukaqi kridoznawczą a róża nocześnie widzą szzln$ę na
pl'oniocdę swijtlgo powiat.u czy też gn)iny. Ze wzgl(?du nil poparcie ze stro-
ny N[inioLerstwa, jest duża szansa, żlt Tury.!@r: y Sz/ah ](o]dom.y prze
Karpat' sc'anie się w niedz\lgic cza$ic pełnym produktem turystycznym,
który stanowić będzie ważną willę w pi'octlsie edukacji kraloznawczcj dzie
ci i młodzieży sz]to]nej t\ie tl-jko ]Vlalcipolski i Podkal'pada, aje tajtżc hi
nych regionów Polski

Wynlienionc wyżu przykłady nie pr'zcd$tuwi4ą oczywiście wszystkich
rnożliwościjakie ofbrqje tcn unilŁttLowy element krąjoznuwsŁwa. Oprócz opi.
samych miejsc. w Polsce czy nn świecie wyskpuje jeszcze xń'leje zabytl(ów
techniki, które zwiększają Wur o zwrrócić w tym tniedscu uwagę na wciąż
wyliczane nowe szlalii przemysłowe. wśi ód których ciekawą prapozyqąjest
pmDektowany w Krakowie Krakowski Szlak 'J'echniki. u którym uw zgjęd
mono n).in.: dwonzcc koląowy, wiadukty dragan o-koldou'e, browar Gnctla.
elektrownię teatnt Słowackieflo, rezydc'nqję i fttbrykę Zieleniewsl<ich, straż-
nicy pożm'liczą, f:]ektrou nię ](rakowski, zaUezdnie triimw:mową, Gazownię
Nfieiską. pozostałości mostu Poflnńt'skingc} i wub wiślane. I'l'zedstawiftny
w zlrtykule pl'c8ekt wykot'zystaniit zabytków techniki w edukadi kr4oznaw:
czuj powiniel} być stiilym elementem nauczania, ponieważ stn al za ucznio
wi okazję do prilktycznega poznania walllrów kulturow ych, ł\istorii techni-
ki, jak również roze'oju gaspodai'c:zchn, które są nieodłącznym elementem
procŁlsu dydaktycznego

Importance of heritage industrial in school education

h.title "llnpoi'lance of heritage industrial in school educŁltion" lay out
new dii'action in childrcn andyoutjl's tourism schllol. The undel'taken bv :tu
twor {iniŁlysis of chosen elelnents with industrial heritage is tele ccrLiHicate
that the relics oftechtlique maki' up on pan of heritage ptłtential chance in
dustrial in eight . sens education. This kina of educaticln in rerormed polish
school, should crcittŁ! childrcn to pl'actical nleeting. thc values of cultut al
naturid,]listorics of technique m wall as th€? ecclnoinic pl'ocesses wllich arc
Lhc insepat'able elemełlt of' dev€?1opmcnt of world
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OCENA pnzvnATNOSci REKREACYJNEJ
NATURALNYCH ZBIORNIKOW
WODNYCH Dj:A WĘDmsmA

Andrzej ShrzTpczah

Wstęp

Badania nad różnlnni mpektami turystyczno-rc'krcacylncgo użytkowa-
r\ia nattli'alnych i sztucznych zbiorników wodnych były tematem wielu opel
cow.att. Pnd clou'ano próby oceny pi'zydatności relŁreacyjn4 strefy pobrzeżit
lądowego i wodnego zbior'ników oi'az lustra wody. wskazujiłc na ich atrilkcyj
Dość dla realizacji różnych lurm illityw-mogł:i ntkreacyjnd [1, 4, 5, 12, 13, 18,
11)1. Jtldni+ z nich, związEmą w sposób nierazerwalny ze śi'odowiskiem wod-
nym, jest w (;dkzil'stwti. 1)[} niedawna tą foi'mie wypoczynku nie poświęcona
zł)yt wiele uwłtga w publikacjach nat.ikowych. PI'zegląd tei'minologii i literatu-
ry związaną z wędkarscwcm oraz różne asE)fakty i t'olę tego zjawiska w- ]ljęci\]
społecznym przedstaw il Fenczyn 181. Prób) o(:cny atrakcyjności rekruacŃnĘi
wybranych p'up zbiorników, z częściową analiza! uwarunkowafl dla uprawiil-

ia wędkai'stwo, dokonali DedioE3] i Zwo]iński[20]
Zwrócenie uwagi ]l& uwag'unkow ania niezbędne dIEt rnzwQju wędkurstwn

jest obecnie konieczne z Idlllu powltd(3w 1){} n4ważnieUszych należytego WT-
tniar spotttczny i ekonomiczna'. ltierwszy z nici\ u)mika z masowego charak-
teru tęj I'orn)y i'ekreadi. Według danych Polsldcgo Zwiilzku \Nędkiirskicg
{n'gani%at;j:l ta zi'zesza obecnie ponad 600 tysięcy wędkarzy. 20 1at temu mó-
wiono o blisko l milionie członków. \Xr badaniach sondażowych wyptlczynek
z wędką deklaruje blisko 2,3 mln Polaków i jest to najliczniąsza grupa lob-
bystów w naszym kr4ŁL. Przy przclożeniu tęj wielkości naliczbę mieszkań-
ców. w światowrych Blat) stokach wl'pJ'zcdnl nas tylko Japonia. W w at'unkach
plłlskich opisywane zjawisko dotyczy wędktirstwa n:l wodach śródlądonfych
Wędkal'stwo morskie jest u na$ mało spopulaiyzowane, ale t'ozwija się bar
dzo dynamicznie

lŚntedru R\-b8c(wn J
(>lszŁyn. uł. oczłŁpuwskicgu

L:nin.!isytetu \Vnrmil\9kcł-XluzurskiQE
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Aktywność rekrcac)jna bak ogl'omnęi rzeszy wędkarzy przeklada się na
wymiar ekonomiczny. Jest to widoczne w szybko rosnącęl liczbie łowisk spe-
dalnych(zwanych też komercHnymi) o przeróżnym standardzie, które po-
wstŃą na bazie zbiorników sztucznych i naturaln) ch. O dynamice tego %ia.
wilka świadczy coraz wiq?koza liczba ogłoszeń reklamowych zamieszczanych
w pr:uie węHkai'skiej. liczącqjuż kilkitshłych tytułów. Bcz trudu można tak-
że! dosL]'zcc rosnącą liczbę punktów spj'zcdaży sprzętu wędkarskiego(w coraz
bogatszym i droższym asortymencie) oraz stoisk z przynętami i zanętami

Dynamiczny rozwq wędkarstwa przyczynił $ię także do zmian w sposobie
zagospodarowańa potencjalu śródlądowych wód otn'wtych. Jeszcze na po
czątku lat 90-tDrch wędkarz postrzegany był przez rybaków zawodosvychjako
intniz- konk\brent w pogoni za rybą czy poten4alny kłusownik. Dziś roczne
przychody u spółkach rybackich przeciętnie w ponad 20%, a w pdedynczych
prWpadkach w ponad 50qo, pochodzą ze sprzedaży licencji wędkmskich 1 16 1
Core częściej gospodarlia oparta tylko na połowach sieciowych powodŃe
utra@ ]'entowności. Mr zwiiązku z Lym Hlmi rybaccy użytkownicy' wód są za-
interc ow.ani ruzwijaniern pozapradukcŃnych funkdi zbior'ników wodnych

Natural)e zbiorniki wodne oraz ich rola w roze oju tlu'styki i rekreaqi
są drugim bieguneiTt zagadnienia poruszanego w tym opracowaniu. Obecność
wód powierzchniowychjestczęstojednym z głównych kryteriów uwzględnia
nych w szeregu propozyqach oceny $rodowiuka przyrodniczego dlu FioUzeb
rekreaqi [6, 14]. Jednak w ocenie obszarów pod wzg]l;dcm atrakcŃnnści tu
iystyczną, elementem podnosziłcym jcj wai'kość s: zbitirniki średnie i duże

powyżej 25 hii[9], a nąj]cpid poNI/yże] 100 ha, gdyż nabiet'alą wówczas cech
przydatności d[a żeg[al'stwa119]. Wędkarstwo należy do typów zachowań re
kreacyjnych, które mogą stanowić uzupelnienie dhl innych norm rekreilęji
[10]. W związku z tym rozwńi baz turystycznych i ośt'odków reki'eacyjnych,
które docelowo nie s:+ przeznaczone dla wódka'zX zapewne pośrednio wply-
wa tcż nil roawqi wędkarstwa. Tojednak dotyczy zbior'ników minimum kil-
kudzicsięciohcktarowych. kttlre do tego rodzju inwesWdi z reguły są pre-
dysponowtme. Tym samym nicwykurzyshiny pozostaje ogromny [)otenęj:il
wód, związany ze zbiornikami ]qiljŁu- i kilkunaslohe'k!.iirowymi

PI'zykładem może być oliszur północ:no-wschodnimi Polski, na którym
znajduje się 1338jczior w kliki(} wielkości 1-20 h& i stanowi to 64,9qu wszyst-
kich zlokalizuw-nnych tam zbior'nikóxv. lch łączna powierzchnia to 7622 ha
tl. 5,8qn powierzchni wszystkich jezior [Z]. Zbiorniki takie rzadko występu-
ją poza obszar'dini pcjezierzy i zwykle są satelitami dużych jezior, $kupiają-
cydl wokół siebie ruch turystyczna-rekreacyjny. Ta cecha dccydŃc} o ich po-
tenqalneJ utl'akcŃności dla wędkat'stwo. Bezpośrednie ob$crwilqci XWwiady
prowadzone wśród wędkarzy wyr'nźniewskazqją, że intensywne użytkowanie
rekreacńne(plażowanic, kilpiele oraz ruch wszelkiego rodzju sprzętu PIWA'a'
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jącego) istot.nie utrudnia im swobodny dosc.ęp do łowiska. W takich okoliczno-
ściach możliwość wykorzystania dla xvędkarsLwa malych i zacisznychjezior,
które nie nadają $ię do i'calizaęji żadnych innych form rekreadi, $ą szansą dla
ich gospodarzy uraz dodilŁkową atrakqą dja terenów przyległych. Jednak nie
wszystkie zbillmiki w jednakowy sposób będą nitclawćlły się do wędkarski(!go
zagospodarowania. To niejako W'm\iran f){ltrzcbę ich walor'zaęii

Podjęta \ ninięjszymopracowaniupróbuoccnyprzydatności wędkarskiqj
zbiorników natui'dnycb odnosi $ię właśnie do zbiorników małych - o silnie
ognaniczonęj funkcji ogólnorckreitcylną. Jednak zaproponowana metodyka
i zostaw mtahzowanych cech zostilły tak stoi'malowane, aby powierzchniaje-
zior nie miała wpływu i\a ocerlq? końcou ą, W związku z tym doskonale nada
je nię do zastosowania we wszystkich kategai'iich wielkości jezior.

Metoda

ocena stopnia przydatności zbior'ników dla wędltarstwa polega rlii :hali
zie wyl)ninych cech. o chm'aktorze zwiększidącym atrakcHność dla w l;ftkiirzy
(stymulanty) lub ograniczdąq-m .ją(clcsLymulanty). bleCodyka wykłlrzyst.a-
na w tym opnicowaniu została oparta na zmoclylikowanęj metodzie analizy
poród naw c:zd 191. która w efekcie końcowyrr} zmierza do uzyskania mierzi.
ków syna.etycznych 'atrakcyjności, nomwau'ch w arki'osie od 0,000 du 1,000
Pt'zy wykorzystilrUu lnienlików o cl)ai aktorze Btyrnulantówi destymulantów

OCENA
ATRAKCYJNOŚCI U''ĘDKARSKIEJ

ZBIoRNIKOW prOD:WYCH

Ryc. 1. Slern oceni' atrakc)jnnści wędkarstacJ nnturalnrcl) zbiorników wodnych w leciu Bche
natyczr ytTI

ZMdła.' opracowanie wlasne
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dokonano mii9zy innymi oceny środowiska przjmodniczcgo gmin Nadodrza
[11]. W procesie analizy, przy f)rzeksztdcaniu dcstyn\ulant sv sLymulanty, za
stosowano metodę zwaną przesunięciem względem iilaksijnum[91

Rozpatrywan:} sfer atj'akqjności wędkarskid zbiorników należy podzie-
lić nit dwa dziabr(ryc, 1). Piet'wszy z nich {lhąmuje uwarunkowaTtia przjn'od
niczc. W .jego ocenie ujt;to 6 cech, które wpływdą stymulując'o bądź destymu
lująco na możliwość realia:ldi t'ekreaqi wt?dkitrskięi

Drugi dział charakter'z\lje stapicń zagospodarowania zbiornika ukierun.
kowanego na pol rzepy wędl(arab Ocenie poddano4 cechy wyłiłcznie o charak-
terze stymulW:twym. Zróżnicowanie wag, w obrębie dw óch wyróżnionych dzia-
łów, u-ynikłt z Zbliżenia, żc glównyln celem w<ldkownniajest mimo wszystko
chęć złowienia typy; To w gdównęi mierze związane .jest z odpowiednim po-
ziomem zarybień zbiorników, które $ą niezbędnym elementem procesu ich
zagospodarowiinia

Parametry oceny pl'zyrodniczych uwarunkowań
funkcji wędkarskiej jezior

W tabeli l pi'zedstawiono zbiór 6 cech związ:nnych z \twarunkow'nrliami
przyp'odniczymi zbior'ników wodnych i charakterem ich zlewni bezpośred-
niej, które w ntijistotniejszy sposób wpływają na warunki dostępu xvędka-
rzy do zbiornika i jego last.ra wody, okl'eślając przy tym }nożliwość penetra
ąii sn'efy brzeEmweH

\Współczynnik rozwoju linii l)rzegowej . Wyrażonyjako stosunckdłu
gości [iniibi'zerowej do2 pierwiastków kwadi'atowych z a,])Olmtożonych przez
poxmerzchnię. nie Wykazuje silnych kol'eladi z parametrem powierzchni. Jego
istotąjest. pcłrów Danie dlugnści linii brzegowcj jeziora z obwodem kola {} ta-
kięl samą powiek'zchni. Idealnie okrągłe jezioro }ll'z)linie naHmnieUszit moż-
liwą w'artość współczynnika rnzwŁ2lu linii bl'zcgowęj, 6. 1,00. Pm'ametr t.cn
określa przestrzeń llonlakŁu \vod) z lądem. U'iększe powiek'zchnia kontaktu
Ło potenqalnie większa przesti-zcń pclncti'azji dla wędkarzy i lŁlpsze wanln-
ki bytowe dla ryl) związanych zc stt'etq litoralu. Parom(}tr ten ]l\okna odczy-
tać z karty morfbmetq'cznq zl)iot'mika, którajcst podstawow),m zbiorem in-
for'maąji o jego cechach mfn'filmetrycznych i morfnlogicznych. Karty takie,
dta większctści .jezior' w Polsce, zostaly opl'itcownne przez Instytut Rybactxs'a
śródlądowcEO w- Olsztynie lub INIGW \Xr skrdnych przypadkach można HHI

wyznacz).ć w oparciu o plany bat.ymetryczne czy mttpy topogt'ańiczne
Roślinność wynurzona. Jest istottlyin ełementent stl'efowego układu

tlorv w zbiorniku. Stt'efa ].iŁ Lt] t)elofitBr. któż) ch nnypuspoliCszym przcdsLawi
cielen) jest trzciny pospolita (P/}ragmiics' co/l łŁTŁis). Występowanie roślimto
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lturujn.rch n odnie-FEibela 1. P Pary tneny przyrodniczych u

]o icl) rŁini(cji wędiuiukiqi

-tanku ;biurnik.

ziqŃflo; opracowanie n'ł8$np
charakter cwhv \v odniesieniu dn itih dziel

niczającogo tn. destylnulantri
Lym it).mulKnty) bądź ogr

wynln zniej w zbiorniku n:iLllt'utn>-m jest istotne diu calego ukl:ldli l)in
cenatycznego- aq l=łhecność nillcży więc i'llzpatrpvnćjakl} {:cchę $tymulŃąct!
Obscrwaqc terenowe wylęazały, żc poLcncaalnia nŃlcpsze walrunki da węd
kowania występują przy pasie helofitów o szerokości do 5 metrów. Roślin
naść wynurzana o szerokości 1-2 metry umożliwia wędkowanie beze)ośi'ed-
nio z brzegu, bez konieczności szujlania ścieżek wędkarskich. ścieżki takie
wraz z kładkami wędkmskimi o powierzchni 5-10 m:, ulnożliwiagą z kolei
wędkowmtie])rzy streHle helofitów o szerokości 3-{3 n)etrów.

Osobno należy oceniać roślimtość w pasie a szerokllści lxłrl:id 5 mclLrów-
Zc względu na trudne ści w pokonywaniu jej przez wędkarzy jest to cecha
o chat'aktem'ze destyinul:laty. 13ez pomoslllw dostęp do w c dyjesŁ praktycznie
niemożliW, zwlaszcza przy heloHltacb o szef'okości ponad ltn metrów. Odnie-
sienie dłtJgości padł roślinności wynurzoną do calkowitej długości linii brze-
gowęj i wynlżcnic w postaci udzialu procentowego, naltrafhiej odd4e cha-
lktttr obu itnillizowanych cech

Przerwy w zwitrtym pnie helofitów oraz f'i'aglllenty bt'zegów całkowicie
pozbawione t'oślinności \tD-nul'żoną biądź przyjq sza'okości poniżqi l metra:
oceniane są osobllcljako cechu dil$tępu lusLnl da wady.

LP - l 'U:;;" l 'U;r"  
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Dostęp do lustra wody. Specyfika oceny tq cechy polega na określeniu
punktów możliwego dostępu wędkarzy do zwierciadła wody zbiornika. Szach.
wanie na podstawie łączną długości linii brzegowęi pozbawionej roślinności
wynui'zondjako stymulanty byłoby nieuzasadnione z powodów opimnych po
wyżęl. Punktowanc są \więc ścieżki wędkarskie o szerokości minimum l me-
tra. Przestrzenie szersze punktowarie są w opa'ciu o zuadę obowiązującą
n' Regulaminie PZIK Pai'ugrać' 4 tego i'egulaminu określa, że minimalna od-
ległość pomiędzy wędkŃ:!armi z brzegu powinna wynflsić minimum 10 m(
krów(zależy ocl t.echniki połowu)- Jesc to odległość gwaranhwana przez Re-
gulamin dla wędkarza. który pierwszy przybył na łowisko, choć zalega zgodą
może być zmniejszona. W związku z tym na przestrzeni 20 metrów brzegu
zn4duje się potendalne miejsce połowu dla 2 wędkm'zy i dlatego przyzna-
wane są 2 pkt. Wyrażenie przeciętną liczby punktów na 100 mb linii brze-
gnwd zapobiega pcldnoszeniu rangi zbiorników o dłuższa linii brzegoweD,
i więc i większą powierzchni

Dostęp do zbiornika. Parametr istotny w ujęciu możliwości bezpośred-
niego detal'cia wędkmza do stt'e& brzegowey jezior'a. Ocenianyjest w oparciu
o dwie cechy związane z charakterem zlewni bezpośredniej jeziora. lch n4
istotnidszy wplyw na dostę]) do zbiornika będzie zaznaczył się w odległości
do 100 metrów odjego brzegów. Stymulująco na dostęp wędkai'zy da zbior.
nike dziala las o charakterze wilgoLnym lub świeżym, a więc z przcciętn)nn
poziamcm xvód grunt.owych poniżej 1,0 mtltra. Za destymtd:tntę należy bez
sprzecznie uznać wszystkie tereny <} charakterze podmoklym, w tym lasy ba
gienne oraz olgi\ gdzie wysp)ki poziom wód gruntowych wplywa na dużą ela-
styczność podłoża i zwykle kiepską jakość istniejących dróg doBazdotvych
\Xr ocenie ce]owo pominięto tereny, ](bóle najogólniej można określić mia-
nem użytków rolniczych(łąki, pastwiska, grunty ornc). Nalcżyjc potrakto-
wać neutralnie, ponieważ nie $ą atrakcńne kl'alobrazowo i nie tworzą z:lcisz-
nych ń'aglnentńw pl'zestrzeni \v stt'efie bt'zegów zbiornika. Przy tym często
bi'akuje tam dogodnych dróg, choć jednocześnie skabilnc podłoże umożli-
wia w pewnych warunkacll przemieszczanie się wędkarzy. Nieużl'tki roh)e
na gruntach podmokb ch zaliczane są do cechy o clint aktorze destymulun
ty. Jednostką mialy dla obu cech jest udział procentowy liniowego kontaktu
okrcślon($ zlewni bezpośrednią z brzegiem jeziora, w stosunku do całkowi
tQj dh] gQ ści linii llrzegowĘj

W tym dziale, na potetlęjalną pl'zl'datność zbiorników naturalnych dla
wędkarstwa n4sihlięl wpbwąją te cechy, które wnrunkĘlą ogólny dostęp
w ędkat'zy do łoxpiska. V\robic tego parametr pn)centon'ego udzialu linii brac.
gowęl z pasem roślinności WTmul'zonęi o szerclkuści 1-5 metrów ui'az para
metr punkt.owo-liniowego {loHtępu do lustra wody uzy$kiay ni\jwyższc rangi

0,25. Określenie wielkości cech tinalizowiinych w tym dziale, za \vyjątkicm
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współczynnika rozwoju linii brzegowqi, wymaga dokonania określonych ob
serwacji i pomiarów bezpośrednich w terenie. Niezależnie od możliwości
łlczpośrcdniego poruszania się w strefie brzegowea nd strony lądu. pomia-
rów w pasie roślinności wynuj'zonęj naylepid dokonać od strony wody z wy-
korzystaniem łódki

Parametry oceny zagospodaz'owada wędkarskiego jezior

Przy ocenie zagospoda!'owada zbiornika dla potrzeb aktywności rekre.
acyjnel wędkmzy wykorzystmlo 4 cccp)y, świadczące ci poziomie nlinwesŁa-
wania w środowisko naturalne(tab. 2). Cechy te mają charakter stymtilu-
jący, zakladigiąc, żc wszystkie' inwesŁyqe zmierzają do poprawy warunków=
umożliwiających reillizaqję określonych form rtlkreaqi, a w tym przypadku
wędkarstwn

Tabela 2. Pm'amctiV oceny zagospodarowania w-ędknrskieKO zbillrników nat.urnlnych

LF

1.

2.

(:echa .lednm'tka

E(Indki wędkai'tkie
o powierzchni L-]0m'-

Pom®tl' rekreaalne
o powierzchni lO,1-2S m:

Różnorodność Entunknwn materialu
) biBlIi(Jwcł:")

Przeciętna wiełkaść rqczn} ch Ball'bielą

$zt./10u m
linii brzeg.

'100 m
tlrzeg-

Cbatnktor cechyl wug

s l o,so

$ 1o.io
liczba gatunków S 0.15

zt.rłlQ ra s l 0.4$

zrodlo.' opracan'anie wlasne

gatunków q'b B prowadznnfi da 7.l)iornikH w ciągu oshtnich 5 1at z uljątkiein: ka
[)rzy$1.ego. krąpi8. ]eszGza. l>łaci. n'zdi«ęgi oraz r) b mŚ]jnożern)-ch, pHtrĘE;" ]ęc7,n

vega i innych gatunkó\b, ILtólc w polsce nie WXskpuj4.

Zabudowa w strefie brzegowej. Wpł)ma wydatnie na popraxvę dtlstę-
pu do łllwisku - zwła$zczii wędkarzom st,arszym i niepełnospl'awtym. Do17
czy to głównie tzw. kladek wędkarBkiuh, czyli budowli mał)-ch -o powiek'zchni
poniżej 10 m=. Budowle większe rn:ąląjuż znamię)nii pomostów rejwcacńnl'ch
które są wykorzystywane nie tylko pl'zez wędkai'z% lwz także żeglarzy, pla.
żowiczów oraz spacerowiczów. Na potrzeby wędkal'zy budowane sit rzadko
zc w zględu na w} sokie koszta choć na dobrze zainwestowanych łowiskach
wokol'zystywane są czasami jako platfbi'my cuinowiłicze dla lodzi wędkar-
lcich. Z tego względu elementy zabudowy hydrotecllnicznej w streńle brzegu

powinny być oceniane w postaci dwóch odrębnych paranleti'ów.
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Pierwszy to ilość kladck wędkarskich o powierzchni l-lama, wyrażona
przeciętnie ich liczbą na 100 tnetrótx, bitlżących linii brzcgową. Ih'ugą ana-
lizowana cechą $ą pomostu rckreacńne o powierzchni jednostkowej w prze'
dziale ln-25m'. których potendał powinien być ulmowany w postaci calkowi-
ta ich powierzchni, przypad4ąceD przeciętnie na 100 motrów linii brzegowcj
Wważeni(! wielkości tego parametru najcdr ostkę powierzchni zbiontika ni(!
b#oby uziuadnione, ponieważ zabudowa hydrotechniczna związanajest sil
niej ze strefą brzegów-ą, aniżeli ze strefą wody otwartej

BudŁlxvle o powierzchni jednostkowe.i ponad 25m: nie slą brane pod uwa
gę(inne fhnkęe i małe znaczenie dła wędkujących), a miejsca ich lokalizacji
należy rozpatrywać w aspekcie punktowanega dostępu do hKtra w odl'.

Zbyt wysoki pozitml illwestyęji w strefie brzegowę] zbionlików wtxlnych
niwie ze mbą peNN'nc niebezpieczeństwo, związEme zjęi dewastaęją i zart'ace-
niem naturalnego krdobrmu śi'odowiskii. Stanie się tak, gdy zabudowa będzie
zbyt gęsta lub gdy pomclsty czy kladki będą wychodziły w głąb taflijeziora dn-
IU niż h konieczne, zc względu na szerokość strefy roślirlności wynumonęt
W związku z t)'m przy przeit\westow-aniu zabudowa może prąrbieruć charak-
ter d(stymuianty. (ożt! się tak stać, gdy liczba kładck wędkarskich przekł'o-
czy przeciętnie 10 sztuk/100 mb linii brzegowq, zaś w)wia'zchnia pomostów
rektuncyjnych osiqgllie przmięLnie powierzchnię 50 ma/100 mb linii bi'zebow'ęj
Takie stmld'andy nnleżatobl' w t.ql chwili prz)iąć w oparciu o wyż(11 wymienia
ne założenia, wynikdące z regulaminów'ch odległości pomiędzy wędkarzami.
Należyjednocześnie założyć pon'zeby wnikliwego zbadania problemu w ptak
tych. Dotychczasowe obscrwade świadcząjednak o tym, żc obecny poziom za-
budovw brzcgowęl jeziorjent dużo niższy od zakładanych wartości progoxU-ch,
które mogłyby świadczyć o ZDtiwisku dewastacji środa\viskit

Rozmiary zjawiska zabudowy o charaktct'ze w ędlcarsko-reki'eacyjnym
opisano w oparcitl o badania ankietowe, przllprowadzonc wśród dzierżaw
ców .jezior na losau o wyl)ranęj grupie zbiorilikówF171, Określono, że n:\jŁicz.
niższą grupę stanowią pomosby o powierzchni w Raki'osie od 10 do 50 m'.
W tendenqi tq WTstępujejednak pew'ne zróżnicowanie t'egionalne. W Wid
kopolsce, gdzie przeważają zbior'l)iki o przeciętnie mniejszej ptlwierzchni

iż np. w regionie h(azur', okolo 90%. wszystkich pomostów. Ło budowle o po-
wierzchni < 10mż. Komplejwowe opracowanie dar\ych pozwoliło stwiel'dzie
że na 183.5 tymi ha jezior zbudŁlwanych jest okttło 28 300 pomo$tóu'. Ozna
cza to, żc przeciętnie na 6,5 ha powierzchni .jezior przypada l pomost. Najw
aiorach Wielkopolski budowli takich odnotowano nnlwięc(j iw tym regionie
l pomost przypada na 2,2 hajeziorF171

Zarybinnie jezior. Zarobienia mają na celu podniesienie atl'akcń-
ności wędkarskid lowiska, poprzez zwiększenie piawdopodollieństwa po
tencjalnego kontaktu wędkarza z rybą. Obecnie są to zabiegi niozbęd-
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ne. Zw }aszcza postęPUJąc l clutrofizaqa xvpływa nil niekorzystne zmiany
w strukturze ichtiofauny jezior. Gencritlnic objawia się to redukdą bo
gactwa ratunkowego poprzez ustępowanie ryb mniej adpoi'nych na zmia
ny środowiskom'e i pojac ianiem się licznych populadi drobnych ryb, mało
atrakcyjnych wędkmsko115]. Pogarszają się xs'al.tanki rozrodu naturalne-
go ryb, przy zachowaniu jeszcze nie najgorszych warunków odrostowych
Te zjawiska, wraz z rosnącą preqą rybacko-\!'ędkarską. stanowią o po
grzebie zarybień

Zatybienia oceniane są na podstawie dwóch cech. Piet'n'sza to różnorod-
ność gatunkowi zarybień, świadczące o potencjalnie większej liczbie gatun
ków możliwa'ch do zbawienia przez wędkai'za. Polega na ustaleniu calkowi-
[q liczby gfiCunków, ltLórc w ostatnich latach były u sieMane do zbiornika
Brany pod uwagę okt'es nie lłnwinicn l)yć llłuż$zy niż 5 1aŁ. Z szacować tych
należyjednak wyłączyć gatunld pospolite io miilęi u,arCaści użytkowej oraz
gatunki obec dla naszą rodzimą ichtiorauny.

Druga oceniana cecha pi'ecyz)inie Łlkreśla rozmiar pnnnidzonych zary-
bień. Wielkość tego parametry można wyrazić wzorem

Z =EG #h

gdzie:
r} -- liczba gate raków ryb
i - ltolęjny gatunek:
a,.- średnia i'oczka H'artość mapei isLłu zai'yl)ienitlwego uk

na je(]nostkę ztlry'bianq powierzchni (zł/ha/rok),
współczymtik znaczenia określonego gatunku rybA

k

Wielkość zalybieil należy szłic{ w-ać w wymiarze ekonomicznym(zł), któ-
ry umożliwia ominięcie problemu stosowac\ia t'óżnych form materialu zii-
iybieniowego jednego gatunku q'b. Nakłady 6n)anton e na zaWbienia Hale
ży odnieść dt} zitrybiand powierzchni zbiornika. Powierzcjlnia tajest ściśle
związalla ze streth jeziora, sUlnowiąci} siccUisl(o danego gatunku. Przykra
dem może być materi:lt zai'ybicniowy szczupalm, którego dawkę należy od
nieść tylko dn powierzchni liLoralu danego akw enu. Wartość zatybieil dja
każdego gatunku obliczitmy przeciętnie na rok, jednak za okres nie dłuższy
niż 5 ostilCnich lat

lsLotntt jest także ranga atrakc)jności wędkarskiej poszczególllych ga.
tunlŁów. która musi wpł)wać na k03qcową ocene wat'rości prus adzonych z:i
rybień. Prolllllm Lcn rozwiązuje zastosowanie w$pótczynnikaznaczenia zaty-
bień(k). różnicqjąccgo poszczególne gatunki pomiędzy sobą: król'ego wartości
scharakteryn)wara w t.al){tli :3 17 1
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Tabela 3. Wartości w8pólczynnik8 zn: iu gatunku i'yb

Gatunek iyb

3

%'nltiŃĆ
wspólczynnkał

8węgorz (n81ybek szklbty). okłlń, Hnndncz, Hum, szczupnk

lin. kar8ś paHpcllil.y. miętns

karp (<100 hQ - do 16 szt. ktaczk&hn; 100-500 ha - do 12 sz
kluczka/ha; >500 hH - dn 8 s4t. kTllc/kĘ'llH.), pl)zt- tałP4'

l

ZMdio. [7]

wygqLkiem: knr ia&t'ebrzyshgm. krqpia,]uszczn, placi. wz<li'ęgi oraz q'b rDślinożemych
pstrąga tęczowego i innych gtiiiunkibw. kule wjlnlsuu tito występują

Proponowana metoda określenia i })zrównania wielkości zaxybicń po-
między zbiornikami zostala oparta na sposobie ustalania znaczenia gatun-
ków materiału zarybieniowego dl& wód ob\jodu rybackicgo171i Dla zni-
welowania różnic w całkowitym poziomie zmybiania zbiorników o różnej
powierzchni, w stosunku do pierwowzoru proponowanego przez ustawa
dawcę, wartość zarybień należy prac'liczyć na jedntlstkę powiek'zchni za
rybianqi strefy jeziora. Inhrmade o zarys)ieniach zbiorników są dostępne
w księgach jeziorowych, które ustawowo zobowiązani są prowadzić r.ybac-
cy użytkownicy jezior'.

h'zy ocenie stopniawędkmskiego zagospodarowania zbiornika, najwyższą
rangę pt'zyznano pal'alnetrowi określdącemu przeciętną wicllŁośĆ rocznych
zarybień (waga 0,45), a nieco mniejszą( waga 0,30) poziomowi zainwestowa-
nia w zabudowę brzegu kladknmi wędkurskimi. Te dwie cechy zabezpiecza-
ji zarówno możliwllść spelnienia oczekiwań wędkujących w sferze kontaktu
z rybą,jak i komfbi't samego wędkoąvania -- zwłaszcza dla wędkarzy o mnid-
szq sprawności fizyczną

Przyklad zastosowania metody

Możliwość praktycznego zastosowania metody oceny stopnia przydat-
ności jezior dla wędkarstn'a prześledzono w oparciu {l dane. pochodzące
z trzech jezior zlokalizowanych na Pcjczicrzu Mrągowskim. Materiał Wl-
ściowy stanowili księgi jeziorowe z lat 1981-1993, Rady rnorfometrycz-
ne i plany batymetryczne zbiorników oraz szkice sytuacyjny z nanie8ioną
strefą roślinności wymlrzoncj i zttzniiczltnyrni elementami zabudowy lly
drotechnicznej w stec'fic brzegllwej. Obliczenia mają charakter cz) sto sy
mu[ucHny, (]]ategn zrezygnowano ze szczegółowych pomiarów i o])sttrwa.
di terenowych, a analizowane zbiorniki określono kolejno sJ'lnbolatni A,
B i C. Dla celów porównawczych świadomie wybó'ano zbiorniki, znacznie
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różniące się powierzchnią lusti'a wody, dostępnością dla wędkarzy oraz po-
ziomem zagospodarowania. Zbior'nik A to niewielkie jeziorko o powierzch
ni całkowitą 18,5 ha, głębokości maksymalną 7,5 m oraz głębokości śred-
niej 3,8 m, wyrażoną stosunkiem objętości zbiornika do jego powierzchni
Zbiornik B ło jczioj'o o powierzchni ctitkowitą 74,3 ha, głębokości mak$y-
mit[nęj 23.6 m i głębokości średniej ] 1,4 rn. Największy akwttn to zbiornik
C -- powierzchnia calkowita 321,5 ha, głębokclść muksymulna 29,4 m i głę-
bokość średnia 9,2 m. Wielkości pozostilłyc:h cec:h, kl(3rc poddani: zostaly
ocenie, zebrano w tabeli 4. Kolejne etapy analizy, polegające na zamianie

I'nboin 4. 1'rzyktad zastosowania l ictodyacel\y nciakcljności 9'ędkarskięjjczioi'-- zesŁaRieni
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destymulant w stymulanty, not'malizaqji cech oraz obliczcnitt mierników
syntetyczny-ch dla działów i końcowego miernika oceny atrakcńności węd
karskią porównyw :mych jezior, przedstawiono w tabeli 5

Tbbeki 5. Przyklad zastosowania meUHy occnXatrakc)jnl
Kolejnych empów analizy

'Wlknmkiej jezior - ze$i
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ZMdZo.- opn

Najbardziej atrakcy.jnydlawędkal'z) okazał się zbite!'nikB, któlypoprzez
odpowiednie cechy lJrzln'cldniczcjcsl zbiornikiem ł:lewo dtlsLępnym dla węd-
karzy. oraz którego zagospodmowonic zsviązanc jest z istot.nami nakładami
flnanso\Und na zarybienia. Zbigi'nik A to n4mnięjszejczioro o zarastnJ:lcym
hiu':lkterze i najniższym poziottlie dostępności w oparciu o cechy przyrod

nisze. Jedna]( ten stan jest rekompensow any rozwinięta zabudową w strefie
brzcgowe] oi'az stosunkowo wysokim poziotllem zaWbień. Jezior'o C okazało
się zbior'nikietn n4mnięj atrakcŃnym dla wędkarzy. Należy przy tym wspo-
mnieć, że jego cechą charakterystyczną jcsCjednoczcśnic duże niisilcnic ru-
chu tut'ystycznego na obszar'ze zlewni bezpośredniej oraz inteRU\vne użyt-
kowilnie reknlacyjne wód samego zbiornika.
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Podsumowanie

Waloryzacja zbiorników &\ Danych, w opini'ciu o ich funkcję w ędkarski!,
f)nzwoli na opt'acowanie mapa ich przcsLrzcnncgo rozmieszczenia jako do
[latkow ęi atrakdi na terenach rekreacyjnych, przyczyni4iłc się do rozwdtt
turystyki wędkarskieJ w regionach

Opt'acowania takie mogił mieć szczŁlgólne znaczenie dla prężnie rozxnńja
jącej się sieci gospodarstw a-n'oturystl'cznych. Onc bowiem w swoDeU ofŁ:icie
t'eklan)o\t'd bardzo często zamieszczdą informaqc o możliwoś loch wędko
wania w okolicznych zbior'nikach. podnosząc tym samym swclą atrakcyjność
dla turysty w sposób bezinwestyc)jny

Ponadto analiza poszczctg(31n.}'ch cech w dziale uwarunk(}wufi przyrod.
niczycl) dla i'ozwoUU wędkai'stwo powinna być istotną wskazówką dla uż) t
kowników lybackich jako potenqalnych inwcsLorów, zmitlrz:ty łcych do roz
wobu funkdi wędkarskią zbiomikńw- natui'alnych

W):miki oceny atrakc)jności wędkm8kiq zbiorników można weryfiko-
wać bildź łączyć z rnonitnt'ow anietn jezior' w celu oszacowania liczby odwie-
dzali!cych je u ędkal zy* wyr: aD: c te wielkośćw pi'zeliczei\iu llajedi\ostkę pa-
w-ierzchni łowisku rnttlrajnegu

Recreational usability of natul al wawer ai'eas
fol' angling -- basic evaluation paramet.et-s

\ngjing is a very clynamicŁŁlły dq;Yulupiug bonn of iŁtcreutiaiiul uctivitJ.
This, in con.jlmction with gl'ewing economic imporlancc of at)gliny in the
proccss ot manitging nittUFal lakes and poncls by nlshing companies. makes
it necessm'v Ło eviduatc wiu.cr ])i}(]itls in tertns oftheil' usability for angling.
Stach cvaluation t:ltnc=erns nlainly the great potential ofsmall lakes and ponds.
from less thun 10 up to 20 łlectat'es in al'ea, wnich cannot perfarm any othcr
r'ect'national fbt ctioi\s, except being 'a camponcnl of l.[łc litnttsc:ipe

The prezent publication suggcst 10 chrl'ncteristics w kich detal'mine the
attl'activeness ofawaterbody fłłr iinglet's- 'l'liege characteristics w-el'e grouped
in tu o domains. one of which conccrns the natural conditions of the water
environment and the othcr pcrtains to the level of angling management. The
parntt\eter's applied to evaluate wawer binins in terrns of their angling poten-
l.ial WL'rc sclected $o as to ensure that the surfi\cc itrca l)I' Che l8kes evaluat-
cd had no inlluencle on the fltaal skore. The charactcrisLI(;s wc?rc? presented
IS rclativc pitrtlmeter9, with their t'ank and weight ascrit)cd. The aInnI skore
of Łhe usd)elity of natui'al \x-alei' bodics for angling becarne & synthetic mea-
ure, whicl) is & weighted average of the synŁhetic [neasures frombath do

nlains, i'ecol'ded within bhc i'anca? {lf' 0.000 to 1.000
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Evduation of walor arcas wich respcct to their angling f'unction en
ables us to elaboi'ate a map of the spaLiN location of watek bodie8, wnich
should help Lo develop angling tourism in regionu. Besides, analysis of
each parameter within thc environmcnLal domain assessing the polen
Cial development of angling gould provida important information for po-
tentia[ investors, xvho intend to deve]op the ang]ing function of natut'a]
wawer bodies
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ZRODŁA MOmAC.n TURYN'liCZNEJ
W FILOZOFII H. BERGSONA l G. MARCELA

,anna Ktos-GomuZec', Karolina Korbieł

Słowo wstępne

I'undamcnLalnc, dla oceny znaczenia współczesnej turystyki, pytanie
o motywy podejmowania podrfiży czy - szerzęi - aktywności turystyczną. ro-
dzi koldne. gdębszc w swd istocie, pytanie o to* czym jest turystyka xv ogóle
H szczególnie czym jesc dla czlowieka.

Prób)Ui+c odpowiedzieć na pytanie. czym tuwstyka jest - jako ąjaxpi8ko
[współcześnie wszak ux4 ażune zu plłwszechn e).j:iko przqiaw {lktywnaści luda
kiq,jako realna czynność czy t'acid cab zbiór I'óżl\ot'odnych czystości lwią.
danych z podróż:ł, przeżywaniem poza swoim stajyin miqjscein zamieszkania
w oderwaniu od zwyczajowo Bytu'adi życiowej(codzienności) i związanego
z nią, swoistego llalastustłl$unliów społecznych, i uwartmkowań środowisko
tnQ'el} - należy dotrzeć do sedna nmawianeno po.iecin. OwQ sedno, ta tnldna
dojednoznacznego zdefiniowania istota turystyki. samttjq esenqa - uchwy-
cona i nazwana - krńe w sobie także. a może przede wszystkim, różnorod
ne senny i znacza:nia tq aktywności, rodzące równie n'ielokierunkowe moty-
wy jqi podejmowania

Aby możliwe było uchu) cenie istoty padl'óżowania. nal]:źy {)l(rcślić ]'zc.
czywiste rntny s:tmegf} :ikLu turysta'czncgo. Na gi'uncie ontologicznyn) moż-
liwejest XN'skazanie kilku konstytuŃiluych omawiane zjawisko kategorii. Li
pic'c 110, s. 86 -- 88] wyróżnia cztery zasadnicze i, jal( się wydaje, nąjpełltięj
opisujElce intel'esŃące nas zagadnienie. Si} h: czlowiekjakojedyny możliwiy
podmiot aktu turystycznego(nilleż)- też pamiętać, że mówimy o podmiocic
świadomym, kierŃilcym $ię ,,określonym intenęjonalnym celem", występu
jącym w akcie turystycznym jako jedn\osaka lub podmiot zbiorowy - grupa);
pi'zedmiot aktu turystycznego Cszei'oka rt)zamiany jajko konkretny obiekt
lub gt'upa ol)iektów. stanowiących punkt docelowy podróży, ale jakże -- uzna

Doktornntka A\vb' Krnktiw. nl. .Jana Pawla ll 78
t} lul Tutystj'ki i Reicieacji AXXTR KHdLów, HI. Jana Pawła lt 78
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wang za pclnasvartościowy element aktu turystycznego - sama droga. po'
ruszenie się w przestrzeni, wędrówka ku czejnuś i precz coś)- Jako trzecią
kategorię ont,ologiczną wyróżnia cytowany autor sam nich: ,jako dynamice
ny układ i'elacli podmiotowi -- przedmiotow ych i jako kwinLc$Łłncla stosun
ku podmiotu do własnej pozyqi w świecie pt'zedmiotów"110, $- 8VJ. Czwm'
D'm, niezbędnym elementem, opisu:ącym istotę turystycznych) zjawisk jest
odpoxMednie ,,instrumentarium turystyczne", !i. zarówno baza naGIego
wa i żywieniowa oraz transport, jak i -- potrzebny szczególnie do \sprawia
nia specyficzną f'armi' wypoczynku,jakąjest turystylm kwaliflkowana- spe
qjalistyczny sprzęt czy po prostu odpowiedni stró i obuwie dostosowane do
wypoczynku na I'óżnoroclnym terenie(w mieście, xv górach, na plaży etc.)
Piątą kutcgn ę stanowi skliidnik, który w odróżnieniu od pozostałych, ,,nie
istniqe rcalilie". Jest nim kulturowa sfera sensów i wat'rości [10, s.:881
\Nlińnie ta ostatnia kategoria {lrltologiczna odkrywa istnienie czegoś znacz-
nie mniej uchwytncgo, trzeba też ])awiedzieć - ni4ednoznacznego, ci] jest,
być może* dla turystyki esetlęjdne. Kategoria ta mieści w sobie różnorodne
i subiektywne (dotyczące każdcgc} pada)ioto aktu turystycznego indyxx'idu-
alnic) treści, nadające aktami plldróży oki'eślony song- W tq sf'erze fizyczny
akt przcmieszczat[ia, wędrówki sens\] stricto. braci na znaczeniu na rzecz ln-
tenĘjoniilncgo aktu podjęcia podróży, owego momentu świadomego pcidlęcia
lecyąji, Raki'eśleniil - schematycznego choćby - celu

WyprzedzaUącniqako tt'eść arQkułu wjego zasadniczej części,należyw t)m
nicjscu postawić pytanie, czy niejest faktycznie tak, że ta ostatnia z SWmienio
tych płaszczyzn aktu tul)'sty-cznego - nidechloznaczna, efemeiycztla, zmien
na-jest tą nE$ist4}tnięjsząz punktu widzenia człowieka? Jeśli wskazać właśnie
na doniosłi+ i wfŃątkawą rolę cztllwieka w całym akcie turystyczna'm, cz) nie
jest turystyka włŃniejednym z naBpełniąszych prz.darów jego intendonal-
ną aktywności psyclio-aiaycznea'? Jak pisze Lipiec, turystyka poprzez ów czl-n
nik ludzki zyskuje wymiar społecznym zni\jdL\jqc dzięki niemu wyritźne tnieUsce
w, sfbt ze ku]tury ] ]O. s. 88]. \#nżny dla uchu),cenie istoty Łwystyki staje się
mon)ent uświadomienia sobie. że nic określają tylko pntwdziwie fizyczny akc
przeinieszczanin. ów ruch w określoną przestl'zeni i dziwic, lite fakt, że naj-
istotniejszym z elemcnHw podróżyjest z:twsze człowiek Należyjeszcze raz do-
bitnie podkreślić, żc ,,akt ml)'Etyczny staje $ię takim (...) dzięki uczestnictwu
człowieka w intenqonałnie wl'znaczonym i intenc$onalnic olłjaśnialnym pm
grainie urzeczywistnianyc]l sensów" j10, s. 88]. Dzięki Liikien)u ujędu, dzięki
dosti'zeżcniu tęi idealnql, kultur'owej płaszczyzny. zyskuje turystyka swój nie
lInI duchowy. może nawet mistyczne charakur. stade się też symbolem ludz-
kiej wędrówki n' czasie wprzestrzeni, wędrówki ku czemuś, di'ogą ku realizaqi
określonego programu akgjologicznego czy lmlem poszukiw ania i odkqmania
nowych znaczeń, i sensu ]udzkięi cgzy$hncai
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Człowiek zaś, któryjest takżcw Łym duchowym i mwzywistym wymiarze
właśnie ,,istotą podróżulilcą", ,,człowiekiem turysta" [18, s. iż], czyni z tury.
styki stój ,,podróży w czasie i przestrzeni" - ch'arakterystyczną ,,ce
celę [u(]zkiego losu". narzędzie podnoszenia swojej ,,kondycji ludzkiej" [18,
$- 12.1. Człowiek dzięki świadomości swdęl kandyqji ludzkiej jest też --jak pi
s:it m in. G. Nlarcel czy R. Ingal'den - istotą duchową, zorientowana na wnt'-
tnści i d:ążącą nie t) ]ko do podniesienia poziomu swojego życia, lecz sięgną
cą wyżej na poziom jego jakości, podnoszeniu król'ęl między innpni sprz)ja
uczestnictu o w turystycei. Jednakże dbając o swój duchowDl: elnoęjonalny,
intelektuall\y t'ozwój, człowiek poszukuje też sensu życia. Jest bardzo praw
dopodobne, że odkl'je go w momencie odein'ania od zgiełku codzienności,
w B.yl.uuqi niet.ypuwęi, tylna iluącęi {td niego poszukania niestnndardonvch
rozwiązań, innego spqrzcnin, i>clwrięi el:lstyczriości, weryfikacji ugruritawa
nych pogliłdów. \N'd4c siq?, że na r)nilu Hill'awiani:i turystyki takich możliwo-
ści poszukujiłcy. oLwitrŁy podmiot aktu l.UWstyczllego, ma wiele. \\Podług Lip-
€l 19. $. ({(}1 ,,c;złflwiek .j:tko.jlldnustktt.just również bytem wśt(}cl innych'. Jest

w swej struktur'ze wewnętl'znaj albo bytem ,,hai'nlonjjnyn}, s])aistym i trwa-
łym'. albo też przeciwnie ,,pow'iklanyrn, chybŁJtliwyrn, nietrwdym". \Nvdu-
it! się, że w nntUi'amy sposób czlowiek będzie dążył do ositlgnięcia stanu tą
piet'wszem koTtdyęji wewnętl'znaj, co autor' nazywa ,:utrzymywaniem gorliwo-
ści egzystenęjfllnęj" \\r kilnsekwendijest ten proces niczym innym,jak ,,dąże-
niem do osiąganiu pełni i$tnicnia" 1 9, 8- nl01. Bądz.ę, że nie l)ętlzie nadmiernym
upt'oszczclnicm w odniesieniu do t.ą łurlkęji życia czl{)wilka, jeśli umieścimy
zei'ako pojyŁq LurXutyky w zbiorze nttrzpdzi realiztlqji awqi pelni i n.lzwie-

myją drogie ku ksiąg"'lnie harmonii. Wszak \v innym miejscu. ten sam autor
ki'eśla t\jrystykęjako :,potężna' agregat n'm'tości instl'umentalnych(...),ja-

w-iąqr się jako ,,środek do innych, poziiLurysLycznyclh celów - estetycznych,
pnznawl:zych, witil]nyct)" ]i0, s. 94].: Są one być może tyn)i, które pozna'alalą
odnaleźć sens i wartość życia w ogóle. Nie neWJą ane autotelicznega cllarak-
teru aktu tut'etycznego, lecz jak się w) ddo, dobitny(! gu wzbilgac(gą. Dlate-
go sposób uprawiania tui'styki, to czego od niq ocćckL\jemy i ccl z tq aktyw -
liści VPynosimy -- nowe jakości w zakresie doświadczenia. wiedzy (a także

sitmowicdzy!), odczuwania, f)ostrzegania -- zaważyć może najakości nasze-
go Życia na co dzień. Dzięki uczestnictw-u człon,ieku w turystyce - człowieka
węclrow cy. czlowiek:t f)ielgrzyma, czlowieka poszukiwacze wartości -- ,jeśLI
nowel l.urystyka mieści $ię pt'bede wszystkim w kręgu wiirtości ludycznych,
i'eki'eac)nnych i towar'z) skich, syplajizL4je ona istnienie innej, ski:ywaney per-
pektywy jd fundamentalnego sensu" [lo, s. oa]

L tu pagląd])udzielany przez wielu teoretyków tur)etyki (PI'zt law-ski. Podemski.Alej-
ziak i in.), Częstojako kryterium [,[:en) rńżnu[-odnycl] fu nl(ęii turlstvki pi'zŃmt8e ię właśnie
podziH[ nn 3 ZHkrPSXjaU oddzia])niania: u życie, -jakcihi Życia. -- scnsŁ] życia
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alan vitae" jako motyw podróży?

Jakjuż zasugerowano we wstępie, tutystylca należy do tt$ sfery aktywności
ludzkimi, którastwwza człowiekowiliczncspasobyswobodncgn rculizowaniajego
potrzeb życiowych. Możemyjc ndogńlniq niizw€1ć potrzebami psychicznego i fi-
zycznego rozwoDU. Poprzez dosuuczanie człowiekowi in nych niż na co dzień emo-
donalnych, intelektualnych, tizycznyc}) wreszcie bodźMw. sytuaqa turystyczna
pozwala na pogłębienie samoxmulzy i znajomości ntaczdącego nan świata.

bliillo to. pytanie: dlaczego właścin'ie czlowiek padl'óżuje, pozostaje wciąż
bez odpowiedzi. W świetle prz)dętych założeń, moglibyśm), zapewnel ninja
ko a priori na nie odpowiedzieć. PrzŃrzyjmy się jednak temu zagadnieniu
w sposób uporządkowany i sysbematyczn}

Pierwsził isttltni+ kwestiąjest san) akt turystyczny. Co to znaczy padl'ń.
żować? Czy typoxx'e dla dzi8idszych czasów wczasy nad ,,ciepłym morzem
w ,,bclonowym" miastcczkt] turystycznym, per)ym bat'ów. basenów i kamer
cŃnego f'olkloru, stwal'ząjącego pozory obcowania z kulturą miąscową, moż
na Dawać podróżą? BYĆ może należałoby określić, czym jesc podróż ,,praw
clzisa,8" i czym różni $ię od innych podróży? Jeden z pierwszych humanistów
zitjmujących się problematyką tuWstyki - Levi-Sti'auss. uważa. iż prawdziwa
podlńż to padl'óż do miejsca nietkniętego przez cyw ilizaęję. Pisze on; ,,Pm-
gnq!óym 2yć m epocep r a 11' d z l tc y c hpadróO', hfedy tufzya ro )ośclerała
sżę 10 cały t spaniałości,jeszcze nie zepstlta, nie skażone i nie przekŁęła. Kie-
dy trzeba. było zwi !dzaólndi(!? Wjakiej eptne ł)tidatŁia dztkiclŁ w BTQżyŁii ilt.
głydaćt uystszQsaŁy fahcjępazna} iaich w fol'nne nd nnieiz} \ącanęi?t...i
Każde p@ć [a.t u skecz podli aŁa micro.tou?t#.jahiśztlW{ zay, pflznaćjcńieś śtoię.
[o, od/ a/e ij .ęzczejeclno wiał a]]ie"E8, s. 39]

W de6lniowaniu ,,prawdziwą" podróży może być pomocna typologia tu-
rystów'zjednego z ndbardzią znacziłcych soqologów t.url'styki, Erica Cohena
Według niego turyści przcdsL:twiajŁ! cztery chitrakbcrysLycznc typy: turysta
zorganizowany masowy uczyli taki, który polega głównie na świadczeniach
biura padl'óży. niezbyt zainteresowitny kulturi} ludności odwiedzun4, podró-
żuje z grupą, nic ]ubi zmieniać swoich cl}(dziennych przyzwyczajeń, zamknię-
ty w tak zwanej ,,tańce środowiskowe"z), turysta zol'ganizowany indywi
dualny(również korzysta z uslug biura podróży. ale podróżuje indywrjdualnie,

I'erlnin .,bniikn śludowisl(awa" zostal pu zcjętj' plzcz E. Cujicnaod E. Boarstinn Dznaczf
prólW przeniesienia wrR/, z nlrystq dn rniąscu ndwiudzanegn pili'naUmnięj cześci .laga wllŁniu
go. znanego śradowi$ka {najcześnięi dalrt:zy iia orlpaniedniega si.nndardu hol.elu. pal.raw \b re
stnuraęii, posluniwanin sięjęzXkicm tuil'sty przez personel lEcI.). zaspokaja to przede wsze'stb
kim poi.rzec)ę l)ezpiet:zeÓńLwn pnaróżu.iqc 8t}. daje knmlnrtpHDchiczny*ainkżezmnieUszndysi.nns
kultur'owa od domu. \vg i( Podemsld, sodoioŚia podrdżw. http#bvwwjez) k-polski.pl pcn'dzialyr
piu[Krz)mk]rpuc[cnwki.htitd, c]util pobrania; 14.11.zoa4; A. b]ączak, ]bl- gorlacie .iuQiożc. TB-
)6xyEn, Książka i Wiedza. B;iuszawa. 2001 s. 23.24
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nic opuszcza swcjęj ,,bańki środowisktlwd"). od](żywca(pasz\lkiwacz nowości,
włodzi z umarłych szlaków turystycznych, próbuje nawiązać kontakt ze spo-
leczntłści:ł gospodmzy. poznać ich kulturę, alc nie da końca rezygnŃc z wygód
i swoich przyzu)'cz4eń) i turysta - tułacz (rezygnqe z korzystania z infra-
strujthxy tuwstycznęj, odrzuca ,,swoDskość", próbuje calkowicie ,,utopić $ię
ae społecznością odwicdzaną, identyfikuje się ernoqondnie z ludnością tubyl
czą)[3, $. 47 - 481, \N' uproszczeniu stwierdzić można, iż ,,prawdziwymi" tury
stami są odra'wca i tulacz. Rozszerzdąc tę myśl. wyszczególnić moimi te ce
chy podróży .pniwdziwą', które są dla nina znamienne i nieodzowne. Przede
wszystkim będą to; przynąlmniq częściowa, satnndzi(lina organizacja podró
ży(zwłaszcza chodzi o przygotowanie pod wzgliHlem mciytaiycznym, dzięki
czemu rodzi $ię świadomość wlasnych czplów); częściowa lub calkowita rczy-
gnaęja z owęi .bańki środowiskowej". z własnych pmyzwyczayeń; próby wej-
ścia w kontakt ze środowiskiem odwiedzanym(kulturouDln, spot(uznam czy
naturalnFn) 116. s. 301; poszukiwanie odlTtiennllści, czyli chęć zupokdenia
potrzeby poznania i przeżycia nowych dośxmadczcń

Co spt'avia, żc t.urysta opuszcza swój bezpieczny dom i ud4e się w po
drób? Test'ii illotyw:lqi turystycznych jest wiele. Na tn pyhnie próbują od-
powiedzieć psycholodzy, saqulŁldzy, ekonomiści, a zwłaszcza speqaliści od
tnarketin81u. H]. J. Knebe] - autor pierwsza snqologicznęl książki poświęco-
ną wyłącznie turystyce - uważa. iż być może istnieje w człowieku siła, któ.
I'ajest picrwotnyln źródietn wszystkich przyczyn, dla których ludzie podró-
żują. Siłę tę nazywa ,,pędem do wędrowanie"s. Clzy można jednakże mówić
o pędzie do tvędrowania w oderwaniu od całej osobowości człowieka? Wyda
je się niemożliwym, aby przykładowo Cohenowski tulacz wykazywał energię
i motywaqęjedynie w odniesieniu da podróży. a w innych dziedzinach życia
był apatyczny. obawiąjący się znłian, nowych sytuadi, by był przywiązany
lo t{ Em co znane. tradycńne....:htyśl t.ę zdążą się potwiel'dbać także badania
empiryczne. Rl:spondenci. uprawiŃącl' l óżne disc:ypliny turystyki kwalifi.
kowanęj, a więc turystyki ,,trudną", wl'magąjącęj specjalnych umi4ętności
i wcześni(\jszcga dobrego przygotowania, posla(bali często takie cechy osllbo.
gości, jaki end'gia, entu4azm, wrażliwość, dc$i'całość emuqon:lina, nieza-
leżni)ść, odporność na niepowodzenia, niekonwenqonalność, a w niektórych
przypadkach także tendcnqję do $amotności4. Tak n-ięc należałoby upatry-

Ta myśl nicjest Dora. yyr ig05 r. Stnriner widzial to zjawiskojako ,.archetypiczne dzie
dzictwo naszych przndkt\w. którzy żl'li jeszcze.jako !\onladowie", w: J. $Lrndner. ..Der FKitlden

kehr". (;mz]905 zn: K. Poc]cln3ki ,.Sociojuaia ptHróżv"i CAh] \W'vdaw nictwo NaukDwu. }'l}
n8ń 2a04

Badania dotVcz) ly zależności między niektÓi'l'mi cechami osobom ości. poshw nmj i Homo
nq a pre6erencją turystycznych ilu'm rekrendi. Żródła: c. Olszcw$kQ ..pśycholagiczne ul'

znaczniki uczestnictwa w turDstyanycl} formach rckruaqji'. ljjCQn8res Naukow' Kultur) Pi
zJ-czn4- htuteri8ty i dokument)\ ISi87, $. 254-258.
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wać źródeł n)otym,acJi turystycznej nie w samym .tpędzie do wędpou'ania
lecz w ,,pędzie do życia", w energii życiowęi, wldaśnianqj przez 6nozofię ży-
cias, przedstawicieletn której jest Henri Bergson. Uważa on życie za swoi-
stego rodzju chaos. kutry IWraża się w Ciągłości przclnian,jest twórczy, ciągle
wytwarza nowe formy ]O, s. 77]. Całe życie roślinne i zwierzęce przeniknięLe
jest rozmachem źyciowytn, który nadaje mu ruch ]ż], $. 66]. Chociaż netu.
ra jest nitpędzmta prz(}z pewną tendelnęję kiej'unkowił, tendencja ta mogł!
dachudzić do skutku tylko w nieustngących zróżnicowaniach, tworzy galun
ki i jednostki, które myślqjedynie o własnym przeto'wdniu i pożytku. a wini
kiein tego procesujcsl niekoilcząca się walka. Ta twórca l tendencja zostal:l
określona wyrażeniem .,alan vical"(Hd życiowy). Jest ta żródłowa energia,
która\ w nieskończonych rozwidleniach, zn\agąjąc się z oporem materii, wyt-
warza coraz wyższe odmiany zarówno instynktu,jak i inteligencji. Coś z tego
źródławcgo impulsu przochctwuje się we wszystkich gatunk'ach i wszystkich
indywidualnych organizmach. życiejest zatem ciągłym pi'ocesem, w którym
źródlowy pęd rozdziela się na coraz większą rozmaitość form, ale zachoux4je
główny kierunek. Nie ma on celu w hnkim znaczeniu, wjakim dzialania luda.
kie są celowe, nikt nie może antycypowaćjegu przyszłego biegu, który bardzie
jest podobny do Lw(]rczości artystycznej niż do ntchu maszyny 10, s. 78 - 791
Chodzi zawsze o coś pobenclulnt:go w trakcie akLualiznwania się, o coś prus'

tego w trakcie różnicowania się. o cillnść w tl'akcie dzielenia się..." L4, s. oel
Ihzrnach żydzi" nie możejednak twm'zyó nieogranicztlnie, panien'aż napa-

Łyka przed sobą materię, czyli siłę, kt.óra hatnule ową twórczośćtl, s. 222J
Jestjak odłamek granatu, który właśnie w zależności od podłoża, na które
spada, wybucha z większą ]ub lnniąszi+ siłą it, B. 95]. Należy uznać, iż prawo
to odnosi się także da człowieka - w każdym życie ..wyl)ucha" z inną mocą. Są

i.ilozonla ż)-cin (,.Sinn-nik pojęć nlozanlcnll-ch" rl>d. wx Krąjew$ki. Wydawnictwo Nauka
SCHOLAR. \Var$znwn. ]996, s. 69} uksztntUwnn.+- nu pi'zeloinie XIX i XX wieku kierunek

nlnzoficzny, którego przedstnwicicl! lączyVi negatywny stosunek zalńwnn do nRLuralistycznQ
mechnnistycznych,jak i idułllistycznych horn rzeczywistości oraz przeknnarlie, że rzGuzlqvi

stość 28równo przyp)dnicza. jak i kulturowa.jest njeu8tnnnie zmiclltll'lu, z natury jrrnqanut
) m: wielopwtat:itpwD'm pi'ocesem Życia. WtKllug JlluzQ6li Życia rzHzywistoŚĆ ,.3mna w Sobie

jest - wbrew idenjiBnm -- .,św ianem idei", nie jest tuż -- wbrew noCurnliHlycznie usposobionynt
pazytywistatlt i inaterjnlistorn -- rzeczonym maieriłt]n) m bytem. dostępnym obia](tj'wncmu.
naukowa -- przyiadniczemu pnznuniu. Jest onn irracjanninym piuccscm dostępnym w)lącnlic
bmpośredniemu przcżiwaniu. intuiyi, spcdaln)nn aktom «wczuciap i .,mzumieni8", w llloza
ni żj-ciR można upadl'ębnić dwie urientncac

hi8taiycyEtyczną i kultur-alistycznq. lctórcj zwolennik) skoncentrowali Bię na ludzkich.
l(ultuiou} ch rarmncti } ,.przeaanach żrcin" oraz u$ilowali Btwnrzyć nawy koncepdę kuli.urr i no
n'q mcoodQjogię humanistycniyclt i .,rozumiejących" IŁauk Q kulturze

atut ali8trczna -- metaniz) ceną, kt4lNy przed$tu\viciele(nn przyktłKI Niotzsche i nart
on} po.ięcn życia trajltaw-nli buku podstawowe pojęcie m Lunzyane, by€ umżmmiuli z irrado
nalnĘ ..Siłą witajną:
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ludzie pelni energii, szuk4qcy nowych. często silnych wrażeń, lubiący to, co
nowe, nieznane, czćisem nawet ryzykow nci sz! ludzieo silną potrzebie poczucia
bezpieczeństwa, które zapewnia szef'oko t'ozumiana rutyna, pnferuUący spo
kcjny, stabiln) tryb życia. zjaltn4mniąszą ilościązmian, nowościi odstępstw
od ustalonego stylu zachowań. Wydaje się, iż turystajest jedną z Wch osób
która poddała $ię działaniu ,,tw órczego pędu" bardzie niż inne

Rzeczywistość rozumiana według' powyższęi kon cepqi --jako nieusl)ąJą-
cy proces i i'uch - n ie może zostać ,,uchw)-cena" poprzez ludzki umysł. Berg
son uważał, iż intelekt poznaje tylko tu, co dla życia jest ważne, ponadto
pozn4e tylko częściowo, niezupełnie i fkilszywie. Defbrmujc rzeczy tak, aby
je uczynić bardzie wygoda) mi narzędziami działania, a także aby ułatwić
porozumiewania Bię ]udzi]20, $- 206] ,,Zanim człowiek nllozofuje, musi żyć,
l życie domagit się, abyśm) zalużyli klapy na oczy. nic patrzyli w lewo ani
w prawni a]e prosto przed siebie, w ]ęierunku, w którym mamy zdążyć"L2, B
107 - 108], Intelekt niejest zdolny do poznawaniit rzeczywistości,jest zbyt
sztywny, wszystko musi zmieścić w- swoicll pqjęciach. PojmUe róc'czywistość
scheiTiatycznie, stereotypowo. Gdy spotyka nuwc} zjawisko, spl'nwadzt\je do
znanych, zamiast szukaćjego odrębności. Dlatego intelektualna, paHęciowit
wiedza nie jest nigdy odtworzeniein i'zcczywistości, może być co najwyżej
jej znakiem, symbo]cm [20, s. 207]. \Nbdług Bei'grona jeden) m dobrym in
strumentem poznania jest intuiqa. Od dawna filozof'owie wiedli spór. do-
tyczący rodz4ów poznaniai Przeciwstau'ian poznanie rozumowi poznaniu
zmysłowemu. Bcrgson wystąpił przeciwko obu. Uznal, iż mają one podob
nił natul'e i ])Qdobne wady. któż'c wJ'nilcujĘ z niedoBkonalości intelektu. Po
jęcie intuiąi nie była nowe w filozo6h, jednak Bcrgson przedstawił je ina
czai. Intuiqa. wedługniego, mit się do poznatliaintclcktualnegojak osobista
znaUoitlość człowieka czy miastiż do ich znajomości ptlśrcdniej, ze słyszenia
czy z opisu- Tntuięja w takim rozumieniu - jako zdolnłlść bezpośredtliegu
ulmowania t'zeczywistości w jej całości i zmienności - jest zdolnością nad
zwyczajną. Bergsun Ctumaczyłjąjako rodzą instynktu. Instynkt i intelekt
$ą przeciwiellstwami: instynkt działa nieświadomie. a intelekt świadomie
instynkt czerpie swą siłę z ot'ganizmu. intelekt jest od {lrgiinizmu względ-
nie nieza]eżny rż0, s. 208 - 209]. Czyż zatem nie należy upatrywać źródła
turystyki wlaśnie w chęci ptlznania? l to nie tylko poznania rozumianego
w sensie pogłębienia wiadomości, lecz także w sensie zdał)ycia nowych do-
śc'iadczeń, przeżycia nieznanych dotąd uczuć. .. ,,Ozęścięj niż chciałby się
do tego przyznać, turysta grany byl po prostu ciekawością"113, s. 291] -
pisze A. Mecz;ik, historyk badający dziqe podróży i padl'óżników. Czyż nie
wystarczylo do zaspokajania owej ciekawości wysłuchanie lub przeczytanie
opowieści z podróży? Nie, gdyż wówczas nie występuje .ten rodza współ-
odczuwania, za pomocą którego przcniki\my wewnątrz jakiegoś przcdmio-
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tu, aby utożsamiać się z tym. co ma un w sobie jedynego, a więc niewll'a
żadnego" 12, $. 19]. Nie można wywołać w sobie wrażenia Paryża, jeśli się
Paryża nie wiedziało, nawet przy pomocy wielu obrazów tego miasta12, s.
31]. Poznać prawdziwie, znaczy jak niqjbaŁ'dziej .wtopić siĘ?",,,wejść" w at
mosferę miejsca, zt'ozumieć liczne jego aspektu wyjść zc swojej .bańki śra
dowiskowej", ,,dotknąć" istoty i'zyczy. l)lutego też -jak pisze Nlączak -
słowo drukou,anc nie osłabiło skłonności ]udzi do xx'ędrowania" 1 12, s. 323]
Nie wszystkim jedntikże dancjest poznanie intuicyjne, gdyż jest ono w po'
równaniu (Ło intelektu malo praktl'cene. ,,. ..Od czu$u da czasul szczęśliwym
zbiegiem okoliczności, pclawinyią $ię ludzie, których umysly lub świadomość
w mnicl$z) m stopniu biorą udzial w życiu. Gdy widzą jakąś rzecz, widziłją
dla niej samą, a nie dla siebie. Nic postrzeg4ą pa prostu, by działań, postrzc
gąjil dla p{)strzelania -- dla niczego, dla przyjemność:i-" 'l'acy są na przyklad
artyścil2, $. 1081. Lcc:z c:zy nie n\Gina odnieść td tezy także do wsplłmnia-
nego wyżej typu turysty acha? Czy .jean chęć odrzucenia tego co znane
tego co zapewnia ,,poczucie bezpieczcństwai', tego co uspok4a rozum i koi
zmysł)\ domagdące się chociażby wi'ażt:ni8 przebywania lvc własnym, ,,do-
n\owym" środow ieku, czyli tego co Ł.ak przeszkadza w prawdziwym pozna-
niu, nie świadczy wlaśnie o dążeniu do wyrwania się z więzów nai'zuconeU
społecznie automatyzinji życia -- odl'uchów c=ay czystości mcchitnicznych?
Czy nie należy upatrywać w jean działaniu potrzeby wolności'? ,,Wznosząc
się ku wolności -: człowiek musi dokonać artu negaąi samego siebie jako
isl,oLy spŁlłecznęi, potrzeb\ljącej i praktycznej" 17, s. XXX]. ,,\Arolni .jesteśmy
wówczas, gdy nasze akty płyną z głę])i" ]i9, s. 81]

Podróż jako cel czlowieka zaangażowanego

Postulowane pi'zcz Beł'grona ,,wyzwolenie się z intelektu" -jako pewne-
go posCrzegitnia scltematycanego, rodzącego ramy pajęciowe, nie trafiające
nąjczęściq w interpt'etaqi zjawisk czy rzeczy w ich sedno, w samą istotę rze-
czy --jest prawdopodobnie Lużsame z odkrlnvaniŁłm marceloxN'skiego ..ducha
prawdy'! Według Gabriela blat'cela -- francuskiego filozofn* przedstawiciela
egzystencjalizmu teistycznega - czlowiekjest zdolny do rclleksUi tla dwóch za
sadniczych poziomach; pierwszym, kti'>ry wszystko obicktywizuje i każe wy
obrażać sol)ie zdał'henia, zjawiska z .jakimi przychodzi mu się zmicrzyćjako
problemy. Drugi poziom refleksji nazywany jest wtórnym, polega na otym'
ciu i osobistym zaangażowaniu podmiotu poznającego w rozwimitnie nut'tu
jących go kwestii#. ,IDuch prŁlwdy"jest zaprzeczenlein przDęcia rozwułzama

R. Mitnraj:
hl itcirąj: wyd. Ziem

Fb. G. blarcel. w: ..Slo.
}i Sowa. Kraków 2t)04

1{ Filozoficzny", pod rud. J. H(Kimi ipr8c ]t
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narzuconego, prawdy czy racji pow'szechnie tJznawanej za obiektywną, obo-
wiązującą. hlarcel mówi także: ,:duch prawdy może wypełniać istotę, która
w calym swoim życiu nie miala okwji czy morlin-ości poznania wielu pntwd
szczegółovlrych (.,,)". Duch prawda' t:lezy się w sposób naturalny z pojęciem
ludzkięl knndyqji, której jakość nia .jllst prostą sumie zgn'omt\dzonej wiedze
ale raczą pewną urnięjętnnściq koi'mysl. tnie a nią -- tiikżc intdcXjnie -- dla
podnoszenia jakości ludzkielp żyd:i, szczególnie w jego duchowi'ln wymia-
rze. Ludzka kondyda będzie tedy tDrnl, co polski fllozl)f' lŁltmitn Ingarclen na
zywa ztlolnością czlowieka clo przekraczania grilnicjcgo zwierzęcości, do cze
go dochodzi między innymi na drodze tworzenia rzeczywistości spec) licznie
[u(]zki4, świata przepe]nionegu subte]nymi ióżnicttmi i nicz]iczonymi moż-
liwościami odczuwania go pt'zez każdego indyn-icltialnie, podczas gdy każdy
ze sposobów odczuwaniajest indywidualnie pt'awdzixW. Bowiem, zgodnie ze
słowami Marcela, ,,tpn co istnięle i co się liczy jest dana jeflr ilstka, realnie
jednostka ze wszystkimi specyflkaęjami konkretną przygody". Owo ut)niw-
nione indywidualne posta'zeganie rzeczywistości stwarza także człowiekowi
ni(!powtmzalną możliwość zmiana' stosuj\ku do swojego życia, co ozn Raza sni.
łą możliwość werytlkaqji poglądów. ciągłe di$clnicdo nowego poznania. ujęcia
już poznanego n' u(hnienny sp08ób. Mzu'cxl dcniniujc tę właściwośćjalto zdol
mość ,,zajmowania stttnowiska (...) w obec siebie, swc$ego życia i życia w ogó-
le! {...), jest to zdolność, która kanstytuuje XŁ'olność" [ll, s. 1 7S]

Wah)ość ]liejest -.jak się wydaje - w żadnyn} razie pqęciem nihilistycz-
nym, rozumianym.jako ,,wolność od", czyli w gt'aucie rzeczy będi+cym uciccz
lcą- chnazi rnczaU o wolność ku czemuś. Kujakiejś llelni, ku lealizaqji lub Brano
i'ealizacai i przede wszystkim ku poznilniu- Chctdzl o wolność wyboru zajęciil
konkretnej postawe podjęcia dowolnych działań, pójścia dou'dnie obrani+
drogą. Jest to rów niej bardzo ważne rozróżnienie z p\Jilktu widzenia cało.
u,icka. Myśl )marcela podpowiada dwa pl'zeciwstan'ne t'ozwiązania: człowiek
może ,,uzyskać pełnię samego siebie lub przed sobą uciec"fl 1, s. 871. Ucie-
ka zawsze pt'zed czyimś (w nimi samym'?), co, być może, nie pozwala mu Osią-
gnąć u,łaśnie owq pożądaną lłetni. blarcel twierdzi, żc ,,uciwzktt tkwi u źró-
deł raziywki, u źródeł pużildttnia ruzryw]d zlt wsze]ką cenę"]]], s. 86]. Jest
tc} ch\!ć urodzona przez nudę. jaką odczuwa człowiek, który nie potrafi czy
kt(}rcmu nic udaje się zi'ealizować swą pchii, Chęć zrodzone z pustki. l+ze-
ciwnie n tymi:ist jest w przypitclku t:zll)wit+kn z:innBlżowanegn}. *,Celow iek
czymś pochłonięty nie zna pustki: jestjak gdyby zaangażowany w pehlię (...)
[[[, $. 87]. Tragiczna w sytuaqi ucieczjti jest w zasadzie nielnożnaśćjęj zre-
:ilizowitnia, Tail autor argumcnLldc Lę ni('możnflść w innym micgscu: ,jc'śli
uciekttsz od siellie, tw4e więzienie biec będzie z tabl i n& w leCI'ze towarzy
szącym twojemu biegów:i będzie się staw-do coi'az ciaśnięjsze. Jeśli zagłębisz
się w sobie, rozszerza się ono w t'Ń"F]], $- 28]..Trawestując powyżej przed-
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stawiane myśli autora na płaszczyznę rozxvażań nad szeroko rozumianym
dawiskiem turystyki, można powiedzieć, że u źródeł aktu turystycznego tak.
że bardzo często dostrzegamy ów element płaskiej rozrywki, ucieczki od cn
dzienności wjałową bierność wypoczynku czy powierzchownego ,,oglądania
Można by rzec, że przecież w tuiystycc L:tkie nic chodzi o to, by uciec przed
życiem. by się odżegnać od ,ja" codziennego, zatracił się w podróży. negujqc
to kim jestem, skąd pochodzę (nie w sensie nieuUawniania, lecz w znaczeniu
całkowitego zagubienia dotychczasową tożsamości - poprzez negadę i brak
autentyczności - utratę owq tożsamości tak przesztą, jak i tei'aźnieDszej)
Idzie raczą o ta, aby poprzez podróżowanie tc pojęcia dopełnić, włmne życie
wzbogacić o głębsze, inne po prostu scnsy. Postulat ten dotyka równie istot-
nego zagadnienia -- postrzegania turystyki jako pola xlrystępowania różnych
wartości. Różnych -- także poprzez Lo, że nie bezpllśrednio podanych niąa-
ko do {ldbinru, lena także wartości potencjalnych, które mogą zostać odkryto
przez zaangażowany podmiot. Zaangażowanie jest pajęcicm dynamicznym,
a więc zakładaUącym możliwość zmiany. xvłączenia w dotychczas podmioto-
wi dostępną(y. przez niego pet'q'potvaną) aksjosferę wartości nowych lub -
w oparciu o nie - zweryfikowania starych. Wartojednak w tym miejscu pod-
kreślić, że człowiek(turysta) jakł} tw(}ica wartości nie wyraża tym samym
jedynej pożądana nol'my zachowania w świecie. Zarówno twórca, jak i t.en,
który gdzieś indziej, dalęi poszukac wartości odmiennych od posiadanych,
Wuaźają postawę wyrilźnie l)ogatszą, aktyxs nięjszą w stosunku do podmio-
tu odbioru wartości. Ale także dopełniqą tę ostatnią postawę 19. $. 101J. Wy-
daje $ię, że postawa świadomego odbiorcy jcstjednilk zawsze postawą wń
ściową w stosunku do rozszerzonych postaw: poszuktŃąceU i kreacHnęi. Jest
oczywistym taktem, ze nie każdy człowiekjest twórcą i to twórcą, par excel-
lence, rzeczy i wartości wielkich, i uniwersalnych. Jednakjuż samo posiada
nie elementmną - jak $ię wydaje - wrażliwości, pozwaląjącd na odbiór wm
rości istniqących, nawet ich niewielkiej w sumie części, jest cenne z punktu
widzenia ..uczestnictwa człon,ieku xa' świecie". Odbiór u'artości związanyjest
wszak z ich posta'zeganiem, postrzeganie zaś z, podstawową choćby. reflekqą
nad istotą i sensem życia,jego kształtem, wymiarem, satysfakcjonuD ąWm szło.
wieki.(Krytyczna) ocena tego stanu dnpro\t'Razi wolno przypuszczaćl-
do aktów wyboru po$trzeganycl) wat'tnści, a ą\r konsekwencji może przyczynić
się do rozwinięcia potrzeby poszukiwania i podjęcia prób tworzenia pełnieU-
szego, bogatszcgo zbioru wartości. Jak pisze Przccławski ,,sprawą o znacze-
niu fbndamentalnlln dla rozwqu czlowiekajest dokonywanie świadomego
wyboru ndważniqszych wartości i podporządkowanie tych nąjważniąszych
wai'rości wszystkim innym" t17, s- 28]. Ingarden idzie dalej, mówiąc o what
kowal roli człowieka wśród innych istot i, rozpatruUącjego aktywność w 8fe
rzc kultury. uzn4e, że człowiek w trakcie swojego życia nie tylko dąży do za-
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chowanie, wzbogacenia i przetworzenia .skarbów wartości otrzymywanych"
15, s; 24:1, ale ,,pełne zadowolenie daje mu jedynie fakt, że udało mu się ,,wy-
tworzyć wartości noszące piętno naszą (własna;i) osobowości"15. s. 24]. In
garden podkJ'eśla też rzecz bardzo istotną, tttiantlwicic to, że człowiek jako
Łwórcit w:irŁości sam przekształca się pod wpływem stworzonych przez sie-
bie dzieł [5. s. 241

Ta myśl dawka również sedna rozważań nad motywami czlowieka zdan
gażowancgo do podjęcia padl'óży - tak rzeczywista.jak i podróży wjd sytnbo.
licznym wymiarze -- w celu wzbogacenia sicbit! i poszerzenia znaczenia ludz-
kie egzyst.enęji. Ocena rzeczywistości nik zastanęi, jak i tol'inowanq dzięki
aktywncmu uczesttlictwu człowieka w procesie l(reaąi i autokreacai, odry
wa się na drodze )ozniiwunia. Przecławski sytuuje ,,ł)uznanie i coraz lepsze
rozumienie otacznyącegl} świHLu i sicbi(!" w kręgu ,,podstawowych obowiilz-
ków moralnych człowieka"t1 7, 8- 30J. Zgodnie z Iduczową dla tych rozxvażań
myślą A(arcela -- poznanie jest jcdynyin sposobem ukajenia mcl.anizycznego
niepokoju jednostki. Nicpokcju rodzącego pytania f} zakres i sens ją ustnie
nia. Rozważanie IŁwestii: ,,cz) mjestelll" i. uzupelniajiłccje: ::wjakim celu je-
stem", & także ,,dalsqd zmierzam)", zawiera)ą w sobie pytanie o ponadczaso
wy i teraźniqj$zy sens 1udzkią (i ]conkl'etnie: ,,rntliej") cgzysŁendi

Nlówiqc o pfłznaniu, należy podkreślić fhndainentiilnc w myśli Marcela
rtjzróżnienie pomiędzy poznaniem nispakayaUącyln powierzchown:{ - zc sway
riatuty -- ciekawość, a poznaniem, kt(}re - )}q?disc dćłżeniem do zniwelawania
odczuwancgo nicpokaDu-- zaangażuje podmiot puzn qący w poznawany pl'zed

nt n8 tyle, żc wniknic on w BŁtmą trud(ttŁrę owej rzeczy; oakl')jejej iotuLę.
Łatwo zauw:aźyć, że jest to rozróżnienie tożsame z bergsoi\owskim posLula
Łem wniknięcia w głąb poanitwitn4 rzeczy na mocy intuięli. W potocznym ro
zun)ieniu ciekiiu ość jest oczu'iście terlntnein pozytywnym. Rozumiemy .ją
jako zdziwienie, ciekawość świata, tliepokat'ne uczucie będące impulsem do
wszelkiego poznaniu. Tzdt rozumiana ciekawość .jest, WedILlg Marcela. wła-
śnie niepokojem innym od ciekawości -- zainteresowania. 'Fe osc€1tnie mogą
wszak zostać znspokojonŁ! przez pt'zylęcie prawdy zl'elacjotlawanej, odpowie
dzi otrzymanej niejako z zewniątrz. NQpcłniey ujmuje tę różnicę oczym-iście
sam 31arcel piszący ,,t3yć ciekawym to wychodzić z pewnego del'uchoiTtegci
centrum, to usiłowań uchwycić, ująć pt'zedrnitlt, o którym mialo się jedynie
niqasnc lub schematyczne wyobrażeń\ie. (...) być niesf)okqnym - to nie być
pe\vnym swojego centnun, tn poszu]dwitć swd równotŁ'agi"]]], s. 142]

Wydaje się, że pozniinie iŁngilżującc podmiot, któlT- stara się wniknąć
w głąb poznitwun4 rzeczy: jest także jednym z n4istotniejszych elementów
aktu turystycznego. Jak pisac Lipiec: ,,poznanie stanowi n4bardzią pier-
\votny impuls i motyw wszelkięl wędi'ówki o istota) ch rysach bezinteresow-
nego aktu tury$tyczncgm. Po drugie wędrówka jest specyńicznynn sposobem
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poznania(...) niemnżliwyin do zastąpienia pl'zez inne metode zakład4ące
niezmienność pozycji podmiotu w św-lecie, a więc ograni(:zcnie dostępu do da-
nych, możliwych do uzyskania w prostym, jednowymiarowTm oglądzic(...)'
[10, $. 891. Podmiot aktu turystycznego, jak każdy podmiot poznąjący, d:$y
w czasie swej wędrówki do zgromadzenia wiedzy, sformułowania pewnych
prawd czy opinii. lecz, pl'bede wszy8tkiin. gromadzi pewne doświadczenie, któ-
re imjest różnorodnidsze, tym bardziej z.blida ów podmiot do nsiWmnia ,,du-
cha prawdy", którego istnienie posŁulow-at blarcel. Jak wolno przypuszczać
E)oszuhijący podmiot. przeltetniony potrzebą ,,poznania prawdziwego" -- od-
rzucający wjakimś shpniu ..bajaat" pdedynczych pr:iwd absolutnych, narzu-
cun.ych czy nawet będiWych odzwierciedleniem wlmsnega, wcześniej przyjęte
go i ugruntowanega pogl:ldu - nie ustanie w wędrówce, niczl'm niestrudzony
pielgrzym będzie dążył do swqeD pełni. Raz zasmalcowilwszy w drodze, bę
dzie szukal nowycjl; poznac szy różne prawdy; podąmie próby odkrycia ich
znacza'nia. Aby zrealizować po$Ldat życia pi'zepełnionego wartościami, któ
rych ,,właściwością jest {i..) spełnianie pewnej funkdi w stosunku do życia
i jak gdyby xayciskanic na mrn swego piękna" [ll, $. 14SJ, nie ustanie w kon
ftontowaniu rzeczy\yistości z samym 'A'obrażeniern ]] niej. Niezrażony prac'
ciwnościami, bętlzie szedł ddą, gdyż.jitk mówi J-'ilozof; ,,wm'kość realizuje się
w życiu .jedynie dzięki ustawiczne walce z łatwizna" 111. $. t46J

Człowiek, rozbudzany w swej świadomości pielgl'tyma, będzie podróże
wal ku noxlWn} pt'zeżyciam, będzie f)rzygotowywal sobie w myślach swą po
drób, realizował jąi we wspomnieniach wielokl'oLDie do nią powrumł. Skoro

człowiek w swaUe] bytowel istocie jest pielgrzymem, a turystyka wspaniałą
nnalogią calcgm życia ludzkiego"116; $. 1411, być możejedynym ważnym po-
n ołaniem czttlwieka, by dollełnilo sięjcgo życiejest nie wstawać w w-ędrówce
Jaki+kolwitlk abiei'zimy drogę Lą wędrówki, należy nią podążać świadomie,
zawsze ku czemuś, co, być może, pozwoli nam odkryć jd nowy, niespodzie-
wany sens

Rozważania końcowe

W pt'ocenie analizy teoretyczną zjawiska turystyki, podnosi się coraz
częśeięi znaczenie turystyki kwnlifikowanej. Faktycznie, aby zt'ealizować
postulat autentyczności, pożildunego bliskiego kontaktu ze środoxviskiem
naturalnym , a także możliwościpcwn liga sprawdzimtu osobowego, swoiste-
go nurtu ducha, mocy więzi międzyludzkich czy poziomu własnej spraw-
ności, tut ystyka ]twalifikciw una wydaje się nic do przecenienia. Sama tu
rystyka jednak, by byla tą ,,pi'awdziwą", nie musi - jak się wydąjc - być
jedynie wysoce kwalińlkowaną. Niejest Ceż konieczne, by akt turystyczny



Z[ŁOt)[bA R[O']q]\rAC:J] TU]ZYSTYCZNE.J ]\r FILOZOF]] 143

rozgrywał się na łonie dzikiej pl'zyrody. w samotności, w atmosf'erze will
ki z jd żywiołem czy też z sobą samynt. Pi awdziwc poznanie(także samo-
poznnnie). zl'azur\lenie przeżywają chwili, zjawiska, spotkztniu etc. może
również w pelni nastąpić w trakcie zwiedzania zabytków czy sw:obodnego
spitceru wzdłuż morskiej p]itży. Jcś]i do ]Łażdego z tych aktów przyłożyć
należytą uwagę i p{)ruszyć wyobraźnię, jeśli z tego spotkania, zdał'żenia,
nan'et tęi sf)[)kQjnei chwili ntdumy na plaży czy w obiekcie sakraltlym luh
muzealnym. wyjdzie turysta w .jakikolw-iclk sposób zmienion); w swej ,e
wnętrzn4 sti'uktut'ze; zachwycony, zndziwiony. wjakiś sposób pabudzony
do m):śli, i'eakcji -- oczym iście niekoniecznie uzewnętrznion.ych wobec in
nych, obcycll czy współtował'dyszy podróży - wydaje się, że wtedy możemy
itlówić {} akcie turystycznym wzbogucalzlcym, o podróżow aniu zaangnżo
wanyrn. a nic służącym jedynie zaspokdeniu powiek'zchownęi ciekawości
Zusildność tych słów zdde się potwiet'dzać poniższy cytat autilr:t ..l?ilozo-
fii turystyki": ,,(...) jedyne wartościowe })ozilawcao są wycieczki w struk-
turę bytu, czynione wysiłkiem wlasnym, zawsze l)czpośrcdnim i silnie za-
angażowanym. Odpowiedzialny i rzetelny podmiot poznalący, jawi się tcd.y
poznaUącyrn turysta, przy czym nic mu większego znaczenia czy wypt'atx'a
dotyczy podróży do Pat'ża: w ']'atry. w- głąb !'acyf'ikto, ku gwiaz(]om {:zy cż
jest skrupulitŁnym pl'zemierzaniem naukowego łaboratoriutll, albo I'ów.
nic osobistym uczestnictwem w jakichś intel'esujących stosunkach mię
dzy [udźn)i" [10, s. 90]

Być może cho(]zi w turystyc ? wiaśni(t o to, żc kiadająi znana forma,jeśli
llczynli swQfeEri nrlhllnŁte kimijepszXm -- nit+ki)HIHI:zwie w znaclzeniu, pełną
widoczna odmiany, ule nitwcl w subiektywnym odczuciu jednostki - wpłynie
na puprawęjego samopoczttciu postrzegania siebie i świata, urodzi pozytyw-
ną samoocenę, z agm(]zi napięcia, t:lk w cwnęLrznc! jednostki, jak i interper-
$ona[ne. Po [Jru#ejeś]i dzięki pa(wróży i wszystkiemu czego zazniQ w czasie
jeD trwania, turysta oląjawi się.jako tbw tlksplorer, aktyw'ny poszukiw acz i kre-
atot' nowych) sensów. i w:]rtaści tc] tafydąje $ię, że osi:ągnąl cln swoistą pełnię,
także jakll człoxviek po prostu. a turystyka - [.cn lbnomen współczesności -
r\owego prupiigittora jq l iscynuUilccgo wilchlitrzu możliwości

Prawdopodobnie w uprawianiu tui'stylli, jak n' każdęl innej czynności
życiową, chodzi o pewną uczciwość w obec siebie. zgodę człowieka na tę kon
ltrctni} fortnę. sv którą prząawia się jego al(tywilość. Chodzi także o LO. by
nik na pliiszczyźnie życia, jak i na polu .icEO pajitdlnczych orzeł:z w isl.nice
sięgać w głąb, dążyć do wejścia w zakt'es Sad'uitl, nie zadowalać się brodze
niem w Profanum - płaskim, jednoznacznym. \X;tedy będzicml' w stanie do-
tknąć istoty, n4glębszego sensu rzeczy. Pozwólmy sctltie nfl ,,wqiścic} w Pa.
iyż", niech żlnva tkattka tego: co pozllaUeml' ztączy się z nami, dobitnie na$
wzbagacaUąc
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Ci, którzy zgodzą $ię z tak przedstawioną wizją życia i podróży. na pyh
nie: dlaczego podróżuje, być imoże odpowiedzą: by należycie wypełnić swo
Je zycie

Tourist motivation sources in H. Bergson
and G. Marcel philosophy

Fundamcn[:a]. far an msessment of' tnurism meat]s, question about mo-
tives oftra\ eling on-lider:- tourist activity, brings anotheĘ deeper in its es-
sence, question about, what tourism is in general und cspecially for a man

Tiying to answer thc question, what tourism is-as a phcnomenon- we
need to get to heart of thc mauer and discussed koncept

Using the main cnnceptions of'brilliant French t.kinkel's: Henri Bet'gson
and Gabrie[ b[arcel. we httvc underhnken an attem])t to ana]yzc the Lourism
phenomenon as a way ot l,rying to get to know a man. inHiltrating and get-
ting info the death orow n nature, the sun'ounding environment and flnally
hurism a$ a possible way or spcnding life fu16illed with values.

Possibjy. in pursuing bourism, like in every single life activity, everything
is about Home sclrts of being honest with yotŁrselfand the human being's ac-
ceplnncc in chin specific form in wnich IŁiu iłctivity sllows

Moreaver, it's albo important l.o rc'ach the depth, head for entering the
Sacrum, and fbeling not satisHiell with heing in Profanum-- obviously fiat
and unambiguous, roth on the life place and on the Hield of iCs single rea.
lizations.

Przecławski believes, that 'man in his exisŁentittl cs$cncc is a pilgrim,
and tourist i$ Łi marvelo\ls atlaloW ofthe whole human's [ih"

That's wh) pcrh:illg, the anty significant human being vocation to com-
plete his life, is to not persist in his effot'ts

\Nhatever thc way of Łhe hike is, it's iinpot'kant to consciously follow iC
toxwards something, which possibly may help us to discover its new unex-
pected meaning.
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INFORMACJE

MIEJSCE l ROLA AGROTUltYS'l'Yla
WE W'SPOŁCZESNEJ TUliYSTYCE

KNwztofR. Mazura i*

Rozważania nii powyższy t.emat należy zilcząć od nąjprawdopodobniq
zaskakqjqcego w lym miejscu stwierdzenia iż nawet w kręgach naukowych
panuje duże nicchlujstwoi nieodpowie(tzialność słowna. Spośród wielu przy-
czyn, które na to $ię składką w Polsce, trzeba wymienić najważniejsze, a są
nimi

bniżenie kultur społeczeń$t.wa w ogóle, w lynl kulcuryjęzykowęi,
duża dynamil(a rozwoju badań nilukowych
coraz bardzie interdyscyplinai'ny charakt er badań, co sprawia, iż spe
daliści jedną dyscypliny wkraczaUąc nit grunt innęl albo pmenoszą swoje
rozutnienie pllwnych terminów albujuż istniejącym naddą nowe znacie.

częsty brak związków badaczy z praktyki}. co odnosi się zwlaszcza do
turystyki
Przede wszystkim trzeba więc wyjaśnić, czym jest agl'oturystyka, gdyż

wbrew pozorom termin ten wcale nie bywajednolicie pqjmowany i interprc
U)wang. Jest to zbitka sli)w-nii slctad4ąca się z dxh'ócti wyrazów,. Pierwsze to
greckie (lgn5 : rola, w zestawieniu f)i'zynliotnilto\Wm oznacznUący mZnicąy.
Drugi człon wc:iiu niejest pl'ostszy do uściśjcniu, istnieją bowietn setki dcH
ddi 'turystyki', twltrzunc na ogół przez ut'zędrlików lub w zaciszu gahine.
Ców naukowych, w oderwaniu od rzeczywistości. Najnowszy, światowej klary
słow nik tet'minologiczny wyjaśnieniepodstaxb owego hasłafoulis/? (nielicząc
jego złożeń) zamic$zczit na pięciu stl'onachi. hlożna w nilu zawrzeć niemal

Katedra Piano"'ania PI'zcstrzcml go
8/53, riia=iirs/ii i u.inołi.iir {

A.]3euver. A dic/ial al) ofg/ul;cl and r.
lishjng 2002. s. 28{)-285.

techniki Wioctan'skini, Wrocław. \ŁI. B. Prusa

[ei'n inQZoXy. C)xon-New York CAB] Pub
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wszystko, co wiąże $ię z opuszczenicm miqsca zamieszkania w celach meza
rockowych. Wypracowana pl'zez piszącego te slowaz definida jest znacznie
krótsza, bazująca na określeniu celu, wjakim opuszcza się to miejsce. Brzmi
ona lapidarnie: Tt€ryslyia/t] po Ol!),waniepmes eai w cezar/l czAT'ea<i#nych
poza nlieyscen zal? iaszha/}iaS. Chodzi Cu oczym.iście o tnieDscowość zamiesz
kania, by nie włączać do tego, na przykład spaceru po parku sąsiadUącym
z osiedlem. Ponadtc} turystyka to coś innego niż kr4oznawstwo, które sta-
wia sobie cele poznawcze.

Tak więc agroturystyka w rozumicniujeH składników słownych pllwinna
oznaczać tuiystykt? związaną z rolnictwem. l wlaśnie tu dochodzi do pierw-
szych nieporozumień, gdyż (]la wielu osób rolnictwo to wieś i vice uer$a. Od-
dac lę sytuaqą także cytoxs'any słownika. XNpi'Rudzie nie zawiera on hasła
agrotoi4ri8m, leclzjest wMaśńenie terminu agl'ictl/fltraJ folłri8"}. co najedno
wychodzi. 'l'ak tedy znaczy l.{}

Jah loieŁe WJ3a nh pont'zedzaaqcycil s otto ŁIŁRstyłw, l\ie3est Itul\itretm
Może znaczy jetŁyn,ie łulystykę Ł ięjskq {ru.rniJŁłŁb, rua drugiłlt kofktt zlificze-
niatoynl. łu/ysąyłę ZŁuiQzaizQ zpr'aaiyqQ'n gos/)omal'sftuem

Autor ow tlgi} słownika, uznany autorytet w zaki'osie terminologii tu
rystycznd. rozróżnia więc znaczcniowa słowa ag?'ict /fz .ra/ (rolniczy) i ?'z(
m/(wiejski). To dt'ugie wywodzi $ię z łacińskiego I'zls, mris= wieś, posiadłość
wiejska, stąd I'zŁI'a/is: wiejski. Tak tedy. co innogl} jest turys©kn czy rckre-
acDa wioska {uprawianit na wsi lub przez inicszkańców wai, tu nie majcszcze
rozróżnienia hrminologicznego, choć pi'zydałoby się), a co innego turysty-
ka rolniczil -- czyli właśnie agroturystyka, ,,związtlną z pracqilcym gaapodar-
stwcm "(ioczywiście rolnym -- lltrmą wjęzyku angielskim). Nie wystarczy więc
być ]ta wsi, dlużd lub krócd, w?ypoczywąlt c .jecJynie czy wędrując przez nią:
by stać się agrotuiystą. Biorąc pod uwagę te różnice terminologiczne- warto
stwierdzić, że turystlrka(albo prucyz)mniej tnówiąc: rekrcaqa) vpidgka była
obecna w Polscejuż wiele lal temu,już pod koniec XIX w.. kiedy zapanowała
moda na wyjazdu' letniskow c! nu wieś- PI'zykładowo rcldzinn autora jeździła
przed wcjną na takie wywczas) do Boholubów nad SŁyrcm. niedaleko Łuc
ka na Wohniu. W latach sześćdzicsiiltych rozwinięta zorganizowanąjuż ak
cyę pod hasłem ,,Wczm} pod grusai+

Z dotychczasoxuych mnogit:h detiniqi agrotuiystyki i próbjeD charaktery
styki n41epią odpowiada U (}retycznyln założeniom nn:ibiza dokonana przctz

Xutot.jest ad 1068 r. dziułaczen} Polskiego 'l'owarzyst-x a bulls yczno-Krajmn&wczego
różnych jawi szczebli, w trm n(wyższych, przodownikiem turystyki Śót'slaęj i pizewodnikiom
o trzech ticenqwh obszmowych, nłldLo wykla<lowcą tuty$tl'ki n& kilku uczelniach wlmszych

K R. biazurski. \t,wraile ?aro.dniem:iarwś'ra/zl fbap arii.icand, Wyd. 4. wmctaw. oxĘ' su
fety 2a00. s. G7

A. Bcaver. op. cif.. ń. 14
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innego dŃwiadczonego działacza turystykió- IVyprowadzayąc zawale w nici
wnioski i spostrzeżenia można określić n astępuiqce cache jakie powinien po-
siadać ten rodzaj tui)-styki

pobyt(zxMązany z noclegiclm) w gospodai'stwie rolniczym,
b. uprawianie turystyki podczas pobytu w takim gospodarstwie.

dontdztwotuiystyczno-kr4oznawcze zc stronygospoclarzy {powinlltl brć,
ale niekoniecznie, jcśb goście nudą wystarcz4ące wlasne daśw iadczenie
Lutystyczn(

rzystal)ie z lokalnych procluktclw żywnościowych(niekoniecznie go-
spodarzy; np. w stadninie. która nie produkuje żywności)
e. możliwość praqr w gospadarsLwie
Co najmniej svięc cztery warunki muszą być spełnione, by llobyl na wsi

mógł być uznany 28 agroturystycznyi a obiekt przHmujący goli -- za takowy.
W odniesieniu do pobytu wypada zauważyć. ze samo odwiedziny gospodar-
twa rolniczego, niiwet specyalistyczl\egii, mieszcził $ię w katcgoriituryutyki

wią8kią, łakjak zwierz'anie muzeów w turystym kulturowej. A są znane
przlTadki funkqjorlow aniaobitlktówpod szl'lllcm gosp(dursLwaagruturysB,cz-
negm, ale nic świadczące .usług nucleHowycb, np. koło Jelenia Gólv. Niezwy-
kle istotna cecha wiąże się z możliwością pnt(y , gospoda'stwję. ililno iż to
podejście niirodziła się w ki'dach Europy Zac:hadnięi pod wvływern idei ..Bli.
żq rolnik:l - lninsto ntzcm ze wnią" ta WQ'rtiżalo szacunl:k do rolnika i jego
prac';l ca również na gruncie polskim nie jesc ono niczym nowym.. Pomija-
jąc ba'dzo bliskie zwiŁłzki roclzinnc między nową społecznością miqską ajej
wiejskimi, rolnjezy]ni rodzin8]ni, wyrużujtłce się w 8ęóunowqj paniocy v pra-
cach mlniczycjt (żniwa. WO kopkili to i lotnicy częsta wspomWji swoich go
spodni'zy play oianokos;lch, pieleniu { zy u łaśnie żniwach. W tym rozumie
nlu agroturystyka nicjest niczym nowvlli w Polsce

Wdobie nięjanalizadi zachowali i wydobyw: nia z nici) {ldpowiednich po-
zytywów agl'omtyuty](a stała $ię inst].umcnt.aln w I'ejdizadi kilku ważnych.
a punktu indyn'idualncgo(gościa turysty) i ogólnospoltlcznego, celów

rekrcaqi fizyczną poprzez i'uch w lll'zcuŁrzeni wi4skid i ćw entuajną
pracę w gospodarstwie
okreacji })gychicznej [)opi'zez zmiiinę p]'zedmiotów opcraqi myś]o-

wzbogactmie wiedzy ogólną, pei'soilnlnęi(poprzez kontakt z -w)spada'zamó
i miejsc:ową ludność) i krayoznawczęi
raz wielu innych

Wymienione i pozostałe cechy agn'otŁn),style lokując:ą w obrębie form spę'
dbania wolnego czasu, nalcżąc) ch oczywiście do rekrcadi fizyczną i psyehiw
ney zarazem. Pod względem pi'zestrzcni realizacyjnęj w:chodzi ona w skład

\t. Starra ulpnljljtAowanial":i oil agPPć py O i fbhe-. NRĘzlaku iona,R, u, lu s,s. 6-8.

d

W.}'CJ}
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rekrcadi otwartego powietrza albo inaczej mówiąc -.pozadomowęj, ca od-

SHumąmŃ:Kr$UiH$uTm:=ą
wziąć. Natomiwt cechytulystyki kwalifikowand, wymagającej odpowiednich
indywidualnych umiejętności turystycznych lub właściwego sprzętu(np= ro-
weru,]Łąjaku, nań). pdawiają się gdy potenqalny goa gospodarstwa dotrze
doń w ramadi wędrówki(turystyki kwalifikowanęl l lub przy użyciu sprzętu
tury$Wcznego, względnie jeżeli zacznie uprawiać turystykę kwalifikawaną

Łokwaterownniu $ię w takim gospodarstwie. W interesie w189claolń Jest
jak najdłuższe zatrzymanie takiego agrotury$ty poprzez odpolriednią ofer-
tę, in6armaqę turystyczno-krajoznawczą czy współpnlcę \N sieci gospodarstw
agroturystycznych. : . , . . , .

AgroturysVkaw tym właściwym, szerokitn poUęcłu doskonale.wpisie się
w od niedawna hnsawaną turystykę miękką, uwzględnidącą nie tylko sa-
mego tury$tę ijego oczekiwania, ale FÓw niej cały kontekst spoleczna-ekono-
miczny (lyc. 1). Bezpośredni kontakt z rolnildem, wspólne prĘemiewkiwanie
pod jiądnym dachem. nicleclnokrotnie wslńlne posiłki i praca humanizqją tu
ryutykę i zbliżają da glebie ludzi, często antagonistycznie do siebie nastawio-
nych nn zasadzie mentalnego przeciwieństwa n)iasto -- wieś. Ma to doniosłe,
choć za mało u\vypuklane znaczclnie w xxymiarze og(31naspołecznym (lyc. 2)
Popularyzaąa agrotury8tyki oparta li tylko na cksponawaitiu konzyśd eko:
nomicznychjesŁ niepełna i niewystarcz4ąca. Oczywihie, dodatkowy dochód
dla niezamożnych rolników jest równie ważny. jak i dla całęl .mieUmawą spo'
łemnaściB. Faktem jednakjegt, że w znaczncy części, o ile nie w większości,
obiektami w'otuWslFcznlpmi st4ą $ię gospodarstwa rolników wcale nie nie-
zamożnych albo przybyszów z miasta xu'kupujiących podupadłe gwpodarstwa
- pom\layąc oczywiście now o stawiane obiekty; które Bą w istocie więjskimi
pensUonataini, a nie gospodarstwami agt'otwystycznyim

Wśród wielu pozytywów takicHm rodzju rekreadi nie można pominąć l Je)
ekonomiczną atrakcyjności dla ogl'oturystów Znaczna cześć spaleczoń8twa
polsldego nie posiada wyslal'czŃąm dużycłt dachadów, by pozwól:ć sobie na
bardzięi wyrafinowana!, o wyższym standardzie formy xwpoczynku.:Ijest to
więc dla agroturystyka duża szansa. Rzecz jednak w.tym, że polska agrotu-
rysQka majeszczc wiele do zrobienia, w lym szczególnie w zakresie promu)'
cji i kontaktu z potencjalnym klientem

6K.R.Mazurski, ab# cllyc loniurles?am adla l asO i wuusbid.w: A. paleta (rBd): ltoe-
wóv al $aałdw wlos icA wper$pc Owi ir#egllzc#i Ur ię aurowgsiq. InstytulSmaolugii UMK,
Toruń lu98. E. 168.171
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Position and weight of agrotourisin
in a temporary tourism

A dynamic development af tourism und scienttHlc research connccted
with it has ca\isld a lange terrninnlogical confusion. Generalny notions l-ecm-
afio/z a?zd foiirB/r} are decei\ ed. ll'this fil'st one means a, resf whatcver, chen
the to\n'ism is a form ot'the Test. The tutuism nleans a surmountingorspacc
outside a residcnl,ial łocality in recreational kims. Tt etnbraces albo agrotour-
ism = agricultural tourism wnich is wt'ongly identificd with it ruritl tour'isn)
Principle chm'acters of agn'ahlurisn) m'e following:
1. A stac(connectcd with a night's lodging) in a f'ann
2. A practicing of trlui'isld dui'ing the st.ay in Bach fht'in,
3. A tourist itdvisirlg and help(for example, u bird of cycles or horses) on

a pm't of the lkirmer.
A use oflocał I'ood produchn(though not always* ainong others, in a house
stud).
l possibilitlr ofwork in Łhc lkirm
bul'al tourism is a ustial staw in a country in i-ecreational kims. and so

simple night.'H lodgings in boarding-housos or rŁ:st centers. In Poland this
fllnn of a i'est was wall-know,n ah'euclv' in tele end af 19'h cent... clcmenLs of
agrotourism appem'ed surel) in thc simijar time

Aen otoul'inn realizes nowatlw's m:lny social kims. It loc'atcsi LscLrin frames
ofa recreation as a form of an outdooring. Thanks to baring info uccount ot'
a socioccunomic łhctot' it realizes requircmc nhs ofa new tendency in a forma
bon of tourism, that i$ to say soP faztl'f8/}1. Hcre why it i$ worthy ofa high-
est and manx-sidcld support.
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Beiiver A., A dic foitarT of racej a/ld louris/? er rr i/ oZoRy, Okon-New
York GANI Publishing 2002, $. 280 285
Mazurski K. R., IV7bra.rle zapadnie/lid g'ecigra#i eho/ŁoJ?liczrŁeg, \Vrd. 4,
OĘXr Sudcts-. Wroclaw 2000
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Earupey.salą. instytut Soqo]ogii UA]K. 'l'ort] ń 1998
SLaffn XI.. Uwart l hotzarłia I'Dziur!/u {zg"roŁtlPysly/ei w /)o/sce. Na szlaku
1994. R. 8. nr 5
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RECENZJE

SOCJOLOGIA PODRÓŻY A DIALOG l(UITUROWY

IHofcfech J Cynarsbi

W soąjnlogii turystyki podejmowitne są bat'dzo różne zagadnienia. do
b'czące rclaęji turystyki, jako zjawiska społwzno-kulturowego, do terenów
oraz ich społeczności - kr4ów zamieszkania curystó% organizatorów usług
turystycznych i lniqsc doceloxlrych.l Krzysztof Przecławski przedstawia na-
stępującą deflniqję= ,,Turystykę - w r{)sumieniu socjologii - nazywam)y c l
łoksztall 4awisk ruch]iwości przestrzennęi związanych z (]obruwolną cża.
siwą zmianą miejsca w pt'zcstrzeni, rytmu i środowiska życia oraz w4ściem
w styczność osobistą ze śr'odowi8kiem odwielłzanym (przyp'odrliczym, kultu-
row)un bądź społecznym)" [ 12].

Także soęjologiczna refleksja nad samyttl tylko zagadnieniem podróży
i podróżnikiem możebyćrealizuu : nn nat'óżnesposobr. z różnym rozłożeniem
akcentów lub w zależności od pz'z)jętej teoretycznęi pet'spektyW. Podróżnik
lub wędrowiec ukaz)wanyjesb n4częściej w perspektywie socjologii kultur)-
lub itntropalogii kulturową [16, 1]. Teoretyczną bazą d]a ana]iz fenonieRU
podróży może być np. ,,tlneropologia drogi" 116, 17, 3]. Z pomocą podobnego
semiotyczncgo instrumentarium opisywane są np. wędrówki współczesnych
wojowników. studiujących dalekowschodnie sztuki w€1]ki [6, 4]. Poniekad tak-
że antropologia turystyki Turosa115] jest arltropologią podróży

W nt)wq książce l<t'zJ'sztolki Podelllskiego[9J: została p)'zylęta pcrspek
trwa kulturowa, wynikająca z humanista'cznego ljaradygmatu soqolagii. NTa
wiązanie do antropologii kulturowej (apołmznq) pojawia się chociażby w W'
towanych myślach C- Ló+i-Straussa i definicjach J. CliNnFdB. Pqawidą się
wspomnienia podróżników; jak cytowanego na n'stepie K:krola hr. Lanckn-
rońskiego, szanujących kulturę odw'iedBilnych kl'4ów turystów-etnologów

tx'dziel Wvchouunin i''izJcznego UniuurspcLu lŁzeszowskiego. Rzl
kiego 3 C

K. Podemski, 5pgQlaglapocZl6ąr. \\FN UANt. Poznań 20{}4, E. 366

ł. Towar.njc
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i podróżników opisują(ych obce zwycz4e po części na wesoła, po części Baś
wulgarnie i dosadnie. Praca ta sklada się z trzech zasadniczych części: 1. 7tlo.
rvOczne UUęciapodM47 ip llazŁłach poleczr:ych;17. Podró eFa arów w Zalmh
1954-20a2; ///. .Oswq/unieobcości". Trzecia część poświęconajest podróżom
do Indii, które stanowią tutaj przykład relaąi między Zachodem a Orientcm
i egzcmplifikaęję kontaktu międzycywilizacŃnego. Książka Podemskiego za
wiara ponadto dłuższy IRsfęM Wniashi i Zakończenie, posiada Antełs zc spi-
sem analizowanych reladi podróżników dobrze wykonany Jade 8 n toisł
i angielskie $trwzczenie. W bib]iogranli[9, s- 339-358] znajdujemy publikade
autorów krajowych i zagriuiicznych, reprezcntt\jących różne dziedziny nauk
humanista'cznych i spolecznych, głównie polsko i angielskqęzyczne. Swiad-
czy to o dobrą znąiomości liter'atuty przedmiotu. Niemnięi nie zaszkodziłaby
spojrzeć na turystykę i naukową refleksję o turystyce w ujęciu systemowym
[ż. 8]. Może także we fragmentach poświęconych ,,poszukiwańu tożmmo
ści" wam byłoby odnieść się do koncepcji homo uiahr {człowieka podróż
mika, wędrawca) G. Mm'cela oraz do taoistycznej filozofii Drogi czy takżcją
dalekowschodnich koncep4i pochodnych

Autor książki de6lniuje turystykęjako podróż będącą usługę, ppoduk-
bcm na sprzedaż i dobrem konsumpcyjnym, a także podle bardziej ogól-
ne rozumienie t.urystyjci jako 'Czynności zwiedzania (slghtseeingy19, s
9]. Niestety, żadne z cych tłumaczeń nie uwzględnia aktywnych form tu
rystyki -- wspinaczkowd. rowerową, konnęi lub pieszo i z perspektywy
nauk o kulturze fizycznej jest trudne do przyjęcia.:Skojarzenie turystyki
ze zwiedzaniem i kansun\pcUą powoduje, że w teJ optyce nie dostrzegane
są istotne od XVII wieku (Graf d Tozłr)[[[, a. 234-247] wymiary.eduka-
cyjne i samorea]izacyjne turystyki [7, 15]. Wymiiiry te są wręcz konsty-
tutywne dla humanistycznej perspektywy teorii turystyki(luł) nauk o tu-
rystyce) ISJ

Niemniej jednak Podemski koncentrqe $ię na pojęciu i zjawisku po-
dróży, które uważa za isCotowo różne od turystyki. Podróżują zaróxNno lu
dzie, jak i kultury. Autor $oę/oZagii podrózy przyjmuje za Cliaordem, że
ogólnie podróż wiige się z mobilnością przestrzenna czlowieka .i zmianą
dotychczasowego środowiska. W teoretycznych rozu ażaniach nad podrózy:
i podróżnikicm znddujcmy tu: 1) pojęcie obcego(G- Simn\el, A. Schulz, F
Znaniecki. T. I'odorov. B. Cohen), 2) interpretildę podróżyjnku f'army Itar
taktu kultur'owego Cod Ty-lara po G. Hobtede), 3) skdttrzeniEL z koloniali-
zmem -- ,,inxvazja mieszkańców metropolii na peryferia" oraz 4) perspekty-
wę rytuału i sacrum. Intel'esujący jest opis obszaru penctradi badawczych,
który Podemski nazwał 8emiotyką podróży. Metodologia ta wiąże się z po
jęciem wizualną konsumpcji i stanowi preferuwatly przez tegoż badacza
paradygmat [10]
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Poznański męjolog podle za P L Pniu'cem 15 kategorii ról związanych
z.pielgmymowaniem. Stł tow szczególności: 1) turysta-iten, k6ry] robi zdję-
cia. kuplye pamiątki, odwiedza slynne mieysaa, nie rozumie midaoowych; 2)
podróżnik -- przebywa krótko wjednym miga scu, eksperymcntuje z lakalnDrm
jedzeniem, odwiedza slynne mie8sw, zwiedza samodzielnie. Taka konwen-
da wydŃo się łatwa do sfdsyńkowania, czegojednak Podemski w tym miej
scu nie c'zynit9? s. 92.93]'. Także w stosunku do krytyki skomerqjalizowand
posttuiystyki" i postmodernigtycznych metafor Baumana autor ksii$ki za-

chowqe dystans, pozostąiąc przy neutralnym (pozbawionym wmtościowania
i ocen) opinie przytaczanych koncepqi. Podobnie ukazŃe inne socjologiczne
koncepcje badania dawiska podróże wyciągdąc z całego przeglądu różnych
koncepcji i poglądów ogólne wnioski w liczbie 23. W ostatnim z wniosków
wykazuje nieprawdziwnść postmodernistycznqj teza że ,,wszyscy jeshśmy
turystami" - empiria turystyki daje obr:żz mniejszości, spośl'ód społeczeństw
ba'dziel zamożnych, uprawiaji+cTch czynnie turystykę

Część druga rozprawy t] socjologii podróży poświęconajest aktywnoki
podróżniczęi Polaków. lstotn:l cezurą czasoxvąje8t rok 1989, po którym mch
turystyczny zosUI w Polsce zwielokl'otniony. Analizowane są: aktywność tu-
wstyczna, kierunki Wjazdu% cele, fol.ma orginizaęji wyjazdów zagranica
nych i dane statystyczne. Przedstawione zostaly wskaźniki liczbowe i wyni-
ki badań uczestnictwa w turystyce w kot'eladi z cechami demogralicznymi
Uwzględniona została tu także specyficznie pulslm, wahadłown turystyka
zarobkoxva.

Trzecią część rozpoczyna Podemski prowokacMnie przytoczonyini zapew-
ne glowa .Wtatami dwóch os(5b --jednęi zdziwione0 0bcością kulturową Indii
i drugiej niczainteresowanęj egzotyka Orientu. Czy wreszcie forma kontaktu
międzycywilizncyjnegojest, w przypadku podróży do Indii, formą dialogu
kulturowego? Doświadczenie inności lub obcości wywołuje Mine strategie
nakęji, Jwt to próba osw4aniii owęi obcości, jęj odrzucenia lub ignorowa-
nia. Dialog kulturowy rozgrywa się zwłaszcza w sferiich zmysłowe pencp-
cyb rozumienia i wad)ościowania.

W niawiązaniu do deHinicDi cywilizacji znitnych politologów i hiotolyków
idei, Podemski ukmQe cywilizację indyjską. Odniesieniem jest zuówna per
cepda hinduizmu, korzenia owej kultury, jak też xvz4emny uklad nela(oj-
ny między Zachodem a Indiami w perspektywie diilchranicznęj. Kontaktem
międzykulturowym sprzed rozu'q orientalistyki jako dziedziny naukową
Polska indologia powstala jednak dopiero na początku XX wieku. ZainCern
sowanie kulturą Orientu zaistni&lto późnięi nil Zachodzie w masom vch ru-
chach kŁdLurowWch kontestacji i orientalizacJi j13]. 1ndoŁog i eliadysta I'o.

Dopiero we n kioskach na s. B18 pisze an hliie mR czegoś tajciegnjak rola $pulecznapodló l iba
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karski zauważa. że turystyczna dt'oga do Indii jest od tysiącleci i dla wielu
narodów ,,pielgrzymką do źródeł tożsamości"L14]. Jako badacz dialogów'
kulturowych wskazqe on na liczne nieporozumienia. wynikające z niewie-
dzy o obyczajach, piinqjących w obcym kodu. I'akże badania Podemskiego
[9. s. 190] wskazują na stereotypowo poBti'zeganie Indii. Wśród turystów od
wicdzających Indie, xxWóżniŁ on koneserów. posiadających clo ć sporą "'ie-
dzę o tym kodu (1o-15%), turystów o wiedzy potocznej, gmetowey(ok. 50 %)
i ignor:intów, bez elcmentai'nęl zn4omości Indii(cała reszta), zapewne nie
zbył zainteresowanych pozyskttniem takie wiedzy. Interesujące są przyto-
czone wypowiedzi tuiystóu,, w skazułące na ich postawę wobec percepowi'nq
kultut7 indii i ocldąjące różncti'odność ocen etycznych, estetycznych etc. v od
thscynadi pci odrzucenie

Relacje bezpośredni(! zclstały uzupełnione opisem Fein(;ii podróżników
literaturą podróży. Relacje te poddane zostali ilnalizie ilościowqi i jaka

ściowq. Na uwagę zasłuWJe relacja dr. Jad dupki 10ł $- 268-278], Podróż
nik ten nisko oceniil duchową kLŁlturę indii, w pot'ównaniu do europelsldego
dziedzictwa chrześcjjańskiega. Oczywiście niektórzy szuka\ją tu nadal nowe
go ,,ducha)weto ccnLrutn", a co zn:ąjdują? Stal':ą obrzędowość, różnej maści
guru i ,,religijny Disneyland"; .Jak oldie odbierane są przez tuTy8tę aktual-
nie'? w pórcepqi ózisi-.isz :go pnaróżniKujest jeanncześnie: ,.Głośno, śllliar-
dząco, goi'ąw. pięknie; wspaniale"19, s. ż98J, Oczywiście spoUrzenic 2nisko
buclżetawegoFltlcakoxx'ca" rłbżni sięod spojrzenia turysty Rail ożncgo. Hala'sze
jednak pozostaje czynnością poznawca

PracaPodcmskiegojest pozyęjąprzydatną dlapraktyki turystycznej i waż-
ną dla sodolagii turystyki. Wnosi treści znaczące dla realizowanych na kie-
runku Wschód-Zachód dialogów kulturowych, których katalizatorem jest
turystyka. Wartościuxx ajest przńęta tu mctlldołogia - uzupełnidącc się za-
stosowac\ie różnych tnetod badawczych, a zwłaszczabezp{ )średniej obscrwaqi,
clu potwierdzdą chociażby zcUęcia z Nttpatul zdobiilce okładki książki. Treści
zalmcszczone sąw układzie kohclrentnym. Pa bazie teoretyŁlzned przedstawit}
ny zostal ntateriał empiryczn.y, a następnie nieprzypadkowo wybrany (wh-
snc inspiradc i odtnienność staraj, bogmhD kultury) f'enomen padl'óży do In-
dii. Zachowana ztlstała tal(że konsekwtlnda terminologiczna

Uwagi zawmtc xv ał'tykulc m4ą chiu'aktem' dyskusyjny i nie umnieHszayą
wartości książki, którą sam Autor kienÓe.zasadniczo do badaczy intcrpi'etu-
jących i'óżnć tożśaillości. Zdaniem niej podpisanego, rozprawę waha pole-
cić także flsobom chcąlw n])związać wiedzę' o tulvstyŁ:c z wiedzą $oyologicz
ną, antropologicznił i humaniBCyczną.
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RECENZ.JE

TURYS'l'YKA W GORACH EUROPY

Zygmunt Kruczek

Od zat'ania dziejów turystyki góry byly uważne za mięjscc szczególne,
warte odwiedzenia. Początkowa lęk pi'zed ich ogromem i grozą przyjął po-
stać uwielbieniil w dobie romantyzmu. Góry stały się w dobie nowoczesnej
turystki podstawowym {obok VWbrzcży morskich) regionem recepdi ruchu
turystycznego. Regiony górskie cecjlujQ wyjątkowe bogactwo urozmaiconych
krayobnlzów, wyższe zalesienie niż na nizinach. zróżnicowanie klimntvczne.
roślinne, czyste rzeki i jeziora. Dorównuje tyiri walorem przyrodniczym bo-
gactwo walorów kulturowych, a zwłaszcza tradycyjna kultura ludowa, która
w wyniku istnienia baritlry ukształtowania ter'enu zachowała się w lepszym
tanie niż na nizinach, nie ulega.i c w plywon} cywilizaqi mięjskid. W górach

nąjczęściii m:lmy {ln czynienia z dwQlnn wpruźnrmi scznnnmi tury trczn.r-
mi. Okres letnich wędrótvek i wypoczynk\i uzupchtia sezon zimowy związany
z rozwodem narcial'stwo i I'ekl'eddi zin)owqi. Ta dwusezonowość czyni gospo
dawkę turystyczną w górach bardzięi optacalni+ niż w regionach nadmorskich
tre6r klimatu utniitrjiow ajego

Obszary górskie Europy ząjlnqią 22ęn powierzchni kontynentua, St'an, far-
ttiy oraz perspekty\q' t'ozwcju t.urystyki na obszarach gól'skich są przedmio-
tem rozważań RRodzimiet'zn l<urka w monogi'arii :,T\jrystyka na obszarach)
górski(:h Eul'opy", wydanej vv 2004 roku przez Instytut CłeogranJi i Gospo
dat'ki Przcstrzclnnej Uniwe]'sytet]] Jadellłtńskiego w Krakoxx'ie: bTonogranla
ta liczy 214 stron. Rozpoczyna ją pi'ezentaęjn zasobów przyp'odniczych ob
szaf'ów górskich, zwlaszcza tych, któż'e są istotne z punktu widzenia r'nowo
ju turysl:yki. Ukitzano również przemi:lny sf)ołeczno-gospodarcze i'ednnów

st) cut 'l'uli'$tl'ki i Rckicaeji ASb'n l€r8ków. 81. Jana pawla ll 78, XŁlś!=!!!zl:111ś==k

Za krat.erium kwaiiiiKaĘji do obszarów' górskich artur monografii przjd4 wysokość i3(]t)
m n.p.m.; tl'zera daduó, że jest Ln kryterium dy$kusŃne i raczy zawyżone.
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górskich, kładąc nacisk na te spowodowane rozwqtlm gospodarki turystycz-
nej. Jtlko przykład dla takich rozważań wybrtulo nąjbardzięl typovW region
Banki, jakim są Alpy Rozdział zawier4ący podstawowe wskaźniki, charak-
teryzujące chin zagospodarowania turystycznego oraz wielkość ruchu tuby
etycznego poprzedza pl'ezenLacaę głównychjŃ form występujących w górttch.
Opisana ndważniejsze - turystykę pieszą, l\al'ciarsLxvo, turystykę jaskinio-
wą i turystykę przyp'odliczą

Autor' w kolejnych rozdzialach skupia się na pl'oblemach rozwoju tury
styki w odniesieniu do obszŁlrów widskich, uzdrowisk i parków nwodowych
Rozważania o wpbwie turysta'ki na stan środowiska przyrodniczego, edek
rach {łktlnomicznych gospodarki Łuryst8rcznd oraz koncepcjach rozwqu har-
moni.jnego ](ończi+ tę interesuUqcil monogi'arie

Nliłośników gór, a przede wszystkim osoby interesujące się turystykę
górską w Europie, zaintel'esule baza źródłowa monografii. Sklad4i+ się na
nią bogata literatura zestawiona przez autora, liczne tabele, wykresy. adre
sy internetowe

Przykladu jakimi posługuje się autor. dotyczą głównie Alp. O ile pomi-
nięcie przykładów z terenu Polski jest uzasadnione dosĘpnością publikadi
w nmz4 literatui'ze fachową, to zauężcnie problematyki górskiej głównie
do regionu Alp ogranicza szersz:t analizę porównitwczą. \V niektórych krę
Bach geogl'ołów i alpinistów wrecz poszel'za Hię granice ICui'opy, aby znalazl
$ię w nich łańcuch Kaukazu. Geop'aficznic leży co prawda w Azji, ale zdoby-
cie elitarnego wyróżnienia. jakitnjest ..Korona Ziemi" wymaga wąścia na El-
bru8jako ndwyższy szczyt blue'opy a nic na lvlont Blanc w Alpach. W tabeli
l na str.13 autor nie podaje zt'esztą wmtości dla ndwyż4 wyniesionych par
tii gór Europy. Według [;NELU Wnosi ona d]& obszm'ów położonych poly
żtJ 3500 m n.p.m za]edxs'ie t).0] ę., świadczy Co o tlrin, że wysokich gór w Eu
ropie jest mało

W sumie książkę \N'!odzimierza Kurka o turystyce w obszarach górskich
Burlłpy Imożna pala:cić studentom liierunków turystycznych wyższych uczel-
ni i wsze,stkim, którzy int.eresują się górami i turFstyką górską jako zjawi-
skiem kulturowym, gospodai'czym i przestrzennym

Piśmiemiictwo

[1 ] WI Kurek, Tu?)soba naoószai'achgórs#ich En?u/y. Wybranezagadnieniu
Instytut Geografii i Gospndat'ki Przcstrzennd UJ, Kraków 2004
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