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OD REDAKCJI

Tcmatl'kaarWkułówzamieszczonych w 15tomie ,,roliaTuristica"dotyczy
zjawisk turystycznych zachodzących w regionach. Problem)etyka regionalna
zawsze był:i xv ntluktich o turystyce mocno akceptowana. Niibiera ona coraz
większego znaczenia w dobie integraąi z Unia Europejską. W obecnej g)ńu.
adi funkdonowailia Polski w Unii Europqskią region\J' utożsamiany z wo
jewódzLwami nabicr q szczególnego znaczenia: jako państwowe jednostki
adnlinistracyjnc pierwszego stopnia są podmiotem samodzielnym działań
społecznych. kulturalnych i gospodarczych.W przygotowywanymNarodoxsD m
Planie Rozwdu lla lata 2007 - 2013 zrezygnowano np. z jednego zintegron'a-
ncgm planu 3'egionalnego na korzyść 16 planów regionalnych

Tom niniejszy otwicrŃą rozważtuiiaWoUciecha Kosińskiego o kr4obrazie
kiJlturow-ym, kulturze międzyludzkie i tuwstyccjqultul'awd. ilu$trawan{
licznymi przykładmni t'ozwiązań w sk:lli lokalnej. Strategią tworzenia re-
gionalnych prodt&tów turystycznych z4ąl się Michał Zemła, a o prflmoqi
regionów turystycznych, j4 celach, środkach i organizaqi piszą Z}'gmunt
Kruczek i Bartłomic.l Wblas.

Prezentaąęt'oli turystyki w skali rcgionupiern'swego stopnia rozpoczyna
Jet'zy Ui'niaż w swoich rozważaniach nad rozwqcm B'armii i blmur poprzez
turystykę i rola'eaclę.

W mniejszej skali - inikrorcgionalną(Park KTŃobnlznwy aór Slonnych
i jego otułiin) koncesje razwQju turystyki przedstawia Wacław Rettinger.
Region Dolną Austrii i jego potencjal turystyczny jest tematem artykułu
l€at:ii'cyny Gmyrek

Na temat roli turystyki w gospodarce n4mnidszych jednostek admi-
nistracyjnych -- y. gmin wypowindil się hlacięl Abi'atn. PT'zykładcm analizy
w skali gminyjest opracowanie Izabeli M4cherczyk i Ad:żma hTroczki o stt'e
fach tul')-stycznyl:h w gminie Krzeszowice. Tem:etykę regionalna uzupełniają
i'ozwitżunia Krzysztofa Kaganka i Aiiqi Miller o wypoczyjlku w obiektitch
zabytkowych oraz artykułAJidi Kicińskią-świderskiq oraz Tadeusza Stolllki
o pt'oHektllwaniu tras gcoLurystycznycjl

Mam nadzieję, że zamieszczone w tomie zarówno matellalynaturyogólnqi,
jak i studia pl'zypadk(lw będ:4 pomocne w tworzeniu i I'ealizaqi rttgionalnych
progratnów wykorzystujących turystykę jako czynnik sprawczą rozwodu t'e
gionuw-

dr ZDgmt nf KT'nerek





TURYN'l'YKA KULTUROWA
KRAJOBRAZ lCUj:SUROWY
KULTURA MIĘDZYLUDZKA

Wo#ciec/z .Kosiński'F

Współczesne tendencje ruchu turystycznego -- ilość i jakość

\Nr rninicmychdziesięcioleciachabscrwowaliśmynieustannywzt'ostglobal-
nego ruchu tur) stycznc'go. Od roku 2000 pqawiiy się waźlle powody obniża-
jące konkretne segment.y ruchu t\iryst) cznego w pewnych miqscach i wśród
ptlw nych społeczności. Pierwszypakict lli'zyczen to z:in\nchy ten'ot'stl'cene l l
września 2001 t'oku w USJ\, a następnie wywolal\eWmi zamachami działania
elyt.err€1rystycztle w' świeciei . Pakiet drugi Lo nicust.abijiza\t'ana sytuacja
f)olityczna na Bliskim XXrschodziei wynik4iłl:e z nitg konflikty zbrojne xv tvm
I'egionic świata. PowodLljc l.n Łnzc:zRrhek w rllchu tura-etycznym, obliczana'
w skali globalną nil oknto 0.6%:(ryc- l)

Pewne iJsłabittnie ruchu tul],stl:cznego obserw ujemy tc'ż w. Polsce'. Dt}
ndważniąszychpi'zyczjnl w t.eD mierzi! należy nmyceniesię klientelizagranicz
nęj 'egzotyka' Polski po uchyleniu .ją gmnic wskutek pl'zemian rozpoczętych
w 1989 roku. IX' tqj chwili ta 'egzlltyka'niejestw- stanieprzeważyćniedostatku
w dziedziniestandardów produktu turysQ'czi\ego, oferoxs'anychw Polsce. Owe
niedostatki to prymityw izm ohrawunych ust\ig, jak też zaniedbanie kr4o-
bnizów będącycjt zainteresowaniem po&cnqulnych Luwstów- Wciąż dulninują
u nas wrŃazdyjednadnios$'e tzw. pasiinckie; bez noclegu, gdyż dla większości

Wyt[zin[ .h«chitekturl' Folii echniki ]€rtiklłw
}'Łłr. :,Tylu WTO (XN'crjd TQuri$m 0rgRniH8LI(in) $nys the Scptunbct' ll aEtnck". Zrodlo:

d:es internatu\q' - www.woda-tourigm.orgrmnrkeŁ eilicl).rracts.
}hr. .Tllc\\pr0(n'al'ld Touri8m argnniMLiCln)--b'nctii&l'lENi-w".Zrodlo; ad'esintei'netawy

snw.w-orld-tnurism.tira'mmkct.msenrch'fncto&figurenatwŁdnU.Atttorskladapodzieko"alma
panom di. Romanowi Knw8l$kiEmu. dr. Zygmuntowi Kr\iczkawiorRZ dr. W8ct&wowi R€ttitigorowi
za dostep do najnowszych materiałów oraz za komultitde dotyczące nn\Wch zaanisk w tchu
turystycznym gjobnl nym i nn tCHnie Polski.

I'or. 1 25 1
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2000

Ryc. 1. $w-inLnwy ruch Łury&tytzny OFltem. ChnrakLPry$cyczne ZHlnmHnie wzro$ŁLI w AUDI
-nku; H'g ]żO. 21. 23], Ilpr. nuŁ-; npr graf. S. Zyt:h

mieszkańców Polskijest on zbyt drogi, nazbyt trudny do zorganizowania oraz
niskostandn'down w stosunku do oferowanej ceny.

Czymlikiem szczegóhlymjest zmniejszenie się sentymen tal nych' przy-
jazdów Niemców na poniemieckie obszary północnej i zachodniej Polski
Jogi, to skuLkiurn zitsf)okcŁjenia ciekawości w tq dziedzinie, coraz bardziej
podeszłego wieku OI'az wyJniel'ania starszego pokolenia nagbardzie.i main
teresowanego takimi przlrjazdami. Jednak ogólna tendencja wzrostowa
wydaje się zjawiskiem tak silni'm i uzasadnionym, że pomimo pt'zejścia
wych, prawdopodobnie możliw ych do przezwO ciężenia, uti'udnień będzie
postępować nadal. Napędzająjąbowiem przemożne czynniki, w):lnieniotle

- Wzrasta liczba osób biorąc'ch dotąd udział w Culystyce i nadal nią main.
teren)danych, gotowych do ewentualnego przestei'ownnia s\wych zainte-

pomzq

Por. dalszy rozdzial nininjszegn anykutu nt etyki n"-tnlgiczneu dn źi'ńdet
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resowŁtń Lurlstycznych w bardzięjbezpieczne mięjscai pt'zmrientnwarlia
form turystyki (zwłaszcza transportu) rla bardziej bezpieczne
Pojawiają się nowe pokolenia i grupy społeczne złożone z osób nie biorą-
cych dotychczas udzialu w prawdziwą"tuiyst) ce, które dzięki wzbogace-
nia materialnemu i duchowemu wołowe sił podjąć tq? formę wypoczynku
i spędzania czmu wolnego
Następuje prz)most liczby podąmowanych w)jazdów w przeliczeniu na
jednego uczestnika, wsltutel( wymieniony('h powyżej czynników wzbo-
gacenia matt:rialncEm i duc;hllwego nr:lz dzis?ki wzrostowi zaintcrcsowitń
Lurystyką
Zwiększa $ię ilość czasu(osobogodzin, osobodni) poświęconego na Lury-
stykę w przeliczeniu najednego ucze6t.mika w ciągu roku
Potężnym objawem wzrosturuchu tuWstyczncEmjcsŁrosnącailośćpienię-
dąrpoświęcanychnaceleturystyczne w przeliczeniu najednegouczestnika
tego ruchu
Kapitalnym proturystycznym 'napędem' jest. skutek tcndcnqi wymie-
nionej powyżej, a więc u,zrost dochodów uslugmdawców. którzy zysk tcn
mogą wykorzystać do dalszego rnzwaHU ilości i jakości ushlg.
Wzrostowi ilościotx'emu i'uchu turystycznego 8przHateż doniosły czynnik
jakościowa. Jest nim powiększenie palety typów wypoczynku; w tym
zwłaszcza i$totnil rolę odgrywa turystyka kulturowa

Otwieranie nowych możliwości poprzez niespotykane dotiłd itCrakqe
program)owe, np w ramach turystyki kultur'owej, jest szansą powrotu clo
zdecydowanego wzrostu ruchu tuD'etycznego, med ako na przekór hamqąqfm
ąjau,iskom politycznym

Specyfika cichu turystyki kulturowej 'na drodze do Europy

Turystyktt kulturowai wśród współczesnych trendflw w turystyce zasłu-
guje na szczególną uwagę. Udział w niq jest swoislyrn miernikiem poziomu
kulturalnego społeczeństw'a. Dotycz) Lo zarówno turystyki kulturowej na
terenie własnego kr4u,jak też turystyki wyjazdów q za granicę. W Polsce da-
lekojest pod tymi względami do standm'dów zachodnich. Nie wynika Ło tylko

I'on tanaunqa światowe głównie [Zoj* pmsimi tendencje krajan'e gtównie[231, pa$$im
w przeciwieśnLwiedonlepnawdziuęjturystyki. j.w)jazdówilandlowycxoanotowlv'anycl}
ta stykuch jako tuWstrka
wK źródlKjak przepis 2.
Pojęcie turr$trka kulturawn jest pa.jeana i wiclaznaczne. Wartościowe źródła w tea dzie

dzinie - [i, 3. 141
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z przyczyn materialnych, alc również z niskiego poziomu potrzeb ludności
w dziedzinie turystyki kulturou-q. Są jednak w tą miej'zc także symptomy
optymista-czne

R4}zwq cul'stylu l(ul tu i'owd do niedawna dotyczył głów'nie mieszkańców
zitsilbnych kr4ów zachodnich i Japonii 1 2;3j. Jednak dzięki tran$1'ormacji
ustrnDowęl w Europie Wschodnią dołilclząądo tego nui'tu również mieszkańq'
państw postkomunistycznych. Widocznym pt'zeaawem łeEm zjawiska - obok
wrńazdóxA'prywiiLnych--jest powodzcniei rozwój orgtuiizowanych przezbiura
tur) etyczne nowej generŁlqi tzw wycieczek ołłjitzŁłow)'ch, skoncentrou nnych
wlaśnie nit turystvce kultur'owej'

Dlatego nii pl'lini wstępowania Polski do Unii EuropqskieD należy pi'ze
n:llizować przycz) rly pnwodzeń i niclpowodzeń tuU'styki kulturową w- i\a-
szynt społeczelństw.icm. \N- ślild za tym należy pracować nad strategią rozwodu
oraz nad le])szyny przystosowaniem naszych kraDobi azów kulturowym;h dllL
tur) styki kulturowej mieszkańców Polski i dla pi'zyjezdnych z zagranica
Przystosowanie to dotyk:zyw piet'w'szęj kolejności ocha'ony i konserwacji dóbr
natury i ku[Luiy sk]adaDąq'ch się nakr:\ji }])t'nz kulturowy. W drugiej ko]dnilści
obejmuje re$hu rnwat)ie tych zasobów które uciec'piaf i są w stanie \iszczerb
ku. \X'reszcie po trzecie dotyczy krcilqi nouycll dzieł w obrębie kr4obrazów
zabytkowych

Kz ajobraz kulturowy i jego piękno
Pojęcie kl'ajobraz kulturowy znane za granicą już przed winą np- jako

Kultur landschafL[5], na naszym gntncie zosLału pogłębia)le w pracach bada'
czy daw niejszeU generali [żl .juk też późniedszej]81. Zin' 'i \Xk! w sp(]lczesneD
architektul'ze Itrąjobi'ilzu ndgtTwa oilojedną z kluczowych ról. Dotad'ło taltżc
do legislaqi, okrc'śląji+c ważny pt'lwem chi'oniony typ obszar'ów cechującl'ch
$ię atl'akcyjnym powiązaniem dóbr nat.ury i kultury

' OI)ejmuj4 unc logicznie ueysi.emalyznwune sakwcnde miejsc \wdnrzeń hiFLaryuznych
palitycznycj] i rPiigUnXl:h. nljrLów mtl'stycznj-ch. dziel wrlljLnych Lwów'aw. szlaków życiowa ch

IhiŁh ]udzj, itp.
ĘI'iz.ydntllajest w tej dziedzinie nota(la ullallzy strategicznej S\VO'l\ przedstaw-iolta w odr

nie$inniu do }lkl)wiztlqi tu 'Xstl'cznnj przez nutoru tych słów i>otlczas knnrerenc.ii {lrKtlnizowan8
przez Instytut Turysrj'ki A\X'r w 2002 roku w Tt'zebini i pubjikpwnnn n' m+iLeriuluEh kDnfcrcn
}jn) i:h [lrH7. w zeszycie lz /'alfa T ris/]ir:ritiol

Nn temol krajiłbrnzu Itulturow ego jaka njntezy pięt(i\a natura' i szi.uki baden\-ania wy
powiedzial się \r istotna' spac'lb w Zin podczas drskunji nad nizprtnvą doktor'ską A. hi. lirlillu
wpływ nsp(]łc?csncgo road'ouu miasta nn ukspozyęję histaiycznej nylwety"- l€raków 4 03 1998
Natalia w pQ$iadaniu nu

Ustawa o ocha onie dóbr kKluiry i muzeach z r. 1962 -
kt. 12

łtizac4n z mku 1990, all;
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Ze względu na szeroki zal(t'es znicze?liowT, a w- ślad za tym - nn różna.
Inczakresy ten'todajlle ki'ąjabritzów kulturowych, dobrzejest rozpatrywać

ocen'onę ich urody oraz ich estetJrczne ksztiilU)wanie dla turystyki w trzech
z:ikre$itch skalaiuych,jako produkty Lurystycznei jako dziedziny planistycz-
no.projcltLowe. Są to

1. Skala ]nakropi'zestrzcnna.
2. SkćLln ml:zoprzcstrzenna,
3. Skitla mikroprzestrzennn

Ad 1, Ze skalą makropl'zestrzenliił mitmy do czyilieniŁt wówczas, gdy
produktem tura'etycznym jest ol)gwar t:cmtcgo krąjobl'azu ot.wurhgo a cha-
rilkl.erze głów'nie przyrodniczym, wewnątrz którego(i na jego tle) znajdują
$ię zabytkowe ntrakqc punktowe. 'l'en krajobraz jest domuni} planow ania
pi'zestrzclnnl:Em.

Ad. 2. Ze sjci]lą i)tezoprzcn].t'acnną mm)]y do czyriilłnia wów czas, gt]) f)ro
luktcm tluystycznymjesl. określony zdetiilinwiinil postaciązespól ntb.yLkow) .
Jest on doirlenil proUeltt,owada \jrll:tniuLycznego i }'uralistyczncgo

q.d. B. Skala miki'nprzcst.rzcnna dotyczy pŃedynczych atl'akdi pu n](h}
wych; zazwycz4s:+nimiposzczególneclbickty. Ittór) cltachl'an:i i k$zhłtowanie
}ło(tlcgit projektow'aniu architcktonicznemu

Warunkiem przydatności turystyczną krajobrazu lŁulturowego jestjcgo
piękno. Głęl)szu ilnuliza tego pdęcia, a tul(że pokrew nych i liliskoznaczH'cł}
padać .]ak:])rzeżycia i emoqlf! {!stet);czne, percepcln. obiektywizm i Kubiak.
tywizm ocen estctyclzi)ych - pt'sekt'aczy ramy zaltreślotle temu i'cferatowi
Autor' rtizumiclje w ecllug ]lau kuwych Nitć poczynając od kl:isycznyc]i j16]. aż
do pnlskiqi szkoły estetyki i percepcDil4; 6, 19, 26, żVI. Dla celów- niniąszego
n'tyl(uhi niech llr) Ktarcz]' nam])ow'szecjlne, slclw-nikowe I'ozutnittnit!: .,Pick
nem nmywamy zespół cech takich.ji]k praporqa kształtów, hłi] moda bm'w,
dźwięków, który spl'awiw że criś $ię podoba, budzi zach)wyt... Piękno pi'zyrndy
Piękno muzyki.. Pięl€n€} rzeźb: obrazów. kilirnóxv. Podziw-iać pięknl} kwiatów,
Zachwycilć $ię pięknen} gór; lasów, moi'za, t'zek. Uliiiłow Łonie piękna. blicć
poczucie, zmysł piękna

Wabi'ane dziedziny turystyki kultur'owiąl -- pi'zestrzenie
l mIeJsca

Turystyka kulturowa o],az ocet'olina i kj'c'acyJne prze'stosou,anie do nią
kl'4obł'arów kulLurawych, to zagadnienia złożone. Na pojskiin gruncie cze-
lcąją wciąż na prawidłowe })t'zęba(tanie, podjęcie strategii oiazj4 wdrożenie

Por. [18. s. 635
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Aranżadastosownychformtęl turystyki w odpowiednio zaaranżowanych miea-
scachjest dziedziną nawskroś międzydyscyplinarną. Szczegółowe rozeznanie
wicloraktlści turystyki kulLurilwq, systelnatyzacJa jeD typllw, przypisanie im
sl.osownych miąsc, zadbanie treli miejsc w godny sposób - to wszystko winno
jednoczyćsię w działaniu znawcówturystykijako dzie(]ziny psychospoleczną.
gospodarczo-ekonomiczną i konserwata'sko-kreacŃnq

Spqrzmy z punktu wid zemin architekta knÓobrazu na wybrane odmiany
turystyki kulturowej oraz na próbę prze pisania im stosownych midsc w chro-
nioną przestrzeni,bazdąc na witrtościowych empirycz nych wzorcach. Często
te odmiany przenik4ą się. możnit rzec, iż 'żyxańą się wzajemnie' i naklad4ą
w tNm samym ]nięjscu i czasie.Jednak też odróżniają się wziąjcmnie w sxU'ch
zmadniczych celach i formach

1. 1Mstyka dydaktyczne (poznawcze)
Ndbardziej tradycńną formą jest tuD'styka, któnl może być roboczo

określonajako dydaktyczne - poznawczej s. Jest to gatunek odwieczny, znani'
odstarożytności; a z przekazówXV]]]-i X]X-wiwznych.jawi sięjakokapiLalnil
fbt'marozrywki wyższych sfor, w lltóręj kultywowaniu instynkt autocdultacyl-
il}, znajdnu,at kontrapunkt w żądzy przygmd[24]. PexKien udział w turystyce
poznawcze z minionych stuleci miała chęć powiązania zwicdznnia z J)od-
trzymaniem zdrowia lub leczltnietn. Relacje z monarszych wizyt w Lądku
pamiętnikii korcspondenqa Goethego i Chopina z Dusznik i Gór Stołowych.
spotkania Beethovena z Ragnerem w 'Baditch', są kapitalnymi źródłami stu.
dió\Ę pomocnymi także w badaniach na rzecz turystyki współczesną. W tęi
dziedziniepozosc ąniezmiennieu szczyLupowodzeniamega--atrakęjełączące
w mbiepiękno otoczenia, znakolnitośćarK:hitekh)nicznąi treścioxW pierwiastek
Ldemnicy, np. Stonchenge, Piramidy w Gizeh, Akropol w Atenach, Katedra
NótreDameu Paryżu- Podabnlmi'hitami' tuiystycznymisąsłynnezabytkowe
zespoły urbanistyczne, np Wenecja(ryc. 2. 3) i B'lorenda (lyc. 4, 5)

Dzisiqszatuiystykadydaktycznu w naUbardzieD renomowanych miejscach
Europy i świata pi'zestałEI być szansą kontemplacji i samotnych refleksji in

z tych przyczyn należy pavytpwnie ocenić rozwUnjące niy w r&mucjt cyklu kanrerencji
w Trzebini w6półdzialnnie znawców LurysŁ)ki z uczelni krakowskich -- Akadun\ii W'j'chowanie
I'izjcznegl-. Akademi! Ekonomicznej. i\kademii Pedagogicznej i Polihcllniki 4Kt:ych
wsp(imninllc pola międzydyHcłplinm'ności. XŁ'skazane jest dqżQl\ic da pozyskania wspólnych
programów badawczych. PQr. waoau iedy autora ninięjwegoartykutu poaczbdrskuqji Koócawq
podnin)ouującej kanrerenqę naukową .,Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe a współczesne
Lendenqc w gospodarce turrHtyunitj'. Tmebini& ]b listopada 20a2

UiiskaznecznDln altraślcniuin dla td formy turyutyH wadze ię traóOnjne wuccie 'kln-
jozi\awstwa:
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;Ę.G. im

Ryc. 2. 'ń' R Hę N k ŁIL

Ryc, 3. Wcneda ZagC&aCZ lie tuostów przy wd ciu nu plac ś -k GoŁ.
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R) c. 4. riorencjn - tu ryści na
chQdach przed Radu
szeln (fal., K

$i u. hlasowość) przekroczenie progu naturalnęl chtomiości terenów i pojem-
ności obiektów odzwierciedla się przekroczeniem progu optymalną pet'cepqi
co więcą - skutkuje fizyczltą dow astaęlą nŃccnniąszych zabytkówi .jak ma
to midsce na Akmpolu, a nawet przy angielskich katedrach gotyckich, np
w Norwich [1]. Zagę$zczenie turystów paxvoduje psychologiczny efekt 'agresji
zagęszczonych szczurów'ió. Pqjawiąją się zachowaniampołccznei agresyw'ne,
częEtostymulowane ksenofobii!: 'halasujący nieznośniNicmcy', 'nieustannie
[abogralWąq' Japończycy', 'wyobcowani żydzi'i 'padrywacze Włosi'l itP .Do-
chodzi do Lego, iż w coraz większej liczbie atrakcHnych turystycznie.miejsc
n©tępule kontrola płynności ruchu, wydawanie przepustekl sprzedaż coraz
droższych biletów, kontrola zachod'ań w policHnym stylu

par. prace E Hali'a .Niestyszanxipzrk' .IJj11yty wymiar
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R} e, 3. 1?1- n'Z},ń$jl! ZesPÓŁ lnŁŁz} k hoduEh przed KdLExlr }l I'Dc. uut

Pi zeciuleństwem tego ])i'zeinw esto\v'aniajest niedoinwcstowiinic w innych
iajscttc,h iz innych pizyczyr\. Tina hou leni przyczynę nzrczn4 dew tistttuji

jesc z:iniedt)anie zasubó\N'. O ile wcześniej opisany efekt zagęszczenia cjlal'ak-
terystyczity jest i'aczy dla dynamild Zachodu, o tyle dla Wschodu barcjzie-j
chat akt.eq stycznc.test w'cii+żjcszczezaniect)allie kultlwacli zasobówzab)tko:
wych oriiz szerzy -- brak poczucia pon'zeby i możliwości 'upl'asvy' kr:robi'azu
kultur'owego' ': Spodziewane przyłączenie B'schottu do Z:ichtłdu złiowocuje
byćmoże większym WD'muszcnicm, a potem zrozutnieniein potrzeby lepszego
traktor-ania dziedzictwa przyrody i kult.ury jako skarbu loknlnegt}, a w ślad
za tym jako produktu turystycznego.

2. 1hrystlka kultowa(religijna, piclgrzymkowa)

Drugim wybranytn rodz4eln turystyki kulŁurowąjttst pielgrzymowanie:
czyli turystyka kultowa - religijna[7, ]SJ. Jest ona równie oc]wieczna jak
turystyka poznam'cza, z tym że pit1lgrzymowanie jest powszechne, nie ogra-
nicza się clo elit;Religie chrze cijailska: islaillska i judaistyczna wych'orzyty

IJpra' luH$abruzu'- okmŚjeilie A. Wodziczki, pi ira ochroni' pMyrody w Pol$@
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ltyc. G. \\Fnml: Alljendprt) - 'Slq$kjF JeruŁQlem' {6at. a

w td mierze wspaniale tradycje: :l żywym ich pj'zyl(}adcm wszystkich trzech
lc st. Jerozolima

1)[a osób ]epiqi wyksztntcfln)-ch i lldpowicdniowraź]iwych pie]gt'zyttlo a
nie wiąże się z kl'aUoznawstwein, gdyż rnieHsca święte są przeważnie również
u'cydziełalni kultury materialną, na pt'zakład R4ekk:i i Rzym

Również zespoły skronmięjsze, o mniejszą skali, są na inny sposób nie
mnisi piękne. Kalxv-ar)jnall ul'ballistyka i amhitektura SŁtnkŁuitriów z regul
wspaniale wpisalla jest w szef'oki krajobraz. AnzllizujElc takie zespoły -- od
Walllbierzyc(ryc. 6) popu'zez zespol Kalwariti - Litnckorona aż po nay nowsze
ł;agiewniki - napotykamy wzorcowe z tlożenia tworzące kr4obraz kulturowy
w)'sokiem pt'óby. Jego ochrl)nai delil( stnc! odmawianie'" narazie rzetelnych sttJ-
diów ta szczególnie istotne przedsięwzięcia o najwyż z{ l skuli WEirtaściZO.

Celne określenie promu\rano \T prncacl} ilaukoMTch pi zcz A-M. h'litliowską
A prf,pnn 'delikalnFgpndnawianie'} poi' nieinicckicakl'cślcMc -b€hut$nnie l;rneuertlng

urw.nngielsltie'cur-urul renPW n1':2.lista } ' nejeprzroKazji IUA(inlernai.ianaleBaunusstelluilX
)tiędzynarodana SVvstawa Buclou'nictwa) - ogólnoś9iatowci fikcji rahaltilicaqi p(itnncnXch

d?.iulnic IhrlinH Ztiuhtidnj#giłstrc n)ch du biuru, dkŁ uczczenia 750 lecia Bgrlhan, !stach 19b4

Plzyk[adnlŁjegt nqnowHzu uc]nawn ]!n ZLr sennLomkieu na wn\veta z nnr]budaH'anten
poc] ]'!cgodachuJcsttorczulht glębDkicj] bada\ żródlow#uh ikonagruficznych i nxhitokLnnicz-

lgE
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Ry(-. 7. T,eżHJ$k -- lille-Pbtuuruw H

ne wnętrze lńżnicl' przy
kil'kubie tfot. J. Z}'ch)

Powtńnym i złożan) m zagadnieniem jest. pielgrzymowttnie ludności ży-
dowskimi, zwłaszcza do Europy Wschodniej. Na aspekty religijne nakłada się
bowiem nost€1lgiczna tur) styka cjo źródeł, wzmcicnionaw }luropieW$chodni(ŁI
prawami Męczeilstn'ąZagładyi Odąścia. Pop!'zemianachustrQjowychw pań-
stwach postkomunistyczn)-ch zastała otwarta możliwość nieskrępowanego
pielgrzymowaniaZydóworaz rozwinęly się dzialania w dziedzinie rchabilitaqi,
odtn'oi'zdnia i kształtoxKania krajobrazów kulturowych zw iązanych z religi:ą
i nm'odem żydowskim

Na podkreśjetlie zmtugqjątakie przykładyjalt kl'dmowski Kazimierz i kir-
kut w Leżajsku(xyc- 7)- Na Ukrainie w Humaniu zachodzi ciekawy pi'ocen

nych hsiri[ - uzmndniajqcych tak ś] ałe przedsiewzięciejak zmiana sylB'ety WBWHlu. Na ten
temat; NiewRlda U!, 5ŁępiBńM. .,Badaniai ulrtycznereH aloll'zaęjiwan'niskich basztSenetnrskią
Sandomier$kjeU", posiedzenia naukowe w lb\N Oddział w Ki'akowje 21 10 2002
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F

tW R Hu święch chris)dós w proulzor} cznej laCle 6at. aut.]

i r-

9 H budowa ejnjtjuz)n'jicgo hotelu obok pal'ku .,sofiówka Ifot. aut.>
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sanacji nlimta dla kultoxW'ch peregrynaęji cłlmsyd(}w. Lam bowiem miesa
kal i znal'ł wielki cadyk, \Xr illidscu jego zburzoncgo domu zorganizow-ano
po roktl 1989 prowizoD'ceną modlitewne blaszany wiatr(ryc. 8). Miejscem
noclegowytn dla i'clsnqcych rzecz przybyszów z całego świata stały się oko-
liczne blokiiwiska, gott:in:t u micszjŁańców-. St.opniowo dzielnica ta ewoluuje
i pięknieDe, płÓawiąją się banki, koszcrne sklepy i restaui'ade, a najęi styku
ze słynnym pat'klon Szczęsnego Potockiego 'Safiówka' rośnie oryginalny
w kształtach hotel Sheraton(ryc. g). hlin teczka odżywa dzięki teJ podniosłeD
i oryginalnej fitnkęi turystycznql

3. Turystyka nostalgiczny (sentymentalna. do źródeł i korzeni)

Intercsqącił odmianą jest nostałgiczna turystyka do źródeł i korzeni
Kr4obrŁlzy: miasta i miejsca są zarówllo piękną, częst.o WQ'mag4qcą sana-
cji, n'zniszająu liożywką dlćt przeżyć uczestnicząqrch osób. Jest to skutek
wielkich llrzcmieszczeń rzesz ]udzkich związatayc]l z (]rug:} winą światową:
d\wdziestowiecznq \X'l?drówlŁi Ludów', dotyczącej zwtnszcza Polaków. Niem-
ców, Uki'aiticów i Zydów. W$pomnjjmy rodzimte dla wielu Poliików- a dziś
ukraińskie krajobrmy Lwowa i Podoba, Wilna i Litwy 1 281. lch polsqr miecz.
kula' pu 1945 roku odnalcźliltrdobl'azyzastępczeweWroclawiu i Szczecinie,
a one z kolei dla wysiedlonych Niemców stala' się kt'agobraznmi dzicciństw a
Przykład szczególnie plci!)inny - dwukulturowy Gdańsk q'spanialc iw duchu
pojednania zostui opisitny przez GUntera Gruba

Sięgiąl:łc głębią w historię i dalaj w głąb dzisieDszd Ukraine polska no-
stalgia sięga do Czerniownec, Chocimia, Humania i arcypięknego Kamienica
Pndolsldego(ryc. 10), Swoistą pl'zeciwwagę dla niego ustanowiono po wojnie
w Kamieńcu Ząbkowickim na przekazanym Polsce' Dolnym Śląsku. Spekta-
kulat'ną i trulin:+ lckqą potrzeby wielokulturow4 uczciwości i talcrandi jest
llistoria nielegalnego prze?niesienia fresków Bruno Schulza z ukraińskiego
a dawniej polskiego l)rohobycza do Izraela. W perspektywie ted mieszania
kulturowej dzisiąsza zagl'etniczna Lud'styka sentymentahla na obszarze
tych krain jest ti'radną i nie zawsze udaną próbą wząjentnego zrozumienia
i toleranqi polsko-niemieckięl oraz polsko-ukraińskiej

Przemiany po 1989 roktl staly $ię kapitalna szansą prowadzenia nie-
skl'ępowanych badań, konscrwaqji i odnowy krŃobrazów kulturoxlrych na
ziemiach dwukujturowych i wiclokulturowych. Badacze i piewcy Dolncłgo

Autor użrt tego okrdienia podczm konnrcnęji Grupy nubaczqj Sport i Turystyka (;ia
5wiaLnwn Unia Architektów) w sinaia w 1998 laku. uzrskująw aprobatę i zrozumienie zebra
nych. Szczególne zrozumienie H}'kazali przcdstawicieje narodów, kare pa li wilnie światową
zmuszone byly dD wietkich teq-torialn)ch Frzenjedlpń
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+n'

R) c. 10. Ki Pcidnl8k rnrtyHkacje lniqjskie nad rzeką SilluCrycz (rat. Ł.)

śląska doczekali się możliu'ości mówienia i pisania prawdy o tamtdBze.i czc.
kiej i nitlmicckiq tradyqi. Przed transfoibiadą z wUrmienionych powodów
np. nie było zgody na tworzenie skiinsenów w okolicy Sudetówi a skansen pod
Opolem byłjednoznacznie propagowanyjako lnięiscn archiLekl,ury rdzennie
polskie. Dziś możliwe jesc piękne odnawianie \wrocławia pl'zy pomocy nie-
nieckiq; w siinjŁtuitrium Wambierzl'ce(d. Albersdorf) do Cudow'nei bIaŁki
Boskiej modlą się pospołu PolacyJ Niemcy i Czesi, przy dźwięku dzwonów
oniarowanych przez życzliw) i przńmny związek niemiecki.

4. Turystyka zdarzeń

Ostatni z wybranych typówtulysqki to 'turystykazdarzeń'('vwydarzeń')
I'urystyku tan4częścidskierowanajest w miqscahistoiyczne,niekoniecznie
zabytkowe ani ładne, ani nawet ciekawe same w sobie. Ważne jest tam zda
rzece, fakt miniony lub trw4ący. Pionierskim produktem turystycznym tego
rodzaju, stała się angielska kal'china n' którą 'Admiral James Cook wypalił
był mąkę"'. W td rodzinie obiektów turystycznych spotykamy domy, które

Por. xlcxilcc]z+m afeueltts, CFcllf anA]!eclilm [i7, 8. 42 - 43]
Wg J. BogdanoB-skiegD.
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si4 rozstaw'ione, gdyż odwiedził je lub zilLrzymał się tdm sław ny czlowiek
Poważniejszym raryktsem tuU'etycznym są do)ny rodzinne wielkich lodz.i
Do takich należy np. zwykła z pozal'u szcregowa kaiiticniczkn przy glównd
ulica Stm'ego Miasta w Salzburgu, którą rangę turystyczną nadaje takt, iż
hm właśnie 11arodzil się Mrolfgang Amadcusz hfozart

Nie tylko błahe, dowcipne i I'adosne wydarzenia inspiniją wytw Drżenie
pięknych krŃobrazów' kulturowych dla turystyki udal'zeńiINa przykład dra-
matyczny Itrdobt'w txh'orzi! manżaęje pól bitewnych - dlajednych tragiczny,
dla imlych statlou,iący powód do durny. Takim jest ws!)itniale zapmD ektowany
i zmiilizoxs anyGrunwaldz dzielamirzcźbim'skitni i architektom)icznymiJerze.
go Bttnduiyi Witoldtt Cęckiewicza, twoi'ząqmi wl'az z pięt(nym polodowcowTnn
plenct'ern arcydzieło krajŁlbi'azowe(ryc. 11). Klasycznym już kr4ol)riizem
tpainiętnientfi, wytwoi'zadym na polach pod Vltrdun pi'zez f'rancuskich i ulic.
micckicjl architektów krŃobr:tzu, jest pomnik -- grób żołnierzy palegbc})
podczas bitwy w piwwsz4 wąjnic światowedlj31

Możnti w- tcJ kategotqi wymienić także wic1lką polanę xw Lesie TetJtnbui
tkim w WcstCalii,gdzielegionyrzyinskiezusCdyzatrzytnanci pakananeprzez

RVC. 11. C Łld - Pnlnnijt ila pelni:h bitew'n)-ch rlb
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Rra. la. Jedwabne - \ąBzd od strony miejsca mnrtj-rlllagii (Gut- A. Bólem

oddziały pragerm:tyskie. Tamże dyskret.ne, nowoczesne przedsięwzięcia ai'-
chitektoniczne kontrastqą ze starym pompatycznym pomnikiem pruskim
hlaUą za zadanie w subtelny i nietlaęjoualistl'ceny sposób upamiętnić genezę
niemieckiej tożsamości narodow-et i polityczną

Ostatnie dziesięciolecia pt'zyniosly wydarzenia szczególnie triwneztle
i koszmarne,związane z ludobńjstu'em. Nazn:lczybonemidsca.kL{'preltpt'ócz
wat-siwy hisboxyczne8 są swoistymi siinktuariaini traumuŁycznego smutku,
IŁupieniai medytadiw puszukixa'aniureflek4i. Katyń,Auschwitz, Jedwabne
(rve. 12), WarldTrade Centre(q-c. 13) u7znaczaDą dramatyczna(! upamiętnione
Miejscaz' nąjwyższęj rangi. Nie wymag4ą one fantmHnych uzupełnień at'ty
etycznych gdyż wystarcz4ąco silnie przemawiają bezpośrednio swqą historią
Jednak u miqscach takich koniecznyjest stosowny ład, utrzymanie godną
atmosfery i kult.ury przebywania. Wymaga to arcul arii al'chitektoniczno-
krajabrazową n4nTższej próby.

Rdestr i8totnyeh rodz4óxN' turystyki zdarzeń należy zakończyć w sposób
optymistyczny i przyszłościowy. Za\lważmy więc, źe w ostatnich dekadach
celami twystycznymi st4ą się slynne place budowe gdzie wznoszone są-- zna

Pni. 'hlieasm At8giczna' fr. 'lB Place hlagique", wg Rolanda Castro, autora P
wielkiego Paryża.
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Ryc. 13. Ntłwr .Ji>rk--Foma:k
KdŁvńHki. H- rlp zar\-$
\\ orla 'rFade C.:,nti c

rnt. J. zych i

komite być może w])rzyszlości bickty i zespoły przestl'cenne: ZupucziłLlŁO
willy takie tendencje WO'cieczki org:lnizow anc w latach 70. )Q{ w do P:lrvżu
celem zwiedzania tzw Wielkich Prac ([r. Lcs Grandes TI'a\ faux):(;entl um
Pompidou i Fot'Hill H&l. \\r latach 80. i 90. turyści kiej'on'ali się w stronę
Piramidy Luvrru, \Xrielkiegtl ! .uku DcFcnsc ai'az Parków la Vilette i CitrŁłón
Br I'stach 1984 - 1987 turystyczną widownią urbanistycznych i ai'chitektti.
licznych eksperytnentów był lłerlin Zachodni podczas IBA - Internationale
Bauausste[[\mg, czyli ]/riędzynarodowcJ Wystawy Budownictwau. Tet'alz celem
wycieczekjest zjednoczony lłerlin będący moga -- placem budowlanym. Nie
dawno tlstanowiona stolica zrzc$zonQ ,,Republiki Berlińskim"jest symbolem

PQI. przyp 19
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R) Q. 14. kipi'lin - -a'elicie
:lo (:enLni m anny
\Ę'nr d nhl. nut

i konkretnym objawem przemianhisborycznych i ambidi politycznych. Town.
rzysząiin odpowiednienakładyinwestoi'óu i wysiłki ai'chitektóxx' objawiąj:ąc{
się wjakości OI'az wiellmści tworzonych dzieła

Nic więc dziwnego, że innóst\v'o uczestników wycieczek oraz turystów
Ind) widuahlych podziwia tam aktualnie szczyt.owe osiągnięcia w dzietlzinie
[(reatywncj reha])i]itaqi krajobrazów za])ytkowych. Przyk]adtlmi są: odno-
wiony Reichstag, są8iadŁ\łące z nim Nowa Kancelm'ia na łuku rzeki SzprewX
oraz zespół wokola placu Bramy Brandenburskiąn. Nieopodal przy placach

)ukokutminRtjew [E$clzinlziniez Hiwindnyą&ięndl)udany:Znmku]iró]eu-nkn.Ge nkiego
Berlinie arab dl'ubiega - w- Poczdainię

OI)-g. Pm'i$er Płacz, cz) li Plac Pal)-ski
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Prlczdamskim i Lipskiitl zcluiniew4ąc)-m d]a samych Bet']ińczykówprodu](tem
tuiystycznlnljestbudowai początekek$ploaLaęi centrum Chq'sier-Sony (ryc
14).Jestto ekstrem:any w Europie amcryknnizm prze$trzennS ucywilizawany
ii(!co przez klllturowi} tradydę ki'4obriuową miasta curopejskiegt)

Powodzenie tą osLiitniq 6ot'maly turyśh'cznęl potwierdza pogląd, że obiek-
W zupełnie non'e, hyn:tjmnią nie liczą c 50 lat ajak jest to aktuahtic 4jĘlte
w ol'iqalnych schernal.uchżs) mogą być produktem turystyczn) m i pow inny'
hyć LralcŁowatle .tako dobra kultutv otoczone odpowiedni:! ochroną

Podsumowanie i wnioski

Dziedzictwo Kul!.ury, Histol'ii i \Ę'iary jest szczególnym styrnulatorem
tu[vsl.yki XXI wiek\],.jltsb t.o tury tyka kultttroxA'a o zrt3żnimwanym cha
raktei-zŁ}.

Po z\Ęvocie linlilyczn):n) w I':uropicM:schodniqi, od lat 9a. XX w ieku rów-
nież ki'qje płtnLkomullietycznc Lego regionu wkraczają w globłtlny ntn't
tut):styki kulturowej.
W skaliglobaltlęj i n' PalscepostępuląlendenęjewzroshLruchutuly tyczne-
go (w odniesieniu do długntet'rninowęi strategii). pomimo lokajnydli chwi
nowych jemu oslabień, wwływąjŁlcych na takt.ykę w OI'gatlizaqi turystyki
Takie chn'nowe obniżeniu w $kdi globahteJ spowodawanejest problement
ten'otyztnu i walki z nim pa 1 1 września 2002 roku oraz niestabilnością
RliHkicgo \wschodu (ą[HwiRkn "py$tepuJące od] 948 ro]lu)
Czołowe składniki wzrostu i'uchu turystycznego to: liczba osób WDjeż-
dźąjiącl'ch, ilość czasu poświęconego tuU'stycc, liczba środków material-
nych wktitdł\nl'ch w hilyśtyJŁę. To przeklada się na wysokość zitrobków
riloźliwościinwestow:iniaw ushigachturystycznych,a l)astępnielączysię
z przybyj'aniela miŃec pra(T w tym atrakcyjnym sektarzc zatrudnienia
I'\Łrystykakultowo-rcligUna oi'az tuD stykanostalgiczna. cntymentalna
io źródeł i kot'ceni, są próbą i szkołą toierandi na skaz) żowa31iu kul.

'l'urystycznaw artość ki'4obnizówkulturo\Wch l.kwi nietylkow ich treści
i pięknie, ale także xs' t'óżnorftdności. Pozwala ona na przemiatne wy-
korzystywanie natury i kultur, wedle psycllologicznd zasady dobrego
wypoczynku 'białe po czarnym, czarne po bialytn'. Ten pluralizm win-
ni brać pod uwagę programiści turystyki oraz krf} ttorzyjej pl'zestrzod
przyrodniczęl i zabudowa'anqj

Lur

3

4

6

5

por. DOCORto)[a hlięazjuaroóawnOrgnnizacaaDokumcntaęji i ochrony.hchitektu
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7 Rcnclmowanemiejsca,zcsf)ołyi ki'ajobrazybędąt:ecelmniglobalnęl turysty
ki ktlltui'owej na ZilchŁldzie podlegdq z igni} c rłiu, dewastadii dean'udali
Hallu'ón'. To zjawisko w ]nniejszymstopniu {lotyczynwzegoregionu z [){l-
wadu wciąż niewielkiego ruchu turystycznego w fluropie \Xrschodniq
Ciównym pl'oblemcmjakości tnaterialney kult urowego produktu turystyce
nego w państwach postlmmunistycznych .jest zaniedbiuiie i depadada
zasobów przez zaniechanie prac restauruUących. Zly stan zabytków oraz
niskajakość bazy ŁuryBtycznej jest])rzyczyną niebezpiecznego zmnią
zdnia się zagranicznych przyjazdów turystycznych clo państw postko.
munistycz nych) po pietwN'szl'ch lal.ach cufrłrii 'egzotyka'+ która była tanim
i atrakcPjnym proclukLcm turystyczl\ym
W tql sytuadi ktlpitalnajest w Polsce rola kultu wuwnnia zasobów; acID'o-
na, konserw:lqiii pt'zebudon'a. ](bani nie niszczy wartościturystycznych.
wreszcie kreowanie nowych inwtłstyęji hnt'monijnie uzupełni4iłcych kon-

Przcstrzcń, kLórajest sceną i widownią dl:t turystyki kultu'on-ą objawia
ęi wiimabyćchronionaoi'azkreowanaw skaliurt:hitektuty, urbanistyki,
)i az last ótl / of Zeasf - krąjobl'niżu, czyli obrazu kl'du

l:eksl

8

9

10

Cujtut'al tourist, cultural landscape, social culture

Wten we observe nowada) H Crends in a global soul'ism movcmcnl. its
quitntity :tnd qualit]6 we see thc pclrmunent rising quantity of travels, un-
6orbunatcly łlroken after the tl'agedy ol' Thc! $eptember llth. Albo we sec
decreasinG' U)urist xvave in Poland during last year's- I'he rewons m'e at first
less infor !st {tl' fbreignet's aft,er Hlrstycars ol'opening fl'ontiet's. On the other
hand the reason is still not cnough conx'enient quality of tourist accom-
inodation and scrvic:c}, {!xcept of' il fen expensi\'e and clitarian pl:ices But
simulŁ ulcously we can see much positive mol {:mont ever in deep province
in tht! Hleld nfdevelopment of gcntle tourist alnenities.

'l'het'e is a special charitctcr of cultural tour'isn) in OI' from East Europe
on the way toxx'al'ds XĘ'estent $timdiu'd$, )core and more t'each or middle
rolach iRhabitants ofpost communis] countriesjoins a g]oba] tourism stream,
beside tourists from that West and frau) Japan. So there is an imporCant task
for organizers of tourism in Poland, in the I'espect of arranging the Stream
offoreign tourists tow&i'd$ Poland

Phenomena of cultui'al landscape and its beauty, h&d l)een fnr }'lars
a sub.iect.ofsLudies in Poland, dane bygeographcrs, landscapem'chitects, and
taurism theoreticians. Onc. can distinguish three main branches of it, accord-
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ingto spatial scala. They are as fallow s: 1. Macro skale. 2. Meza scala. 3. Micro
stale; Thc first i$ it great size oftourist produkt, often informal, mainly open
[andscapes with sevel'a] sma]]et' element.s o]'interesu. A domain ofproDccting
in this stałe is physical planning. The second is a tour'ist produkt created b)
one selwtcd $pitLial ensemble, ftamed by visiblo bordcr-limitu, havingits own
(}esta[t. Fina]]y- the t]drd is & punkt.pn)duet, one single object. A]] thr{ c kinds
have thc common feature. u,high is a basi(: one - the beaun.

Research ilnd crcation af good cultural tourist, needs understandinK
different fields ofcultural tourisln, as u'ell their spuccs and placek. f:speci:illg
mportant nowadays are Ruch it selectedbt'anches iu: 1. Educational tourist.
2. Rcligious tourist, 3. Nostalgia tour'isdn, 4. Tourism ofex ents. The first is
a classical culCural tourism. co11ceritratcld in fhmous histo tnl. traditional
often monumcntal products. The second is contempot'nty pilgrimugn, search-
ing ror quiet and rope in placek afcult. The third i$ coming to roots, towards
placek of parents, itnd ofown },oungyeal's, IC is very impol'kant after Second
World War w hcnpeaple, aten w hale nal,iona were relnoved all over Lhc world.
Finally tele fłlurth is aten more characteristic for nowadays tourism; ib is
conncxtcd with impoi'tai]t, orlen tracic events, which ]iappcncd and marked
[he $p ttlc

As conc:lusions one can say that cultLU'al t,ourism hus much to do with
cultul'al landscape, and u,ith hutnan behas ior - culttu-al or opf)iłsiLu. "Land
scupc" means broadjy - "the picture of The Country+'. ł'ollowing the great
writer Ortega y Gassct we can travesty this sentcnce as: "show me your
]nndRcape, all(l l ellull full y{)u whQ yl)\t al'ę
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MARKETINGOWY PROFIL SmTEGICZNY
OBSZARU RECEPCJI TURYS'IYCZNEJ

cicha ZemZa+

Wprowadzenie

Celem artykulujcst zaprezentowanie koncepcji strategii kształtowania
produktu turysb-cznegojako użyteczncgn narzędzia ałtrządzimia markctingo-
w ego obszm'em recepqi turystyczną . Obszar rccepqi LtŁryst.ycznq okl'cślilny
jestjako obszarposiad jtlcy njzyczne, hist.tryc:znc i etnogriinlcznl} cclchy. którc}
odróżniają go od innych i ptlzwal: ią rozwinąć jedną lub więcd farm tury
styki czyniąc go atrakcjdnyln dja nie-mieszkańcówt]], s. 13]. W zależności
od przyjętą perspektywy możliwe jest analizowanie mi4sc docelowych jako
poszczególnydt miejscowości odu iedzanych przez turystów. regionów tury-
styczna'ch ]ub cabch krdówt23, s. 82]. Obszar rcccpqJi turystycznej jesc tu
tl'aktowanyjako doxx'olny obszar(midscowość, grupa miejscowości, region
posiadający takie walory i ziigospodarowanie turystyczne, że p08trzegat)y
może byćprzez CLU7StóWjakO oclrębnai jednolita całość. W obszar'zetytn musi
również filnkqonow ać stosowny podmiot(regionalna lub lokalna nrgani zaęia
turystyczna) zarządziąjilcy rozwodem turystyki, posiadający formalne upi'aw-
nieniu i rzeczywiste możliwości do pla110wania i wdrażania strategii rozxroBU
turystyki dla tegoż obszaru.:

W niniqszym uprncowaniu strategia kształton'ania produktu turystycz-
ncgojt!st rozumianajako szot'oki zestaw opli strategicznych, spośród których
każdy obszar recepcji turystycznej dokonuje świadomego lub nieświadomego
wyboru, dilżąc clo rozwdu włmnęl oki'V turystycznęi. W związku z datych-
czt\nowym brakiem stoi'malizowanych dzidań związanych ze strategiczni'm

Katedra 'FuryHtyhi G\VSH, Katowice. ul. HarceMy \Vrzcśnia 3
Ang. tourism dusi.inatinn. Innym polskiili odpowiednikiem tego wyrażcniajest określenie

i\icjscc domlowe tuWstyki
Zagadnienie obszaru recepcji turysta'cznq, kryteriówjego wyodWbniania. różnych typów

miec c dmetau-l-ch orw zwzqdznnia nimi prezentowane są Rzertłko w literaturze przedmiotu
zarówno zagranicznej 112; i0],jak i krnjowej]S; 2L; ss]
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planowaniem marketingoxa)in w większości polskich regionówturystycznycb
kaniecznejest nawiązać ie(!okoncepdistl'ntegii zamiet'zonychi xxldani4qcych
się, prczclnLowunq w hUruturzc krdowq przez m.in. Z. Picrścionkat31, s
72]. W przypad(uprzHęciaprzez wladze samorządowebiernej postats) zgod
nie z koncepqą Wviołowego roztvcju obszaru recepcji turystycznej nie może
być masą' o świadomej i celowo rcalizadi strategii kształtowania produktu
turystycznego. Jednak władze samorządowe oraz inne podmioty regionalnęi
gosc)odm'ki tuq'stycznęj wsliazugą pewne cele dotyczące rozwoju turystyki
i pożildanc działania służące do ich rcalizaąji. Na podstawie ich analizy moż-
liu a jest identyfilcaęja przyjętych przez te władze opcji strategicznych, przy
czym strat.ecie te należy traktoxvaćjako wyłaniające $ię, a nic zamierzone.

Zaprczc'nhwitny zcsLuu opli przcdBtawiony zostanie w postaci profilu
strategicznego, któregoposzczególne pola sąodz wiec'ciedleniem typoxnych opli
inarlcetingowqj strategii rozwdu, a także odnoszą się do specyficzna'ch cech
produlqtu turystycznego jednostki przestrzonnagil IVofil strategiczny zost.ał
zdefiniowanyjako zestaw opcji strategicznych okrcśldących kicrunlEi roztvcju
danego podmiotu oi'az sposobu jego działania na glównych rynktich 1 28, $ 139].
W jakim qęciu inarkctingowyprofil strategicznymożebyćzm'ówno narzędziem
analizy isLnięjących stratcigii,jak i wzorem dla prdektawania przymjych

Rola marketingowego profilu strategicznego obszaru
recepcji turystycznej w systemie planowania strategicznego

miejscowosci l regionu

Turystykajestobecniejednąz nŃważnieyszycltdziedzin gospodai'ki świa-
towa i istotnym elementem kształtowania bilansu płatniczego i produktu
ki'ayowego wielu państw.3 Polska, będąc państwem o istotnych i zróżnicowa-
nychwalorachturystycznych, zm'ównonaturalnych,jaki antropogenicznyclh
powinna wykorzystps'ać szanse związane z rozwojem turystyki. Ostatnie
lata, gdy pa sukcesach na światowym rynku turystycznym poz) cya Polski
znacznie osłabła, wskazują na konieczność swypi'acowania skuLccznięjszego
systemu za'ządzania tutystyką. Sukces na Tynku tuiystycznymjast bowiem
uzależniony w dużej mierzeod e6ektywnęl polityki turystycznej administracji
centralnęl i wszystkich szczebli władz samorządowych

Jednocześnie dynamiczny rozsvq technik informatycznych oraz libii'ali-
zaqa wymiany międzynurodowęl i łatwość przemieszczania się ludzi umoż-

WPdtugdnnj-ch \V'l"l'Csektar Lury$tyki ijxldróżywytworzytw 1998 r. 16.5%PKB Austi'ii
11.7% PKB Prandi i 13.6'b Pi:B czech. Przychocb z turystyki zagranicznej B' tyiti sm]iy)]l roku
stanow-iły odpowiednio18,4%, i6,ssi i lc,9% calkowita wartości ck$portu tych puśstwtSol
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liwi4ą szeroki dostęp do oferty turys®cznęl i pou odują wzrost konkurcnęji
między rcgionitmi turystycznymi. \4' Cqi sytuaqi konieczne sŁ4e się skuteczne
zarządzanie marketingowe i traktowaniepoclażyturystycznęl danego nbszani
jako produktu w znaczeniu marketingowym. Odzwierciedla to punkt
widzenia potencjalnego lilient.a - turysty, który produkt ttu ystyczny posta'ze.
gajako kot'ziści i Użytclcznllści znwiirtc w pulticcic składników materialnych
i 31iettlatn'walnych midscadocelowego. twarz:lcych utŃlny produkLLurystl'ceny
(getleriq'total tour'iRm produkt) 12ż, s. 89 1

Wraz z :[claptaq:t zasad zurzildzania st.raLŁlgicznega dla potrzeb ]nięi
cciwości i regionów Lui'sL}'cznlch pqawila się konieczność opraconl'wania
i wdraźaniaodpowiednicjlstrategii rozwoju. Celowejestoprucowywanienie
tylko globulnyc}) stt'acegii rozpo.lu gpołecznl}.gnsptld:irczclga, alc i strategii
Specyficznych w obrębie wyznaczonych pól działań strategicznych
lo](Calych w przypadku obszar'ów turystycznych należy' zaliczyć t'ozwq tuby.
Luki w miqscow ości lub i'cgioniel \Figle obszarów i'ecepqi tulystycznęj dąży
z;iLclm także (Jo {lprac:owaniii szclzcgótow) ch st.rategii rozwoDU turystyki4 bądź
strategii rozwoju wlasnego pt'od\Ikto tut'etycznego

Szczegól1lyin pt'ząawent znal\gażowm)ia wladz lokalnych i regionalnych
w proces rozwqu regionu pi'zez tul'sqrkę jest opracuwyw anie i wdrttżilnie
I'egionalnl'ch nta)'ketingouych stl'ategii kształtowaniaproduktu tury-
stycznego- blitrketingctw€i strategia produktu obejmuje ksztaltowaniejego
wlaściwościpożądunychz punkLuwidzeniapotrzebkonsumentaot'az kompleks
pi'ficc$ów związanychz wyborcini cela\U'mformulowaniem,w danychwal'un-
kach wllwnqtLrzn.rch i zl:wnętrz.nyc:h,zim,cipłłwilnegnprogramu [41.s. 179}.Jej
treść stanowią przŃęte przez dan)' podmiot zasady: kształtów-ania st]'\] ktur)
isftrŁymentu produkt.u, kształtów ania funkdi produktu ijego w):porażenia
ybnru i poddinowitnia clziulań związanych z produktem, wprowadzania na

rynek nowych prllduktów i wycllfywaniu $Lalrych 17, s. 2401
Zt! wzHlętłu na sf)eŁ:y fikę zarziłdzłini:i str ll,cgiczncgn) na poLrzebyjednostek

prześtrzctnnych {lraz rynku Cuq'styczncgt} stmtcgići kszt.ałtowania produktu
Lud'styczncgn nic może być tntklowitna wyłączniejako sti'ategianarzędziowa
marketingu. Decyzje datyczącc kicrunltów rozwoju produktu turystycznego
[ni(jsca dacelowcgo. inaczą niż w przypadku dystiybuęji lub promocji, będą
\yrn lg ity ist.o].nych inwttstyqi ęstot](}kltnywanych pi'aczpodmiol):lokdnęj
regionalną gospoclat'ki turysta'czną - i ingererŁcai w istnial:tcą irlfritstruk
turę społeczną regionu. Dlatego często strategia kształtosvania produktu
turystycznego bywa ubożsimiiana ze strategią rozwdu turystyki i jako ielka

Si.r&i.egiB razwr$tl utrD'styki rozuminnn jaki.jnkn {tkreślHnie ZHłnżeń. wnrunkllw i dziHtań
awiązan].ch z gospodarką kurs'$tl'ceną, pwzqwszJ- od motywów podióżx celów w)jazdu. w nlorów

kcji turystycznych. eż pn UHtuZi i inl ra$trukturę. niezbędne dD odl)}'cia podaży i do palwtu
za miqisucni aamicszk:liŁiu [la, s. 40 1
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powinna pozostać w ścisłPn związku z koncepcją rozwoju midscnxvości lub
rejonu wyrażoną naUczęścieU w strategii rozwaUU.

Ponadto strategia ksztatl:tlxvania produktu turystycznego jest $Cratagną
złożoną o dwoHakim chat'aktorze. Z jednej stronyjest to strategia non-profit
w sferze spolecznychkorzyści rcłzwdu turystykidlamieszkańców oraz \x' sfm'ze
ochrony środowiska. Z drugie strony jest to strategia komercHna, lnŃąca
przyczynić się do osiągnięciaokreślonych korzyści ekonomicznych pt'zez obszar
jako ctdość, alei przez poszczególne podmioty w Qm regionie. Koniccznajesl
zatem integŁ'ada tych dwóch udrniennych grup założeń [45, s. 1121

Pu nkteln wi)jścia dladalszl'ch rozważaflna temat st)'ategii kształLowilnia
produktu obszaru rc'cepęji tutTstyczndjcst propozycUajeD syntetycznego mo-
delu w postaci prodi lu strategicznego(tab. l). Opartyjest on na koncepcji
marketingowcgo pt'ofilu strategicznego głniny zaprezentclw.unqj przez 'r. i L
Zabińskich 148. s. 371 oraz nti prllpozydach strategii podstalvowych obszaru\v
recepęli tutystyczney pi'zedstnxx'ionychpi'zez E. Dziedzic[5.s- 1 34-154]. h]ożna
zauważyć, iż pi'opozyqtt ta opt'acowana na potrzeby zarządzania marketin-
gowego glninq Q d03\'olną dominŃąceH funkdi gospoclurczel jest la' znacznej
mierze opary.a o modelowi' markctingntxy profil strategiczny proponowany
dla przedsiębior'stwE28, s. i301

Należy zaznaczył żepozyqe prezentoxa,ane w poniższe propozyqi profilu
sLniLtlgiczrlego w nnelu przypadkacłl nie ubogą być tl'aktowanejako klasycz-
ne ople strategiczne, gdyż tnimo że stanowią różne sposoby osiągania tych
samych celów, nie są wobec siebie alternaW'ne. Jest więc w większości przy
parków dopuszczalne, a 'A- niektórych wręcz wskazane, aby jeden podmiot
realizował n'ięcą tliżjedną opęię w ramach danego rodzju striitegii- Decyzją
strategiczną obszaru turystyczncgojesttu natomiast znalezienie xwł ściwych
proporcji między niHIl

Tworząc poniższy bronil strategiczny wykorzystano podejście metoda
logiczne trakty\jiłce ol)szaf recepqi turystyczną jako podmiot oferŃilcy na
rynkuzróżnic:nwtmeproduktyróżnymsŁlgmentomiynkui zarządz4i+cy sw-oim
portfelem pnłduktowym w sposób zbliżony do zdywersyfikowanych przed
siębillrstw. To podobieństwo pozwala na zastosou,Unie dla pon'zeb analizy
obszaru recep(ji Lurystyczney odpowiednio zaaplikowane metody opracowiLne
dla przedsiębiorstw.'

Opracowanie skutecznęl markcCingowqi strategii kształtowania produk
tu turystycznego ]nięjsca docelowego wymaga analizy zarówno moźliw'ch
opli w zakresie kształtowania pl'oduktu,jnk i ogóle) ch kiej'utlków rozwdu
turystyki u regionie. Zatem również metodologittprzl-gutou ania td strategii

Szarukuwlalogięmjednroh zilremrvccpUitutystSnznejn przedsiębiulstwclnorazinożlinn
p nniczcnin takiej npiiklwji oiilawiŃą n}.in. A. rjngesLud i ch. A. Hopu [a- s::44ri-4491
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Tabela 1. Strategia kształtowaninpraduki;u ttuystycznego I'cdanu {ml
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żródła: opi :łnNne ni piN$uiwiu; [$. s. ]U4-1Ó4; 48. s. 37; 2. 8. 97-110

powinna nawiązywać zarówno do popularnych narzędzi analitycznych WD'ko-
rzystywanych dl.a potrzeb oki'eślaniaogólnych kierunków rozwoju działahlości
gospodm'czuj, posiaddąq'ch z regułycharakter Dniu'ersalny. których sposoby
implementadidlapotrzeb obszarurecepqiturystycznęj sąprezentowane w b
teraturzeprzedmiatujiLki doszczegółowych zagadnień związ'nnych z poszcze-
gólnymi atiybuŁami produktu tuWstycznego o bazaru. Urśród tych piero swych
na szczególną uwagę zasługują: macierz rozwdu n' ukladzie produkt-rynek
orm strattlgic konkurencji opcule.j o wybór źródła przewagi konkurency.jnqi
powiązane z decyąjarni dotycząca'mi kampozyqio6erowanychwal'tości i sposo-
bu pozyclonowania alei'ty. NaŁomiastjako najważniejsze szczegółowe zagad-
nienia dotyczące produktu tury$tycznegn obszaru można wskazać właściwe
zarządzanie rozwdem tego produktu ze względu najego fazę cyklu życia oraz
kształtowaniejego funkdi, atrybutów i struktury mortymentowd
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Ople w zajuesie ogólnych kierunków rozwoju turystyki

W pelni uzasadnione dla potrzeb abszmlt turystycznego wydŃe się stclso-
wanie czterech podstawowych opQli sti'ategicznych związanych z bilansem
strategicznym. W} bórjcdnd z przedstawion) ch strategii jest popdztrnym
zdeceńem wynik4ącym z analizy SWOI przcdsiębint'stw- dział4ących nn
różnych rynkach i jako tKlkie Btrategn te i ich cechy $ą szeroko opisano w li-
teraturze przedmiotu ( m.in.: [9, s. 181-182; 42, s. 6e-671). Wyd4e się, że
sukces zasbosowaltia jedną z w) mienionych opcji uzależniony będzie od
właściwego ugciślenia jęj cech w sposób un'zględnidiłcy specyfikę regionu
tuWstycznegu

Moż[iwejest także st,osowanie maciej'zy H.]. Ansofl'tt na potrzeby wyboru
strategii pola rynkowego obszaru turystycznego. Ph. Katler i R A. Fox
propo.}ruljąjednak model będący adaptację modelu H. 1- AtlsoHa dla obszarów
recepqi turystycznej(tab, 2). PI'opozycja ta uwzględnia charakterystyczne
dla tuq'styki innowaqę i modyfikadę produktu pt'zez wzbagacenio dotych-
clziusowrych ofert o nowe' elemenĘrbądź tworzcnil: noxPego pakietu usługmn'ega
z e]ementówjuż znanych ]ub innqi jego kompozyqi147, s. 38]

Tabela 2. Aluuicrz roznaju regionl} turystycznego

żr ódlo; [17, l. 138

W macierzy Ph, Kotleta i FA. Faxu procedura wyboru kombinadi pro-
dukt-rynek jesc nie tyle wyborem jeclned z sześciu opcji, co zaleceniem by
t'egion dokonywał sekwencyjnic analizy możliwości zastosowania opcji od
piet'wsią do szóstej]16. s. 87]. Pilnadto można zauważyć, że w obszarach
ofej'ujących różne produkty rożnym seglnentom możliwyjest wybór innych
strategii rozwdu dla poszczególnych produktów. Strategia penetraąi lynjat
jest postrzegana tujakon4łatw ięiszu i najmniej ryzykowna, a przede wszyst-
kim wymagąjqca nŃmniąszych nakładów inwestycńnych i w związku z tym
jeżeli tniedsce docelowe potra61 zidentynlkować możliwości wzrostu sprzedaży
dotychczasowych produktów nu dotychczasowych rynkach, nie ma patrze
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by stosowania działań bardzie kapitałochłonnych. Strategia penett'adi jest
natomiast cfłłktywnił tylko w sytuacji, gdy dotychczasowy rynek nie został
nii$ycony i podzielony między konkurencyjne obszary recepcji turystyclznej
l)rugim nilożeniern poczt'nionytn przez Ph. Kotleta i EA. Fnxa .jest stwier-
dzenie o większej łatwości poszerzenia tynku regio1lu t\lrystycznegn, niż
wzbogacenia.jego asortlnneTltu- Rńs\'wież tu kryterium \lzasadniąjącym takie
autożcnic może by'ć kaliitalochlllnność inwestycji

Wpruw-:itlzenie dl.}datkowq wartości [lo macierzy w zajŁrcHic dccyąji do-
żył:zitcych modyHll{ IQli produktu, jako dzitiłitniil pośredniego między dotych-
czasowymi i nowymi pro(]u ktarni, .jest szczęki Inie uza$ idnionc na r.ynku
tu D'etycznym- hlodyfika4a produktu może oznaczaćjcdynic dokonuniezmian
czysta OI'ganizacylnych, jak m.in. zubożenie Jub n'zbftgacenie kutnie.iąc) c})
paldctów. podczits gdy imIoN acha będzie się wiązać z podjęciem inwestl'cUi
Zwłaszcza innawada produkbLL i rynkujesb poważnym xsyz\N aniem dla legio
mówi miejscowości tur :stycznychi strategiatamożebyćscosowananD'łącznie
w oparciu o mocne])rzesłailki analityczne

Strategie związane z ochroną przyrody sąnatolniust zgodne z propozycją
D. Zaremby 14ó, s. l o0-20ai

Opcje związane ze strategią konkurencji i stymulacji tynku

Autorem popularnej koncepdiprezenCującq możliwości wyboru strategii
kunkurenqijest ht.E. Porter 1 3a, s-7SJ . z nuHŁlżuon, że przedsiębiorstw:- dnżące
do budów y trwałej przcwagikonkurcncljncj magąją oprzeć o jedno z trzech
możliwych źródeł: przywództwo koszt.owe. zróżnicowanie lub konccntritqę.
hlimo, że trudne do udowodnieniajest, że I'nek turystyczny jako całość. htb
jego wyodrębnione bardziej homogenicztle części mogą być rozpatrW'ane
jako sektor clziałaltlości gospodai'czuj zgodllie z deflnięją Porter'a, to .jednak
koncepcja pi'zexs'agi kol\kurenc)jną tegoż autora.jest popularnytil narzędziem
zarziądzilllia w turystyce, ajŃ zastosowanie prezentowane szef'leki) w liklr:i-
turze krąjowed IS, s. 134-137; 14; s. 20-23; 27, s- 10-131i zagranicznej 16, s
446-449]. Niemniej możliwość i sposób ewei\tualnego zastosowania strategii
pt'zew agi konkul'encńną bf. E. Pottera na port'zeby obszm'ón full:etycznych
budzi pewne kontroxx'el'Ęje. E. Dziedzic zauw aża, że w pi'wypadku obszwów
recepqi tuq'stycznęl należy wskazać czwntrtą opqę strategiczną tegic
zintegl'owallą: łączącą elementy strategii niskich kosztów z marketingiem
ukiemnkowanym na xuybl'ane segmenty q'nku [5, s. 135]. Zc]aniem D. Buha]isa
modelht.E.Porterapamlyasjlecyficzneuwarunkowmtiarptkutuiystycznego
w szczcgóhości ograniczoność i wyczerpywalnaść zasobów turystycznych
miejsca docelowego [2, $.106], Autor tcn zauważa, że stosowanie strategii
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przywództwil kosztowego przez regiony i miejscowości turystyczne może
prowadzić do ci:lglego zwiększania obrotów przy utrzymaniu niskimi mttrży.
Tymczasem zasoby Lur) etyczne, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne,
nąją ogi'aniczoną pojemność i chlonność tui'etyczną i celem każdej sti'a-
tegii obszaru turystycznego powinno być utrzymanie takiego poziomu ich
wykorzystania, który nie zagrozi ich zrównow ażnnemu rozwojowi w długim
okresie [2. s.1061

Analiztdąc możliwości budowy strategii marketingowęl dla obszaru re-
eepcDi turystycznej, 1). Buhalia zestawia model bl. E. Pottera z modelami
innych autorów m.in. D. GilbertaE10, s. 18-271 oraz A. Pionu 13a. $. 91-10żl
i wyprowadza dwie podstawowe opcja stratcgiczno:

strat.egia ,,niskie obroty - wyroki zyskje(Inostkowy
strategia ,,duże obroty - niski zyskjednostkowy" 1 2, $. 106-109J

Pierwsza z nich jest blisko związana ze strategią zróżnicowania M. E
Pottera i .jest pi'zez D. Buhalisa wskazanajako o])ęja właścin'a dla zdeq'down
nei większości midsc docelowych turystyki. W przypadku obszarów recepqi
turysta'cznęj znajdujących się we wcześniejszych fazach cyklu ż) cia i niezdo
minowanych przez turystykę masową strategia ta powinna być traktoxx'ana
jako jodyn:i opla zabozpiecziUąca zrównoważony rozwód i sukcc$ rynkowy
w długim okresie [2, s. i081

Natnnliast celtlxx,ość glosowal\ia stl'ategii ,,duże obroty - niski zysk jed-
nostkowy", opartej o ii\-in. porterowską strategię przywództwa kosztowego,
D. Buhitlis ogranicza wyłącznie do niektórych obszarów, które osiągnęli nlzę
dojrzdości bądź stagnaqi w cyklu życia. Zauważa on, iż stosowanie tq stra-
tegii nie tylko pozo$taUe w sprzeczności a obecnie dominujilcymi trendami
popytu turystycznego, alc może także pnzycz.ynik $ię do powstania poważnych
i nich)dwracalnych strat w środowisku przyrodniczym i społecznym miąsca
docelowego. Niemniej może to być jedyna droga rozwoDU społeczno-ekono-
micznego niektórych miejscowości i regionów turystycznych. które nie lnaDą
możliwości poz) ęjonon,aniaswojej ofertyjako niepowta!'zalnęl ze względu na
przerost infrastruktury i przekroczenie Pojemności zasobów turystycznych
Nawetjednak w tych przypadkach celem równorzędnym z przyciWlięcietTI
cenowego turysty inuowego powinno być ogt'aniozenie dalszych szkód eko-
logicznych i społecznych, a nawet próby naprawy szko(] już zaistniałych
Praktyka pokazie, że również w niektórych obszarach rccepdi turystycznej
znajdująclrch się w fazie stagnacji możliwejest skuteczne stosowanie strategii
niskie obroty - wysoki zysk jednostkowy".l

n. ltuhalis paaqje Lu przyktad=
108-1091

cdvi8 na ht8y LnH Vegn8. Pnr.: [2. $-
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Konstrukcja modelu strttCegii D. Buhalisa budzi także szeregwątpliwości
Przede wszystkim dotycząone t'oli praktycznie nieuwzględnionęi w propozyęli
D. Buhalisa strategii kcincentrilqi BI. E. Pottera. Ponadto strat.cgi(! .,niskie
obroty - wywki z) skjcdno$t.l(ow-y" i ,.duże obroty - niski zyskjednost.kody
wyjdą siębyć bylu tq imi uh'aUn) mi i jedynie nieliczne obBzitry reulizuUqjcdnil
tych opli w czystą [brmic. OLw:ina płlzostaUe w tym kontttkścic odpowiedź
upytiuliao możliwośćstosawatliatakżestl'ategii pośrednich tniędzyop dini
WD'znaczon)lni pt'zez D. Buhalisa. hfożnateż zauw ażyćbliski związek strategii
przewagi konkul'enc)jnęl proponon'nnych pi'zez D. Buhalisa ze strategiami
stymulacji tynku, & zarzuty staw inne przez tegoż autor'a pad adi'asem stu
Legii przywództwa kosztowego poxvinny dotyczyć pt'bede w szystkim strategii
cena-ilość

W związku z przedstawionymi wątpliwościami dotycząqrmi strategii D
Btihalisa zdecydoxs'ano się uwzględnić jako osobne pozyqe profilu zaróls'no
cipde strategiczne źróflel pt'zewagi kon kurellcńnęi M. Pot'tera zmodyńlkoxx'ane
przez l]. l)ziŁldzic,jak i stl'ategie l)- liuhalisaznlod) flkowane XN pi'uwadzeniem
stt'ategii mieszanych

Strategie planowania zawarte ą\' prezent.zwanym prafllu st.rat.egicznym
odzwiel'ciedl4ą propozyqę R. Nicstroja opracowania dla potrzeb przcdsię-
biorstwt28, s. 139j . WydaUc! się bawi(}m, że aitrówno OFiq:i uśredniania, wy-
róźniania,jast i naśladownicLwit s:l dostępne l)cz wiq?krzych modyfikacji t.akże
dla obszar'ów I'ecepdi tuq'etycznej dążących do korzystnego pozycjonowania
swej oferty na Wnku turystycznym

Opcje związane z zai'ządzaniem produktem turystycznym
obszaru recepcji turystycznej

Prezentowane w tab.l opęie w ramach strategii kształtowania stl'tektury
asortymentowcj oraz ittrybutów produktu turystycznego regionu $ą \N dużęl
mierze adaptację i rozwinięciem propozycji E. Dziedzic 15, $- 134-1541

Jednym z najważniejszych wyborów' strategicznych obszmu recepqi Łu-
rystycznq jest problem wyboru strategii ze względu na fazę cyklu życia
W turystyce pqęcic cyklu życiapr{)duktu może być stosowane na dwa sposoby.
Po pierwsze. poszczególne pnidukty tutlntyczne w ofercie przedsiębiorstw,
jak i obszarów turystycznych podlegają zjawisku cyklu życia produktu po-
dobniejak produkty sprzedawmle na innych rynkach. Charakterystycznym
natomiast dla tynku turystycznego zastosowaniem koncepcji cyklu życia
produktujest przedst.awionu przez R. \N Butlera propozycja analizy ewoluąi
miejsc recepcji turystycznej oparta na modelu cyklu życia produktu(ang
Taurism arek life cykle - WALC) wyodrębniąącym sześć faz (ryc. 1): eksplo-
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KQNTRQLA TWORZENIE STAGNACJA.ożyWIENIE
LQ}CAŁNA SJĘINSTY7VCJł LUBSCHYŁEK

OŻyłWENIE

KRYTYCZNY

UMQCNf€NIE
PaZYCJf

244/1a4mllHJ\U:

Czas

zr uro: la3, R. rozl

Rye. 1, cyia lozw\ju obnzni'u teccpej

racji (penetradi), zaitngiiżowaniB, wzrostu(rozwoju), dojrzałości, stagnadi,
ożywienia [u[) $pudku [4, B. 5-12]

Jednym z pt)dstawclwych ZWdnieńobęjmowanych przez strahglę produk
bujcst kształtowanie funkcji podstawowych i dodatkowych produktu
[49 s. 243]. W przypadku złożonego pt'oduktu turystycznego mie.jsca doce-
lowego, któregofunkqon:dnośći oczekiwanecechysąpdęciem subiektywnym,
znaczą okl'eś]anym przez każdego turysta, podział na funkde podstawowe
i dodatkowejest budza trudny do przept'owadzenia. Elementybędące dlajed
nego turysty dodatków-ą wai'tościił dosc:łrczaną pi'zez pobyt w dan)nn ]nięjscu,
mogą być podstawowym pożytkiem z tego pobyttl dla innego tury-sty. Nawet
wysoko wyspeęjnliznwane ośt'odki tuO'etyczne. m.ini. stade nm'ciarsltie, nic!
mctgił być uznane za wyjątek od tej zmadX gdyż dodatków) m czynnikiŁ:m
wplywayącym na konieczność budowania olbrty także dla klientów o innych
prefercnęjachjost m.in. sezonowość wmunków klimatycznych, a produkt np
starli nardarskią musi być także itLrakcylny dla ttu'staw w oki'osie letnim
oraz wioscnnymi jesiennym. Oznaczało, że każdy obszar reccpc.jiturysWcznel
oki'lĘjc Idicntom określoną wiązkę korzyści związanych z pobytem, jednak
]la każdego z odwiedz4ąq:chjlierarchia tych korzyki może być im\a
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Powszechnie przHmuje się także, żc zaplqr strategii protluktu powinny
być także dla oi'gatlizaęji podst.awz} do podejmowania {lecyzji dotyczących
szerokości i głębokości asortymentu. D. XV powell zituw aża, że produkt
organizm(gi ushigowei musi być analizowany zarówno wedlug kosz)-ści do-
sLitrczanych indywidualnie nabywcom, jak i ogólnych korzyści oferowanych
na iynku]32, s. 50]. Oznacza to, że deqrzje odnośnie asortannentu regionu
tuTystyczncgo muszą uxs'zględniać zaróu'na ogólną okt'tę obszaru, jak i fakt,
że każdy t.urasta otrzymuje tldt'ębny produkt, na który składają się wybrane
pt'zez diego cłlement) z calej gamy możliwych kompozycji. Dccyqje dotyczące
pi'oduktu turystycznego miejsca docelowego mogą więc dot) szyć zarówl o
ogólnego, złożonego produktu turystycznego tego obszaru. jak i poszczegól-
nych jego kornponontów. spośród których każdy tuiysCa dokonac wyboru,
kon)ponWilc konsumowatly pr zez siebie, własny pl'cldukt

Przy.jmQc $ię, że asortyment produlltów obszar'u t'eccpcli turystycznej
powinien być funkdą walorów turystycznych(ich ]tczby. typu i rozmieszcze-
nia w przestrzeni), wielkości obszaru, infrasti'ulŁtuiy ogulnęl i tuWstycznq,
rniqsca tuq'styki w sl:rukLILrze gospodarczej regionu, zasobów st)liłccznych
gospodarczych {n'az t:hal'akterui dostępnościrynkówdocelosvych[38, $. 1391
Decyzje odnośnie asortymentu ]nuszązosLaćpodjęte pł'zez podmiot zarządza
jacy obszarem rcccpqji turystycznej, jednak pamiętać należy, żc wart):ment
produktów ofbruw-onych przez obszar jest. w dużą miec'ze złożony z usług
świadczonych przez podmiołyprywatne, dlatego crcktytych decyzji nic mogą
być natychmiastowe.l)atywyto awtaszczEltrudności wewprowadzeniu w życie
ewentualnych decyz.ti dotyczqcS'ch zawężenia had pł)rccnia asol'tx'nientu
\tryc:orŁmie z oferty określonych usług uznanych za już niepożądane nie jest.
wynijiiem postanowień władz, lecz autonomiczną analizy opłacalności ich
świadczenia dokonyu,an przez poszczególne podmioty gospodarcze. Zada
niem pod)niotu zarządzającego turystyka w miejscowości biłdź regioniejest
wobec tego twłłrzcnie warunków,, które slŁłaniałyby prywatne podmioty da
podeJlnou,ania decy4i pożądanych z f)unktu wridzenia regionu jako całości
Ponadtow wielu przypitdkachposzczególneproduktyw ofercieubszaruoparte
są o walory Ratuj'anne b&ldź infrasti'uktul'ę stałą, M' tym pt'zlWadku decyzja
o usunięciu ich z asol'tytnentu w praktyce oznacza jedynie zaniechanie dill-
szego ich rozu du lub/'i n'prom'adzanic ograniczeń dostępu dla turystów dl}
tych waltlrów, a nie całkowite zapi'zost.anie oferowania produktu

Istotnym problemem związanym z zarządzaniem produktem tur) etycz-
nym obszaru jest kwestia jakości tego pi'odukLU. rozumianej jako miana
stopnia zaspokdenia pali'zeb konsumenta 149. s. 244; 8. s. 94]. Stwierdzenie
to oznacza, że źródłem niższej oceny jakości produktu turystycznego przez
klientajest rozbieżność międzyjego oczekiwaniami względem tego produktu
a doświadczeniem. Poxs'odetn niezadowolenia turysty może być zatem nie
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tylko niska jalŁośĆ świadczonych usług, alc i jego subiektywne wyoJ)rażenia
o produkcie [25, s. 231

Ze u,zEIt-du na cechy churakkrystyczne usług, kwcstiajakości pi'oduktów
n charakterze usługow)in jest bilrdzią skomplikowana niż m:i to miejsce
w przypadku dóbr materialn) ch'. C)krcśleniejakości uslug nicjest możliwe
poprzez ustalenie wzorca, należy zatem stosować instrumenty pośrednie,
któmpozwal4ąpowiększyćprawdopodobieństwo świadczeniausługiw sposób
ndpowiaddąq- oczekiwaniom konsumenta135, $. 1111

Na jakość produktu turystycznego obóz:lru t'ecepqi turystyczną składa
$ię .jakość \usług miejscowej inrnistruktury i jakość środowiska 126, s. 46]
Pqeciejaknści środowiska odnosi się zarówno do środowiska fizycznego(na
Lura[ncgo i antropogenicznego),jak i społecznego regionu 124, $. 66]X- bfożna
zauważyć, żc ttłk t'ozumiana jakość produktu turystycznego jest pdęciem
równie złożonym,jak sam produkt turystycznytniejsca docelowego i wymaga
podobnych zasad zarządzania. Jeżeli midscowość lub region chce obcować
produkt uysokią jakości, to svszy$tkie dzial4ące najego obszarze padmiaty
gospod:ircze, OI'gmlizadei instyLuęje m\lsząakQwnieuczesLni(;zyćw pt'ocenie
przygotowania jego pobcncd:itu tJsługoxx'ego, poznawania flotrzeb i aczeki
wall tuu,stój. świadczenia usługi spełnieniawyobrażeń tutyatyo pi'odukcic
który był przedmiotem oferty i konsumpcji 141, s- 1 06]. Oznacza to, żc t)cz
yBtemów zapewnienia .jakości, sprawnie funkqontljących w przedsiębior
kwach tur) etycznych zlokalizowanych w midsc:u docelowym, nie może być
inoxary o wysokie jal(ości produktu całego regionu. Należy jednak pamiętać.
że na.jakość pt'oduktu Culystycznego wplywayą nie tylkc} czynniki n'ewnęcrz-
ne, zideżne od decy4i podejmowanych w regionie turystycznym, lecz także
zewnętrzne i niezależne ocl regionu, przy czym część z tych czymlików ma
ch:trukhi' stymulatorów. a cn?ść desWmulatorów [29, $. 84JP

Ważnym zagudnienietn określanym w stnltegii kształtowania produktu
tur) stycznegu midsca docelowegojest kształtowanie wizerunku i marki
tego mie.isca. image ma szczególne znaczenie dl& produktu tulystl'cznego ze
względu naniemożliwośćjcgo weryfikadi i nierzadkąjego nieznajomość przez
konsumentaprzed konsumpcją. Wizerunekobszaru turystycznego często więc

N4ważniejszeprablemraia badań i iuztaltowaniajaKościproóuktu,wynik4ące z niemn-
hriainego charakteru usług, przeclstawiqią: 11. $. a1-61; 3s. $. 1il.liżJ

Stwierdzenie Ło w$knzŃe nn fakt, że B'aunkiem wytworzenia produktu wynlkiq jakości
przez obszar turyntj'cznyjest wdmżenie prznzjeHm wladze eamorządawe rażnXcjl szczebli zasad

wnoważonego rozwoju [4i, s. żoż]
p T Bulzyaski jako nqjwnżnięiszc determinanty jakości produktu tuwstycznegu naanie-

nin czynniki mające $waje źródło w branży tun'styczniu. czynniki [nnuącc żródło w br8nżwh
kamplemenL8rnyEh i smbst)tuc)jnXch, uczuscników sjHtemu politycznego i gospodarczego Qrm
uwarunkowania iniędzyn81xńawe LS. H. 441.
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ksztaltowanyjest przez czynniki inne niż rzeczywista, sprawdzona wiedza.
którą kierowałby $ię turysta dokonujący wyboru miejsca docelowego swej
podróży przy zakupie dóbr materialnych. Dodatkowego znaczenia dodaje
wizcrunkawi fakt, że pl'odukt tuWotycznyjest pi'odukt.cm, którego wybór nic
jest ruLynow)' i pt'ocen podęjmou'aniaclecyzOi jest t)artizo złożony i długatrwii
ły. \\r Łym sensie wizerunek może być określony jako wt'wnętrzna* Osobista
i subiel(Cywna koncepcja rozumienia tego. co tuU'sta wie 1 13. s. 83].
Z )lłjęci(}mwizerunku pt'oduktu nicrozerwalniezwiązanejuutpąjęciemar

ki. By konsument mógł wyrobić sobie własne wyabrażetlie na temat danego
produktu, konieczne jest,:utożsamianic i produktu i jego cwh z konkretną
nazxó'ą. Obszary tui)rstyczne nie zawsze muszą dokonywać wybor'u nazwy
n\arki.jakmil LomieUscexŁ' l)rzypttdkuprzedsiębiot'stw, gdyż tęrolęmag:łpc'tnie
nazwy goograficzlle. Możliwe jest zatem wn'korzy$titnie już wykreowan.ych
w świadomości turystów nazw gcogl'aHicznych dla podkreślenia atrakcy.jno-
ści wliuną oferta Natomiast w przypadku mińsk: nmięj znanych nn tynku
konieczne $:} iw tyn) przypadl(u dzialania kreującc świadomość i wizerunek
inni'ki, czyli nilzwy geogl'aficznqi. nit ogólnych zasadach brandingu

PralctyJla pokazulejudnak, że w w ielu przypildkach obszar i'cccpqi tu-
tystyclznęj dążą do WTkrttowania własnej )n:lt'ki innej niż nazxxT gcogniHlczne
Pozy aki to na zbudow'anie nłlzwy marki. ktńl u.iuż sama w sobie bvlilb\, clc
mcntein kj'eu.jącyln pożądany is izetnnlek obsziŁru. Dziale się tak także w sy.
tuaąii, gdy dany obszar turystyczny dąży do w) kreowania killtu odręhn},ch
mat'ek dla swoich I'óżnych produktów. Często takie marki wykoi'zystldąjako
juacn z c&lauów n&zvpy 6cogrćini znc zu'iąznne z obszar'cin i'ece )ęji Lurystycz
n4. Przykład skutek .nego zastosowania brandingu przez Austriak National
Tourist Qrganization podaje A. V $eaton. Stw-trzon.yc:h zastała 16 konsor-
cjów zrzesz4Łących małe i średnie {tbickty naclegowe na tetrcnie całego ki'ąju
Ayróżnionycł na podstaw-ie krytej'ióxN' spctlalizaqi prodtlktttwd. Czlonkow ie
kitżdcgo z konsorcjów otrzymali pi'awo do p03tuglwania się marką promu
winą przez ANCO, składającą się z dwi$ch części: okl'eślenia spcclalizacji
i odu:kłania $ię do nazwy państwa np Fishing Gt'fund Austria, Autriche pl'o
Fi'anie. Przeprowadzone po kilku latach badania fiinkęjllnitw anialconsordńw
wykazŁJy.żeobiektywykol'zystująccmarki notowalyc:} 10% wyższyprzeciętny
poziom libtożcnia mi4sc nlimŁ} shsowania o 16%. WQ tszych ccn niż podobne
obiekty nie n:tleżące do żachlego z konsorqówl39, s. 368J

Ejelnetltem równie ważnlull jak nazw:l marki jest element niewerbillnj-
znak graficzny(logo)", Dodanie adpowiednieH oprawy graficznej nazwie

ge(}granicznęi mażebyć pierwszym krokiem w stronę przekszLiŁlceniają w t'oz

o Przyklady logo wyltarz)stywnn)ch przez różne obszar rzep(Ji Lurystycznea pl'czentQ
D. Zarcniba {4 6, s. ID8.1101
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poznawalną i budzącą określone skojarzenia markę turystyczną. Zabiegu
takiego dokontiia większość państxK europqskich''. Dodatkoxipyrn zabiegiem
wzmacniajiłcym siłę oddziałpi'ania logo jest umieszcza:nie w nim krótldego
slogtinu reklamowego (m.in. Poland -- Thc Natural Chnice oraz Spam - The
Passion foi'Lite). PI'aktykapokazŁ\je,żemożliwości związanej wyka'eowaniem
log(i obszani recepqi tury8t):ceną i strategią marki w ogóle xxykol'zysWwane
są głównie przez Narodowe Organizaąe Turystyczne, pozostąił natomiast
niedoceniane przez regiony i miqscowości turystyczne

Pozostałe atrybuty produktu - opakowanie, gwartmcja i obslugi
posprzedażown-sąwykorzystywune w sŁrategiach knztałtowaniai rozwqlu
regionalnego i lakalnegm produjŁtu tulyntyeznego na mniąszą skalę. XA'obec
niemożliwości sprawdzeniu przez kjientajakości produktu usługowego przed
jego zakupem i $konsumowanietll, udzielenie stosu \ nych gwaranci na Lcn
produkl może być czynnikiem wpjywnjącyln na decydę o wyborze protluktu
[)uże znaczenie mąjcl gwarandc udzic]anc przede wszystkim w działa]ności
usługowej, w której obiektem aktywności uslugodawąr niejest człoxa'iekl20
s. 193]. W pozostalych przypadkach taka możliwość istnieje, gdyjakość usługi
jest możliwa do skwantynUowi\nia, u zatem możliwe jest wskazanie mini-
malnego poziomu jakości, którego niedotrzymania będzie dl& usltlgobioi'cy
podstawqdoxxyst.ąpienia z roszczeniem z tytułu gwarandin. Produktobszanl
chrl'etycznego w zasadzie nie spełnia żadnego z powyższym:h warunkóxv. po-
nadto jest pi'oduktem złożonym, dostarcząjącym turystom zróżnicowanych
wartości, co powoduje dużą trudność sprecyzowaniawarunków ewentualnych
gwarancji.

Powodem niewykorzystywania przez obszary turystyczne obsługi po-
sprzedażawą może byćodlegiość dziełącamiąsce zamieszkania Luiysty i mią-
sce domlowejego XWjazdu. Niemniej XU'd4e się, że obecnie w dobie rozwoju
elektronicznycll środków komunikaqi oraz rozwn.iu marketingu relacyjnego
zarówno władze turystyczneregionówi miejscowości turystycznych,jaki miQ-
scowe pndmioqr gospodarki turystyczną powinny zwrócić większą uwagę na
Lcn atrybut ich produktu.

Wiodącym ulcrnentem laga cuzystymnegn pnóntwn s4 n4częściqj kolory flagi państwowej
oraz sl'nlbolicznie przedstawione najważnięjoze walory turystyczne kraju. Przykladowo logo
Polski obdmŁUe nrmbolicznie pt-zedstnwione góry. lasy i sondę aLncząjĘuo pisaną na czerwono
nazwę ilaiistwa, a H, przypadku Hbzpunii jest to żółte słońce i czenvony napis [a9. 6. a071
[nterewjqcym spowbem graniczną prezentami wizerunku krŃu ]ub Ngionu może być także
$chematrczna mapa pokmujqca za pomocą rysunków i symboli naUważnidszc atrakcje wpisane
granice. Przykladem m$towwaniB tak zbudowanego iogojestXrgent)na [46, $. i]oJ
: J. Mazurpudn$etujako przyklad alrmę przygatnwqącq doegzajninów wstępnych, która

gwarancje zwrot oplaty zu ubtugi,jeśii zd4ącr podczw e6znminu osimnql wynik niższy ad
ninimanego zatażonego [za. 6. ioS]
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Powszechnie przHlnuje się, że uslugi jako produ](ty niematerialne nic
ti] og:4 ł)yć opakolNywane. Jednak oprócz t\l n kqi ochronnych opakowanie,.jakf}
atrybutl} rclduktu materialnego, pehii także filnkqc wln'óżniąjącą(urnożliwic.
nia klientowi identyfikadę i skojarzenie kupowilncgo produktu z określoni}
TTtarką), informacyjną(pl'zakazuje klientclwi infurmadę o cechach produktu)
i t'cklamową (przyciąga \lwagq: klienta, budzi jego zaintet'esowanic towarem
i chęć zakupu). W przypadkŁL produktu I'egionu turystycznego powyższe
funkde spełniane $i] przez szereg elementów. Część z nich spelnia te funkcje
w trakcie konsumpcaiusługturystycznych. Są toglównie elementy środowisku
tnaterialnogo śu-iildczeniausługoraz gnścinnośclmicszkańców. a wn ec akta(uniki
pl'oduktu turystycznego, których znaczenie calu satysCakdi turystlrxlykmywali
m.in. S. Smith i Ph. Kotlcr w swoich modelach produktu tutysLycznego r40;
1 61- Neil.{Jmiust w momencie zakupu; ktc;iy ni] rynku turystycznytn oclhywa Hię
z t'eguly w dużym odstępie czasu i w znacznćli oclltłgl(mści od ]nięlsca pl'odukęji
i konsuint)[ji, funkcje opakowania pelni Edównic wydawnictw'o reklatTlowt
Nlożna zatem uznać, żejest o toistotnym atrybutem produktu turystycznego,
wymagajclcym przed)yśtałlego kszt.idtowanial'. Obszar recepęli turystyczną
t możliwość])rzygotowania W'dawnictwa prczenbuJ ącego pojedyncze swdc

produkty orm gl'upy pt'oduktów blożjiwe jest także u'spójne przygodowy
wanie wydawnictw promoc)Onych przez różnc} podmiotu w tyllt wspótprilcii
przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego

The destlnatiun'a tourism produq;L marketing strategy

The destination'$ tourism produkt mm'keting stratega isunderstood hcre
wide[y, a$ a comp]ex idea concerning general marketing options ofdeve]op
tnent as wc]] as characterisłic featuresofdestination's tourism produkt. The
marketing strategie f)rllni]c i$ suggested as a practica] imd efOcicnt, way of
prctsentingsuch stl'ateny. 'l'his prllfije should include all general and sieci nlc
strategie options from among wnich preferred Dres can bc chosen

\: T. c. lliddleton wśród nnkyi wydawnictwa promęlcgnego w)mienia ekspozycję wi
zualną pi otluktu, ulatwiania użytkowaniu produktu i inrnrmaęje. odglywanie lub substycutu
pnoduku, u ttlkże pn)mocaę pradukLujaka nośnik przekazów i synlboji zwiElzan} ch z pr(Hurtem
oraz innlrmncji a prammUach cenowych i innych ofertach spcdalnycitrż2. s. ż03J

w:kaze)icnakoi\iccznośĆtnALo ,uniuwydawnictwareldnmowegajakaatwbutuprodukcu
a nic trikojaku nurzydzin pritmocji i.un8ircznej.jest także wynikiem pmHęcia zapmpnnnwnn4
przez K. ]ogozióskiego koncepcji uslug(n\odc] u-zqemnXuh dupe]nieó] wsknzqjqcej m.n. na
konieczność kompcnsacai przaważająuych elemenUw niematerialnych produktu usiugoacgo
elemcnhmi muterialnrmi wiem OBiągnięcin harmonjjnęj równoB'agi ]llięd2y tymi elamenUmi
Pozwoli to - zdaniem autora podniesie e atrakcHnaści i wzmocnienie pozycji rrnkouej
pixduktu [37. s. 60-61]
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PROMOCJA REGIONU TURYN'LICZNEGO
(cele, środki i organizacja promoeUi)

Zygrnunł Kruczeh+, BartŁołnieg Wałas++

W rcgiftnitch i miastach istniąe konieczność tJziałań promocyjnych
\Ę' zmionianych warunkach społeczno-gospodarczych uw zględniąjąqrch wy
mowi ryn](u, badania rynku, działania promocylno, public relations oraz inne
instrutnenty marketingu mix stają się podmiotetn'

Punkteirl Wyjścia .jest przygotowanie pmgt'mnu skuteczna:i HlrłiLcgii primo
c)jnęl. która pola'inna ohdmnx4'ać wiele działań. Są to:z
1. Analiza sytuacji wJ$ściowej regionu, miasta, gminy, wsi, tzn. określe-

iŁ: ich pozyqi na tynku. szef'oka ]'ozuinianęi ati'ilkcgności w st08unku
do lniąscowości klinkurencHnych

2. Określeuiecelówprnmocal.blogqbyćoneekonotniczne,inni)rmacHno-
nakłani4ące albo związane z tworzeniem wyóbraźenia o miejscowclści

Cele ehołlolniczrŁe promodi ztciqzane scł =e lozrostem dochodów tub
obiliże/llenl bos tów:

u,zrost obrotów xv porównaniu z okt'esej wcacśniqjszym,
utrzymanie spi'zedaży na q'nku dcltychczasowyin,
zdobycie noW'ch rynków ]akalnych, regionalnych czy międzynarodo-
w) ch,
prżeciwclzial:inie możliwości spadku spt'zedaży przez wzrost ceny pt'o
duktu itp

Insp).tut Tun'styki i lłekreuęji AWF. Krnkón, al Jana Pluta ll 78
Polska orKanizaęja Turysta:uzna: l.rz d }n\.icielst q w Pan żu
Na prz.}'klnd rozbud€iw-n infrnPtrukturr poznatającęj nn piuwndzenie przez podmiot)

gospodarcze etnn;rcznęj polityki cenowa produktu- B' adnieuieniu dct ga$podarki turrstl'czilęj
udanie to szczególniejest n'idDcznc prz.y wchodzeniu n8 rynki europejskie tanich linii laLni.
) ch, która otl'zynlują od miast buzpośranie nnannone wsparcie lub jak na przrkluducjl lara

kawa czy Gdaiisktl $uinarząd luiwlnl- an$azuje się H stworzenie wal'unków obslugi lotniskawą
tego typu pi'zewożnikt)w

1: Nlisiło, Nowaczesn promQqa n)basta. )marketing w prnktyco
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kierots'anie popu'tem w masie pozyskania inwestyqi i slymulaęja rozwqu.

Całe pBychogra$czt e {spolecztw) pron7tocli obQrltuią szeroki z ItreR
zadali związanych z:

pi'zedsiębiorstwem lub podmiotem(nadawca) promocji (zwiększenia
stopnia znajomości niemy/miota, poprawa wizerunku, przedstawienie
zaniiQrzeli
konsumentem (adukada rynkowa, pozyskanie wierności i lojalności na-
bywców, zdobycie infhrmilqi o pre6erenqach nabywców itp.)

3. W bór formy promocji. Na promaęlę składa się rcklaina, public re.
lations, sponsoring, sprzedaż osobista, promoqa uztlpełniaUtlcit i inne.
Idealne z punktu n'idzcnia sztuki marketingu jest połączenie ze sobą
kilku z wybral\ych foki prilmoqi(promocja mix)

4. Ustalenie intensywności oddziaływania promocji w czuje, Nie
lil tutaj uniw,crsulnych wzorów gdyż ybór tcn zależy m.in. od celów
promacli, adresatów form promacDi. Stratcgczne cele promoqi obęjmujq
dzialania długookresowe(3-5 lat). cele taktyczne ushlane są na l rok
a opcracUne -- krat.]Łtlterminowe, nawet na kilka miesięcy

5. Budżet. Wielkość wydatków promocyjnych można określić z:l pomocą
procentu sprzedaży. na podstasme wydatków konkurencji lub metody
zadaniową; może to też być po prostu wszystko, na co stać wladze firme
miejscowości.Podziałwydatkówpowinienbyóuzależnionyod6ormpromo-
ęii, rynków i ich segmentów oraz sltuhczności, szybkości t efektywność
dotarcia do p'upy docclowęl

6. Ocena skutków promocji. W tą ocenie mogą być wykorzystywane
różne metad$ Jednił z nąjłatwiąszychjest badanie wielkości aktualnego
zainteresowania miąscowośch i porównanie z zainteresowaniem przed
promocją(wielkość mchu turystycznego, IWdatków itp.). Stosowane są
również szczegółowe metody odtworzeniowe. pozwalayącc omnie stopień
zapamiętania danego środka promodi (reklilmy)

7. Ustalenie struktur organizacyjnych. Zestawienie instytuąi i osób
odpowiedzialnychzadziałalnośćpromocyjną.koordynŃąqrchtedzialania,
kantrolulącl'ch uydaCki na prommlę, środki promu(ji, ich skuteczność

Promoqa regionu -- zo względu na różnorodność wdów szczegółowych,
które dzięki nią mają t)yć osiWięte - musi być skierowana do różnych grup
odbiorców, w związku z czym należy stomwać rozmaite techniki przekazów
Powinna więc być skierowana:

na zewnątrz regionu, na krój i na zagranicę,
do mieszkańców regionu, pracodawców i osób zatwdnionych na jego
terenie.
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do pracowników t'egionalnych urzędów i jednostek im podległych

Dzialitnia lla zewnątrz poległ\ją na zwiększeniu zdolności i efektywności
gospodarczą regionu czy miasta w sposób bezpośl'eddi i pośredni przez

1) przyciągania inxvesLorów,
2) tu,orzonie nossych miąsc llrac)- -- wzrost zamożności mieszkańców,
3) roz\vói tail-styki przŃazdowq - wplywy budżetu lokalnego, rozwój

i wzrost zamożności lolialnych przedsiębiorstw turystycznych i pa.
raturystycznych,

4) prz) ciąganie funduszy celawTch -- rządowych. zagranicznych
Ehkty tych działań przenikają się, gdyż wzrost liczby miejsc pracy nowo

daje na przyklad amd scenie WQ'datków na ccltt pomocy spalecznęl. Wzrost
wpływów do budżŁltu tniaat, przy właściwoy polityce, może poxrodować wzrost
liczby mi(!isc })Tacy czy nowe inwestyqjc w inl'rastruktul'ę. Sposobami promu
ii regionu(miasta) na zewnątrz si! mięllzy imiyn)i

stu'orzenle wlasnego logo l loginu 8łuzących budowania wizerun-
ku i rozpoznac;alności;
trlnkostwŁłi lobbingu at'ganizaęach samorz:+dowych z:n'óxvnow kra-

ju, jak i za granicą. Wpwarza to formalne i niefarmałne powiąza
nia, owoc\łjącewspólnl'mi przedsięwzięciami, XWnlianą doświadczeń,
podnoszcniem kwalifikadi, pozyskiwaniem inwestorów i możliwości
organizacji cyklicznych imprez gospoda'czych, kulturalnych czy na
wet politycznych(patrz przyklad Krynicy
aut\Ś, czyli poddanie się occlnie przez wpnpeąjalizowane birmy ukta
dające listy t'ankingowe w okrcśji)nych kategol'iich żl'cia gospodar-
czego. Jest to jedno z mocniejszych Darzę(tzi promodi
certyfikaty ISO lub inne uznawane na całym świecie micrniki jako-
ści. Podobniejak rating, odgrywdą one coraz większą rolę, szczegól-
nie po włączenia się do struktur Unii EuropeUskią;
promoda bi'anżos'a {turystyczna, kultur'ali\a. gospodarcza, na-
ukon'a)

P

>

Działania wcw-nętrz.nc! x!'obec społeczności lokalna dotyczą zmnajotnie
nia mieszkańców z problemami funkcjonowania i kieru1lków t'ozwolu samo
ządu lokalnego, tworzącŁlgo klimat wokół proxx'adzoną polityki gospodm'
czo-społeczną. Tcn zakres działańbywa często zaniedbywany. Bez właściwql
polityki informacyjnej z d\jżą dozą pi'awdopodobieństwa można spodziewać
$ię braku jakiqkalwiek reakdi społeczeństxN a na dziułiinie władz lub wrręcz
protestów, wynik4ilcych z niezt'ozumienia ich intendi- Prowadzenie wśród
mieszkańców prcymoęji własnego regionu czy miasta ma także za zadanie two-
rzenie lokalnych więzi międzyludzkich. Informacja poziome wewnątrz spo
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łączności lokalnych jest w Polsce bardzo ugnlniczona. SprZŃil ta I'Ńszynym
wyobrażeniom o działaniu inElytuęji i problemach występujących na własnym
terytorium. Budowli zrozutnieniaspołecznego przykltldowo dla dzialac podaj
mowanych celem rozwqu turystyki przljazdowd, tworzy klimat ,:przyjazni'
turyście'. Wciąganie mieszkańców i przedst'awicieli Olrm działąjącB'ch na te
ramie minĘŁa do prac w komisach rady konstatacji sŁrilCcgii rozwodu miasta
itp. pozwoli na wykreowtmic lidoró\v lokalną aktyiwności gospodarczej i spo
łączne.l, na których pomoc można liczyć podczas realizaąi strategii rozxŁ'Qju
l)o innych środków wewnętrznego public relations zaliczyć można=

> mailitlg -- propagowanie przez pocztę dziiikiń urzędu, xnrHaśnianie
spraw trudnych i konnikCowych;
fundowanie stypendiów ]u]} nagróc] (]la studelltów za pt'ace ztHąza-
ne z terenem miasta. 'takie działania mają na celu uzl'skanie mate
rittlów do wokol zostania w pracy urzędu, związanie młodych, wy
kształcntlvch l\Idzi albo zawodow,a. albo uczuciowo z tercne'ml
in)prozy kulturalne, fesWny, zan'ody spońawe, spolnidącc rolę rckla-
mowil i integracgną- fludowanie więzi między mieszkańcami, identy
likaqa z miŃsccm zamieszknniamożebyćpodstawąwspólnych przed-
sięwzięć, spotclczn(:i tikceptadi (]la świadomego tuzy(ju miasta;
współpracę urzędu z ot'ganizaęjami poza'ządowylni - społecznymi
gospodilrczymi
pozyskiwanie środowisk ai'tyscycznych przez nugr:ldzanie osiągnięć
tu órczych;
współpracę z pr:łsi! lokalną i lokalna telewizją z prezentadę idei roz
wdu, dzialac;
spotkania ze środowiskami opiniatwórczymi, debaty publiczne
wspieraniedziałalności or8t zitcli sportowych, kulmt'alnl'ch i społecz
nych w zaińan za t:eklamę miota w postaci użyuaniajq nazwy w tur
nidy(h, noszenia koszulek z herbem itp., czyli klasyczny spt)nsoring.

Dzialania we4vnątrz ul'zędów nie są stosowane powszechnie dla mrozu
mienia siły gospodarczą turystyki i znaczenia promocji turystyczną dla bu.
doby pozytywne'go obrazu miota czy regionu. Prowadzon:t proiilocDa(jak
dotychczas) precz jednostki organizac)$ne samorzi\du lokalnego jest często
podzielona kompetencHnie na kilka komórek; wymaga ona ciągłego podno-
szenia sttmu św.iadomości i wiedzy ogółu pracowników oraz pl'zedstawicieli
organów wybieralnych (radni)

Co można wyrazić słowami

z turystyki swoich partnerów,
decydentów i sponsorów
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Budowa stl'ategii promocji tul),etyczną regionu zsvią4ana jest z syste-
ma6'cznym T'ozwojem gospodai'ki tUWstyczrlqi. O!)serwuyc'my wzrost podaży
usługtut)'stycznyc}) w warunk:ich ostr'q konkŁŁrcnqi, poszukiwaniu now),ch
nabywców. Ewoluqi ulogiiją ziichowania wypoczynkowe ttu'stój zlnusząiąc
do doskonaleni'a produlttów i metod sprzedaży ot'az utxichal niania dzialitń
pobudzaUącycll popyt na ushigi turysC)rozne: S})rzedaż produktów burystycz:
nych stade się celem nie tylko p{)szczclgól nyc:h usttłgodaw ców. lecz róunlież
miast, I'egionów \x' których oile występują, oki'eślanych czt;$hjuko ,,midsce
docelowe" lub ,,destynaęJa"3. Zaangażou'anie się sektora publi(:znŁtgm doLy-
cz.y nazw'czą promoqi. bez której nie jest możliwe osiągnięcie sukulstt go-
spcldarczcgo

trudno sobie \nryLlbrnaićjiiki1ltulwick dziułitlność rynków ą bez p)'on ocii
Sąjednak])i'odukty wymagąjącejęi wyjątkou ego nitLężcnia. Do tcj gntpl' na
lear bez wątpienia zaliczyć tUr) etykę, w kl.órqi przypadku komunikacja rytm
kowit z klientem st.itnowi prawdziwy fundament

Produkt tura;etyczny w) mega ciągłego iaktwń'n ego proinowilnia ze wzglę

1- wyraźną scaona dość
2. sz.yl)kie st.itrzonic się
3. silne zróżnicow,aniŁ} wynikiilqcŁ' z sctgmtlntit(;li rynjŁU

du na

I'urystyk:t współczcsnajcst 4awiskiem skomplikowanym, xs8'magąjącym
ciągłej i)l)s{ rw:ięji i pcj'mancill.nd kontroli sl(uteczności prowadzoi\ą polityki
tui') stycznęi, szczególnie w warunkach silną konkurencji. W konsekwencji
planowanie jey rozxvqju oraz mm'keting muszą być kompleksowa i clastycz
ne, gdyż wyznacznikiem gospodat'ki turystyczną .jest chin ttktcr produktu,
będącego zbiorett} usług. ,,... Wiara, żl! rozu(ll turystyki jest możliwy przez
przypadkowe, spot'adyczne i nic skilŁlt'dyllowiinc prób)}' podejmow-ane przez
lokalne władze i pojedyncze instytuąe jest mitem"4. 'l'a nadzwyczd trafiła
i aktualna opinia C. Guma'a, dotycząca planom'ania turystycznegf} wyniku
z faktu. iż wiele miąscowości czy regionóxx' traktde rozwój tutTstyki jakl}
istotny kierunek aktywiza4i gospodarczej. l jest to rozwiązanie ti'af\le Q ile
uzyskujemy pozytywne odpowiedzi w diagnozie rozu cÓu społeczno-gospodar-
czego na następujące pytania

czy' tuty8tyka jest potrzebna da tego, aby gmina moda osiągnięć rozwój
ekonomiczny?
czy gmina posiada odpowiednie zmoby(walor' turystyczne, info'astruk
ttu'ę, kadry)?

) Ten angiqjezrczny tenninjest niestety naduż}«a'anl- H bi'andy tunstycznqj tak w litera
turze jnK i u- praktyk

C.A ounn .. Tnurism PlunninE, 'Fnrlnr & }'rRnciĘ Nen Ynrk1988. 9. 265
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czy istniąi! potencjalne !ynU, które moglyby zostać przez nią przycią-
gnięh'f
czy jest XN, stanie konkurować z bodo!)nami ośrodkami - zarówno tymi
kCón: .iuż istniąą,jak i tymi, które dopiero są pruUektawane'?

W gospodarce turystyczną biari! u(wzial dwa sektory: publiczny (samo
rząd terytorialny i pośrednio admhistrada rządowa) oraz PW'anny; Zada-
nia sektorów można podzielić następująco

W stlktorze publicznym zadania koncentrują Bię wokół:
strategii zagospodarowania przestrzennego:
promocji inw'estyęli,
monitońngu gospodarki lokalnęl,
stymulaqi poszerzania produktu turystycznego
promoqi obrazu turystycznej
stymulmlajakości uslug.
informaqi turyst.ycznea,
pl'omoqi wewnętrznęi i pomocy w z:iknlśie podnoszenia IŁwalilRiwji kadr;
tworzenia warunków gospodarowania i konkurowania
Zadania sclktin'a pqwat.nego dotyczą
tn orzcnia konkurencgncHai produktu mrystycznctgu {lrazjego poszerza

twoi'zdnia mięjBC prac);
promoqi i komerqjalizadi,
inwestycji,
integracU i prze:dsiębiorców.
podnoszeniajakości produktu i kwalifikaqi kadr.
Tbrlko sektor publiczny może wprowadzon)-m marketingu zachowiić neu-

tralność handlową, a prtlmując turystykę wspierać całą gospodarkę lokalną
Słabością sektora publicznego bywa brik stabilności organizacyjno i kadra
wą, uzależnienie działań od wahań politycznych, co utrudnia dtugotblową
sporną piliitykę turystyczną i tnoże zniechęcać sektor' prywatny do systemu
tyczncgm wlączeńa się w c wspólne pl'zedsięwzięcia. Nieillnid SE! już w Pal.
sce udttnc pi'wykłady inbegradi(w sektorze publicznym i pryxvatnym) celem
tworzenia profesHona)nych jadn€1stek odpowiedzialnych za mm'keting w po'
stad stowurzyszeil jako Regul.}nillnych i Lokalnych Organizaęi Turystyczny
ch6 czy konsordów produktowych. Wspólna! słabością obu sektorów jest nad-
mierne r'nzproszenie środków finansow'ch.

s XX.aejziak. Progrant'Pwunicrozwdutury taki naszczeblulokntnrmi rcgioliahllln(aepek
t}, meLodiłlagic'znc}, IQ'akńw. m";zynopi3

G ZnKrużanictl] dla ROLI l.o'l' może być niechęć naministruqji tokatnej do deleSawnniu
mdmi i środków rinansoqTch pomimti ral(tu. ie zostaly przez ni4 powalane do Życia.



P[Ł{')]rOCJA REC]QNU TtJR\'ETYCZNEGO

Jeżeli zachodzą sprzHąąw warunki i możliwości, to konieczncjest zbu
dawanie planu mnrketingowego, który pozyc8onuUC kierunek rozwodu gospo
datki tuWstycznq, a składa się z następujących nlz
DIAGNOZA

tcndencDe xx'ielkości ruch)u tui'stl-czncgi
profile klientów własna;ch i klJnkuj'enqji
Lcndenqe cenowe produktów własnych i kunkul'uncji
tendenqe w {ltoczei\iu zewnętrznym

PROGNOZA
zorienLowanie na przyszłość; ocena prawdopodobieństxx' i WO'borów
scenariusze rozwoju (pozyńpvny. negatyxamy)

ANALIZA SU'o'l"
rTlocne stron\'
lake stn)ny

przychodów

WYBÓR SARA'l'Kali
PIŁOGliAbfY

np- w zakresie rozwdu pruduktti
PRO.AKTY

np. reitsibility study dla budnxq' hotelu

zagrozeniit

Nit tęj podstawie można (]apiero \U'britć ztlstaw procedur pozwaldących
optymalnte zaplanowaćprodultLprzcznaczony dla eegmoncu tynku,jeSaeenę,
dystWbuqę i prix modę w sposób ]epszl' niż konkŁŁrencja, co nazwancjest stt'a-
tegią marketingową '

z jezyka anBiej$kicgo: SuengLhn. \Vdakncsses, OpporLŁlrlities, Threats. Analiza SWOI
n\oże dot.vczhć zarówno calego przed$iębiontwa, jednouLki argai\izacXjneU, nFctrtb'mcnŁu pro
duktów luh pŁłszczególnegQ ta 8ru. W podstawQn'ym c})cn)acie badRniR Wyróżnia się czynni
ki wewnętrzne i zcwnętl'zne. w ict\ i'aJilach za$ określa się Silne i Słabe HLr€Jrll', sza ise l zagiu
żenia danego prclei(tu. Foglębi€1nH unajiza S\\rOT zawiera listę dodatkowych czylulików, które
an8lizaH8n€ są pod kąbm owych czcci ech k81.egnrii. Wśród wanlnków u'ewnętrznl'ch na'l'óżnin
ę m. in. takie elementu'. jnk: zniządznnie. murkutiilX. linann. kwniinikucje personelu. l)adnn
roze'ói. Analiza ntfwlenia zcwnęLrzneBi} {)b4n\uje paananie nu pizlk]ad czynnik(]w spolecz-
nych. ga6podnrczych. istniejącą n& rynku konkurenci i. aoEQpnych tKhnologii, ustnwodau-stwo
Aniilizu 5W'0T pozy-al8 ZRt€in oklBśjić strnkgicznc czynniki, która mogą mieć wply\'' na iowa
czenie dzialalnaści, lsLatnyln zadaniem btuje sie wydzielanie spośród nich czynników krytyce
rch. dzieki ktrSrlm lnożl\a bedzie rozwijać sih)e strony projektu, niwelawBć(bądż ograniczać)
strony 8lnbe. muksXn\dnie u)'ko--Xutywać istnięjq-" mużhwaści i pauawiau CQ się szans oraz
unikać przęwidyw-onych zagrożeń

miedzy innymi: V Middleton, hlarketing w Turystyce, l,m'l'. Warszawa, 1996; 1: Kn
tlen., Le NlwketinS, Village )[ondi&l. Paris, 1999. 1« Mazurkiewicz.i Piana"'anie n\arketingon'e
w przedsiębiorstwie turystycznym. PXb'ii, Wwszawa. 2002
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Cektmi mi(jscil clou( lewego w konstrunu'anilj sti'ategii jest. po pi(!rwsze
informować(gcncrou ać obntz ki'4u, regionu, miitsta), po drugie wspie-
l ać(pomagać bi'anżyw ltomerdalizaąi produktów -- kreoxN'ać odbiór' produk-
tu). Sektor' publiczna' poprzez swe wyspeqalizowmle agendy odpowiedzialne
za marketing (narodowe o] ganizade tur'etyczne. lokalne ośt'odki inrorma-
Ęji i Firomoqi. liO'l' i LOTY) zamierza n4czWściej osiągnąć oba cele. Każtly
z tych cejówosiąga się })aprzez zestawienie odpowiednich instrumentów pro-
mocyjnych, poz\valają(ych na wybranie stosownych kanałów dystr7buqji, do-
l)ranach elastycznie w oparciu o dwie stt'ategie

Sfrafegia 'bali "przyciągania B- oznacząjąca {lcldzialyw:tnie bezpo
średnio na ]clienta celem spowodowania zakupu- J€!$Ł więc t.o kreowanie
popytu za pomocą intenslmmej promoqi
Sara,legia 'bus/i "popychanfa'' t c l oddziaływanie na sieć
sprzedaży(turopel'ktorzy, biura podróży. linie lotnicze) i uięiako ,.popy-
chanie" prod\aktu do klienta lłoprzcz kanały dystzybudi. Spodziew-amy
się równocześnie od sprzedawców reklamowania produktu
Wybór dominującą strahlgii zależy od oceny pozycji pl'aduktu r\a rynku

a w turystyce ma szczclgólnc znaczenie. Celem nadrzędnym {lbu sLrategiijesŁ
skróci?nic' dystansu fizycznego i psychologicznego unii?dzy produlctcm a kon
sumcntcm. W ten sposób docs'ąin n WF nźllżie oraz zakup impl'czl' moją stać
się latwiąsze. Nie można skutecznie f)romowuć rcgionujeśli konsument idąc
do nŃbliższego agenta podróży lub dzwoniąc pod \N skazany numer telefonu
nie blidzie mógł kupić wycieczki. Z drugiej strony turoperator nie wprowa-
dzi pi'uduktu da ]utalognt o ile nie zauważy popytu

Dla miejsca docelowego istotne w promodi jest partnerstwo z sektorem
prywatnym, sprzedającym produkty i Lo zarówno tym, który wy$tępŃe na
Tynku t'ecepcylnym(biura podróży, przewoźnicy przewodnicy, hohlarzo. itd.)
jak i rynku cmisHnym(turopei'atorzX agenc$epodróży tWendeinccntive, linie
Itltnicze). W ramach n'spółpracy z nimi należy realizować strategię "puch"
wspierąjącą komerdalizaęję.

N4częściq spotyltane fonnypar lursłna z ómrlż mi#scxz [Jrlce owego ta
bezpłatne lub zniżkowe usługi noclegowe dla uczestników podróży
stud)nnych i dziennikarskich

> sponsorowanie posiłków lub transportu
> umieszczanie dmlych adresowych i it)go firm w braszurach promo-

cyjnych,
doHinansowimie udziału branży na stoiskach targowych lub udostęp-
nianie bezpłatnej poxNnerzchni

znailu tuŻ puch nazwą lj2C(busineEE LO cene

" znana teŻ pQd nazwą B2B (bu$inuB ta basi



PRObIe)QJ:\ l llCłlONLI 'l:URYSTYCZNEGO 57

pt'zl'znawauie bezpłatnych podróży na konkursach dla publiczno-

> xb'spólHinansaw mnie I'eklamy (rzndzięl)
Para/zersfuozbl'alzżtłD'?i.Ai elli isU#nego prowadzonejest ndczęścięl pt'zez

plŁtcówlti Narodnwęi Organizaqi TurysQczi i może przybierać nmtęp\i. ą
ce fot'my

współfinansowanie i'eklainy prnsowŁ:i, zŁlwnętrznęj
gunizaqtl podróży studyJnych dla przedskawicieli])otendalnych

klientów grupowych,
ol'gai\izaęjn szkillcń dla sieci spt'zednży Luropcr'agora:
OI'ganizaqa podróży dziennikat'skich
prczcnLacUa miejsca docelowe gu w biulet) nie pat'tncra, adresowan) m
]o kticnuów n' ramach marketingu bezpośredt)iegct,
p['Ł:zcnt.azja ]nięjsca doc]1lowcgm n'a portalu interncCowymł
prezentacja produktu dotyczilcego miejsca docelow ego w witll'nach
agencji llolh-Illg.y.
wspóloi'ganiz:tąu imprez pubjtc regat.iona {PR)
udostę])niania stoi ku rla targach dła konHurnŁ:nLów.

+cl

Purtnclrstwa takie są niezwykle ważne, gdyż pozwalają na znaczne po
więksacnie budżetu protilocljnego oraz zbliżają konsumenta do konkret
ego komcręjalizowanego produktu. Kombinacja składowych promocji felix
jest. uzależniona od promowanego produktu. Proinoqil miąsca docelowe-
go będzie u więkRzl'nl stopniu opi-mułu się na reklalniB i liublic rclutione,
zaś łul'o])et'atltr częściej będzie sięgał po marketing bezpośredni czy pro
modę oprze(Jeży

Procedura twltrzc:nia spoHneD sti'ategni musi zawierać następW:ącc elementy
Faza l

zdefiniować pi'odukt
zdefiniować tynki i grupy dricclowe

lraza 2

;analiza obrazu własntlgx) produktu i produktów konkul'Łlncyjn) ch

określić pt[oryte'ty cc]ów ]tomunika(Danych: in]'ormacyJny. motyw-a
qlny

Faza 4
określić informaqe do przekazania: treść, struktura, s).tnbole(zqę
BIEL, kQIOr), pZIPIel')

Faza 5

zdecydować o lunałach dystrybucji
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Faza 6
co powiedzieć'? komu powiedzieć? .jak to powiedzieć? kiedy powie
dziać ?

Idcalem skuteczności pr'oinodijest zbudowitnie funt'ki turystyczną mid
scu doce[owegon. Docho(]zeniedonię] jesCprocesem dhigoterminowym i za-
leżnym od n'szystkich u8lugodawców turystycznych i paraturyBlycznych
w miejscu docelowym(krol, region, miasto). Jest to a tyle trudniejsze, iż
jej wizerunek zależy rówmież od c:zl'nnikóxa. na kŁói'c nie marny wielkiego
wpływ'fijak: doświadczenia historyczne, wal'tmki kulturowe, przyzwyczaja
nia, stan gospodarczy i paliLI'ceny. opinie innych osób. W turystyce istnieje
potrzeba mat'ek, gdyż jako tlśługi niematerialne. często są do siebie podob-
ne, it ich innowacje trudno flagą się chi'onie prawnie

PrumocDa nie będzie skuteczna o ile nie zorientujemy się czy nasz produkt
może bvć m'ai'kit. O ile n\okna mówić o marce P(31wyspu Helsllicgo dla turysty
polskiego o tyle dla wielu obcokrnjowcńw nie kojarzy $ię {tn z niczym

Budowę tnarki należy zacząć od mlalizy rozpoznitwatności, która w pol-
ski(g f)taktyce jest prttwic nieznaną metodą. Stos\].le się trzy wskaźniki roz
poanilwalności';:

rozpoznawalnaść nsysLowuna - oclset,ej{ osób wyróżniający nilzwę wśród
wielu zaproponowana:ch: - Czy anaszllotel lbis. lliltun, Orbis..?, -- Czy
znasz region Pomorza, Warmii, Podhala..-?
rozpoznawalność spontaniczna - spontanicznie cytowani -jakich znasz
turopcratorów? jaki znasz i'egion/mimto turystyczne Polski?
roapoz nawalność " tap ofrnind" -odsetckcytu.jącychmarkę nilpiet'aszym
m)qscu

Każda z ww-. I'oclząión' rozpoznawalności spełnili odmienn-ą rolę z prtlce
sie podqmowania dec) zji {} zakupie orm w komet'dalizadi. Jest {tczyn'iste,
że w przypadku gdy pi'l:tdukt t'ozpoznaw :tnyjestjako ,,top ofmind" to \h stra-
tegii proinocMnej nie musimy kraść akcentu na poprawęjegn obraz\l, ale na
przykład nu uwypukleniejago cech jako produktu poczet'zonego czy wyt'an-
ne wsparcie komerc$alizaqi. Natomiast gdy pozywa w rozpoznawalności jest
l)ardzo słaba to akcent musi być położony na promodę obrazu. Sondaż z 2002

Za markę można uznać ra poznawain}, zbiór walorów tunkęjonatnXch, materialnych
niemnterinlnych oraz pHychalogicznych poz\i'al4jących na zaspakqjenie oczekiwań funkcjonnl
nl'ch i ps) choiogicznych konsumentów Progu:za deiinicjn aklcśłająjaka pradu kt zapewni4ącr
korzyści runkęjnnntne plus H'artości dadllne. które pewni kon$umonci cenią w wl' Lnrcaaaqa-m
scopniut uby dokonać zak\Łpu- Patrz J. Altkorn, SŁrutugia marki, p\b'li, Warszawa 1999

B. \\das., Nlarkn turystyczna miast i regionów., Rylleji Turystyczny, W'm'sława,
ivicc 2001
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roku wśród przedstau icie]i bntnży Lurysl)-ceną na rynku fłitnc:uskim, (loty.
czący rozpozniiwulności mystowanęj polskich miast pozwolił na uzyskanie
następujących wyników

Tabela l. IŁazp llnaść ns)-stuwana polskich miast

Niskie rozpoznitwulność nawet takich łniut,jak }'nznań, Wroclaw i Zako-
pane wskazuje na konieczność poprawy obrazu. W przyptldku miłigt czy legio
nów zbyt częsta interpretacja ich markow ą pozyqi jcsl nadttżywanil- Chcie-
lilJyśln.y. uby l)rlr [niuk\łwe, rozpciznawnhle, alc w rzeczywistości tak niejest
Odpowiedź rla pytanie: czy nasz t'egion jest lub może być Inni'ką iw jaldqj skali
(marka może hyć rozpoznawane ą'lko na rynku lokalu) m, regionalnym Ogół
nokraUoxWmr europejski), może pozwolić na sLworzcnie milnęj knmuniknęji

Konsumpclaturystyczna opiera $ię na ](ryklriach wyboru śri }(]owiska miej-

sca docelowego, rodzju pobytu, inrrasLruktuiy oraz subiektywnym:h oczeki-
wań klienta, takichjak spokój, rozl'wlia, relaks. KonsumpcJ:i nie dotyczy więc
amego lniąsca docelowego i.pejzażu, klimatu), lecz usług tLLrystycznych {tfe
t'zwanych pt'zez bt'annę (nocleg, wyż)n\'ienie, transpor't, zakupy, itp.), a więc
kclnsumetlt oceniać będzie pobyt zjednej strony z punkt.u widzenia w:ilorów
miejsca docelon'ego (lubię ten ]'egion, miasto) a z drugie z punktu widzenia
jakości obsługi(bczpic'czeńst.w a,, kllmfnrtU, czystiiści i gościnności). \Ą'pad-
kllw a obu ocen pozwoli turyście zarekomendował miejsce docelowe innlmt
Równaczcśnic należy pamiętać. że odbiór w ielu miejsc docelonrych opiera się
na stereot):pach i symbolach. Polska na wi(1lu tynk:łch kqarzy sięjako kraj
zimne odległy. Anglia kdarzy $ię zapewne z następującymi symbolami; kró-
lowa, ruch lcwosLronny. dow cip, konsei'watyzm, mglajondyńska. bekon itd
Syi)lbole takie mogą oddziaływać pozytl'wnie lub negatywnie.

zrfpziti.- li}. b. 2B
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Komunikiięja marki opiet'a się na czteredi podstawowych koncep-
cjach''
1.. prezes ad ogólnej nlieys(adace/oopego. pcłnq obietnic(ininśtn X- piękne

przHazne, przytulne. .)
2. stu/e#ii /ir iomd --poleg4ącą na pokazaniu regionu w opitrciu ojq pod

sLuwowy {lrEniment (,.hfmut)\ kt'Bida jezior -- im bardziej się odkrywa
tylu bardzięl ją pokochamy"'') chcąc oddać naUwiernieJ obriu mitrkowy
reHnonu,

3. $Łra/eXii całą/ garlzy mar'/zi - stacje turystyczne lub nal'ciarskie(słońce
plaża, woda, sport) - celem jest ukazanie wachlarza atrakdi,

4. sara/egilpcŁrasoZamar/?i--Krój Chopina, miastoKopernika,Bursztynowe
bliasto - sprzeda\jc się pod tych hall(!m giistronomię, hntc-le, camping
ii celem jcłst uniknięcia! rozproszenia i przesady w kontunika(ji. Można
}wnież stosować wnh)i'jadę porównlawczą: Sankt Petei=but'g-Wenecja
Półllocy, Kraków-drugi Rzym, Szw;ajcaria kaszubska, Paczków-polskie
C;arcassone itp. Stt'ategia ta niesiejednak za sobą zagrożenia polegające
nii ignorowaniu takiej marki poki'zez niekohet'er\tność poiniędży pt'o-
dukLumi miu'ki clrilz l.rudnilść w kilmunikadi ze względu na możliwość
występowania produktu domim\jącogn.

M:uki turystyt:znc hfmlllow c} (niektórzy tllroper'atftrzy) mają czytajmy
charakter i ściśle określttny, & obietnice n)agą pokrycie. W pl'wypadku mid-
$ca (docelowego nie zawsze takjeat. hrożlla też znaleźć przykłady. gdl' mm'ka
produktu handlowego ]noże się koDU'zyć z regionem-miastem(Vichyl Zywiec)
i odgrywać rolę w tworzeniu maki tui.ystycznęl oraz jęl identy6Uadi.

[dcil[omjcst [ansowanie miejsca docelowego nie ]7]ko poprzez pokazanie
cech wyróżni4i+cych je od innych, ale rótwnież mającego włuną specyfikę,
tożsamość. Odbiór obrazu nie mi)że być banalny i podobny do imlych: gdyż
akl walnie wsz)-Hcy komunikuje tft sama - miasto: piękne, gościnne, urocze,
słynne, .jedyne, pełne wysokiej jakości usług, unikalne

Niezależnie od przńętej konceljdi pozyąonowania. komunikacja opierać
$ię będzie na dwóch kierunkach: komunikacji obrazWmm'ki, &by spoxvo-
dować ,,ni\brane ochoty dc} przęiazdu", utrwalić obraz w przyzlxyczdeniach
i syn)balach oraz komunikacji produktu, określającej realne składowe

Komunikacja obrazu wymaga cierpliwości, gdyż nie osiąga $ię szybkie-
go efektu ekonomicznego xaryrażonego w sprzedaży i przHazdach. W wielu
przypadkach opiera się niestety na zasięgu administracńnym lub geogra-

ofbrty

C. Chazaud.. L4 territaire eŁ IR mnrque Cf
Los Cahicrs E$pncw, Blarque$ et l8bplB Lnuri6tiqu

przyklad nkc)jn).

iux e"y€
r. 59. PI

de lu daELinutiun touri8tjquc
199B.
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licznym. Ajeśli brać pi'wykład pat'ków ruzryw ki Lakichjak Eul'odisnayland
czy W'alibi, to w obl'azja markntK'rn usunęły one na cll'ugi plan region gŁlo
gi'anlczn)-, w któż'yin $ą blok:dizowane''. Na niektót'ch l)'nkach ztlgnanicz
nycłl także Warmiit nic przebije się samodzielnie w st.o$unku do dętych
czasowej rozpoznawalności sąsiednich Nlazurl', Z promocyjnego put\kt\]
widzeniu I'egiondny produkt tljrystyczny nit! musi $ię pokrywać z Rodzin
lcm administrac t ytll, a naw ct. nic musi znać granic państwoxarych('l':it.ry
jal(o całość. ,Beskidy bez granic", Sahitru, Skandynawia itp).(;gęsto wyda-
\'nne ulotlti i broszur)- prllmocyjnl! nic będą skuteczne właśnie zp w4glę-
:Ju na chęć samodzielności bez w tof)lenin się w produkt sihliejszy, it Hiłsilld
ni 1.} wvrilźnwn USpn

Nalctży więc SWróżnić B komlJltiknqi Lord'n innymi luyteriatni niż gco
gt'atlcz ne cz)- ktimittyczne aby zwiększyć iderltyr'ikację regionu. Sporo n)last
miaisteczek czy rclgioni3w(nie tylko sv' PolsceJ WD'róża chęć bezpośredniej pt'o
tnocji i ki.)[nttrqjalizitcji bez clługofaloxre.i bu(lawy obrazu na q'nkach emi
syjnych, bez ocen): swej sytuacji na rynku (]lozyęjonowanin). przy słabej
wslDólpritcy z t'egionami/miastami stanowiącymi głów ny l tagnlts przFjaz
du di} t'cgifinu

i'nbela z. rullkde n} rki przyp igianom n Chip Dini-l

Na pod; (;!)iiHiud. Lc Ęori-itajre el

piers E8p&cM, nr. 59. 199R
'que l imion touristiquB: Les C

ih)t)-czy h także )[njbolka {niekojnrzoncga z Zułuwam
we l?rnndi slynne blanc Saint I'licjlDI .jest kujurznne z llretanią. chociaz zjokalizona.

t w. Normandii

Uniqu€ Sellina Propositirłn - Pzczególn) produkt lub cecha anny, która uaróżninją nd
itonkurenqi i jest główna pnyczyną zakupu
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W procesie budowy marki istotne będą także znaki rozpoznawalności
slogan, nago turystyczne, p]anszc na (]i'ulgach l)rezentujące att'akcje, kalego
ryzada bazy noclegowni, punktów infonnt\(ji t.luystycznq itp)
1. nazwa identyfikujtlca: .,Zakollane na czteq: pory roku
2. logo i logotyp

\Wykonanie logojcst. niezwykle trudni! i wymitgii wsl.ępn.ych pi'ac: studial
nych. Odgrywa ono ]iitr(]zti islxltni+ Falę w kt)munikaęji. ,Jest mianownikiem
atutów: cech i wartości mal'ki. Sklada się z części graflcznąi lub mieszanki
jako lon)t) p będący nazwą produktu 'flriny napisaną w specyficzny sposób
Przekaz popu'zez ten znak imusi byćjlrosty i rozpoznawalny. Nie może zawie-
I'ać ukrytycll tnyśti gdyż kierowany jest do pon'szechnych odbiol'ców l.ngn
jc!$t ndczqlścid obrazom naz\vy irlarki i Imusi charakt.eryzować się na$tępu-
jącylni cechami

WT'razistość: proste, mówiące same za siebie:
elastyczność -- d4iłcc się stosować u, broszurach, nit plaliatach, spo

komunikatymność: musi być zrozumiale za granicą l)ominlo bal'lary
języ-ltowęl i kult.ul'owej

slogtin
SloBln uzupclniil informuclę pi'zckzlz iną pi'zez logo l Fraz walor'zLdc prlu

du kt. blngan n\oże być liisemny lub clźwiękowy i dostosow-ai)y clo mylil(u {,,Czai'
dasz wakaqioiT\" T slogan n'ęŃernki na rynku polskim w 2003 roku)
4. Znak muzyczny (tzw. jing])

Król,Id fragment m\] zacz ny pozwalający nawet bez oglądania obt'azu roz
poznać prollukt.
5. wezwanie/obietnica

Jest to element mający z'a zadanie! przckazailic pi'zcsłiŁniit marj<i: ,,pi'lidu
kujem) marzenia" ,,region pl'oduccnt wakaŁ:ji"; .,Dilsz ogmi:l w Krakowie
6. kody graficzne

To komp{)zycia graficzna, .jednolita dla wszystkich nośników kon\unika
di(broszŁLry, gaclżcty, plaliaty itp)

Promocja miąsca docclowegojako kierunku przyjazdów turysta cznych
(recepcji t'uchu tul'etycznego) prowadzona jest na szczeblu centralnym
i'egionahl tll(lokalnym). Osiągnięcie sulcccsu go$pcidiirczcHi.} w wyniku
i'ozx& oju tul'styki prz)]azdowcj nic może $ię lldl)ywuć beta aktywnej pro'
mowi pro\vadzonej bezpośrettniu na ryllku, z któż'ega spodziewamy się na
ptywu turystów

Wybór kr4u, regionu czy miasta, nu król'ym prnwadzflna ma bl'ć pt'Dino
ęl& tuq'etyczna uzależnionyjcsl najczęściq od nastęf)ŁŁjących czynników'

wielkości I'nku, potenęjdu i poziomu aktywności turystyczną gni-
py docclowd

1.:1ch
P

3
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ib nab)n'czq i poziomu wydatków turystycznych w kraju recepcy]

wielkości datychczilsowych f)rzŃazdów.
zgodności produktów, tul),stycznl'ch pl'omowŁlnc'go kn\ju z pnpytelTI
na rynku docelaw) m

Tw orzcnit! instytucji odpowiedzialnych za promtląlę t\irystyczną ila rent
kacl} emisji t'uchu turystyczna:go jctsl z.jitwiskiem posvszechnlnn wc współc:zc!
snem turystyce gdyż f){lzw la to na:

bud€twanie obrazu tul),etycznego krall u/ rclgaŁlnu,
Just.arczanielokalnyjn turopentLorom informacji o$ti lieinftastt'uk
btuy tury$tj'czni1l, atrakąach, walorach, tmlożliwiuUiłcych zbutlowa
nic i wprow'ndzciiie dŁ} sprzedaży pi'oduktu turysbycznegn)
ws})latanie kontaltLów hitndlowych finn) t\irystycznych obu stron,

I' pobudzanie popytu t.urystl'cztlego
\X' hrilułich c?u rupejskich pt'omocUa za gi'anici] prowłidzui uljest pt'zez pt'zed-

stawiciejstwa instN'tu(:ii odptlwiudaDących za prolnoqę turystyczną, najczę
ściqi pod ogóle:! nazw'ą Nal'odowej Organizacji Turystycznęi (National
]'nurism Orgnnisation -- NTa). Spotyka się nidcze cięj cztery formy ich sta
zusu foi mamo-praw'nego

instytucie będące intcgt'anną jednostką inini8Łerotw {ldpowicdzinl.
n);ch za turystykę {hiszpańska Turespanul
instyluqe pl )dporządkowane adininistnlqipańslwŁłw q odpowiedzial
ęj za t\iq'st) kę(Polska Oi'gitniz tq l Tui'etyczna)
stowarzyszeniahlb spółki praw-it harłdlowego podporządkow ane admi
istraęji ])ańst.sx ową odpowiedzialną za turystykę(austi'iacki aster
reich \Ntlrbung),
karpat'aqe publiczno-pq'watnŁ:(francuski blajson de Itt France)

rlvll]

Róża\e są t.akże sposoby f'inansowania
finansowane w- całości z budżetu państwa,
finansowane z budżetu państwie i wlasnej działalności gospodarczej
w średnimi proporcji 70 do 30,

Ogniu)sow-ane ze składek statutowych członków-

SpoLykanlt jest także dodatkowe, systemowo wsparcie finansowe
> z lokalną faksy pcibytow4(Szwąjcmia, Austria),

z części podatku VAT gromadzonego nłi szczeblu lokalnym (Portu
talia)
z fund uszu twoi'zonego z ab owiąz kowych składek tutys17cznych pod
miutów gospodarczychjako odsetek od dochodu (Austria)

Promoqa usytuowana jest na szczeblu centralnym, regionalnym i lo
karnym
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lsll)tn:t rolę w proj ulĘ)i tul'ystycznęj kraju odgryw-a z:lwsze pilnotwo z na-
stępujących powodów

> sim($jconkurcnqi międzynarodowej wymagającęl dużych nakładóxN
flnansflwych na promoętę, które' nic są możliwe do ponoszenia wy-
lącztlie pt'zez sekta' podatny.
powiązania turystyki z innymi dziedzinami gos])odarki narodow-ęl,
specyfiki sektora turystycznego(niewielkie fil'my),

> konieczności budowy ogólnego obrazu kraju.
Docelową foi'illtlłą organizacyjno rln:insową pl'omoqi turystycznej jest

partnerstw o państwa z administracją samllr'zil(]u tcrcnowclgo, sektorem pty-
will.n) m ijego zrzeszeniailli iw takiilt kiemnku ewoluqjil zmiany st.atutu na-
rodowych Organizadi Turystycznych. Pal'hierstwn takie pozwilla ojcreślić
zadania, podział kumpcLc'ncyi, zestaw instrumentów Imar'ketingowych po
tj'zebnycll do osiągnięcia celów tl nawet spodzien-ane efekty

Promocja turystyczlla Pnjski w ostać.nocy dekadzie XXw pi'owadzonab) la
na szczeblu polskimi centralnęi iidministradi rządowej pl'zez Urząd KulLu-
zy Fizycznęl i Tmystyki. Po rcłorganizaąi n' 1999 roku zarządziuiic turysty.
ką przeniesiono do DepartćŁmentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki
a dla pola'zcb pl'omocDi utworzono Polską Organizację TurTHtyki, jako pań-
stwową osobę E)rawni+, pliwoianą w drodze ustaną' z dl\ia 23 cz.{łru,ca 199Ł9
r. (Dz. U. Nr (iZ, poz. 689}. Celem I'OTjest promltcj oraz Lwolzenie pozy-
tyw nego wizcrunl(u Polski [&' dziedził]ie turystyki w krąg\] i zt] gninicą oraz
twoi.zenie warta nkńw współpracy organów adlninistl'adi I'ząclon'd, sain€1rzi+-
du terytorialnego i {irg:inizaęji zrzcszdących])rzedsiębiot'stn,a turystyczne,
w tym samorządu gospodat czego i z:tw-odowcgo, a także staw,arzyszeń dzie.
Idących w tą dziedzinie

Obecnie w Polscejest na ukończeniu proces tworzenia Regionalnych Or-
ganizadi Tut)'etycznych( lŁO'l'), powót.zbił Lokalne Organizacje Turystyczne
(LOT)jaka stowarzyszenia samorządu terytoriahtego i podmiotów gospodar-
czych, w których kluczowi+ rolę odgrywa prezydent łnimta i m:trszałek wo-
jewództwa. OrgmtizacDom tym dllcelowo podlegać powinny- lokalne biur'a in.
formami turystyczną, a fakt'es dzialalnuści winien obdmować wspiet'anie
rozwoju produktu, jego pl'omodę oraz lok:tłntł informację turystyczną. Po-
woli\le więc prafedonalna sti'uktul'n oi'ganiziicyjnii lclcz najw ocenęjestjesz-
czc Eden'dowttnie za wcześnie

Po nowelizaqi Usklwy o Polskiej Organizm(gi Turystycznej z dniit 16 lu
tego 2001 i'oku - zgodnie z treścią &ń. 4 ust. 2 tq ushwy dopuszczalną for-
mą ot'gtulizacŃną dla regional nych) i lokalnych ol'ganizadi turystycznych Eą
stowarzyszenia,jednakżez elementami odrębnymi, chat'ukLŁlrystycznymityl-
ko dła nich a wynikających z przyw€1lancgo przepisu szczególnego
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Do tworzeniai działallia regionalnych i lokalnych [irganizadi turystycz-
nych stoslde się przepisy ust.awy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Pt'awo o sto
stal'zyszeniacll (1)z. U. z 1990 r, Nr 20. poz. 104 z późniejszymi ztnianaini)
z tym że

> członkiem tych\ oi'ganizuqi mogą być osoby aJzyczne i osoby prawne:
w szczególności podmiotyi o któż'ch mow:a w aFt. 3 ust, 2 pkt li 2
nildzór nad tymi organizacjami sprawne minister właściwy do spraw
t.urvstvki.
organizacje te mogą prowadzić działalność gośpodai'czuł w rozmia-
rach służących realizacji ich Ł:elńw i prze€1miocie określonym w ich
statutacll

hOT'-y jako stowarzyszenia w liczbie co nąjmnięi t.rzoch mogą założyć
związek stoi-arz.}:szef. hla to istotne znaczenie dla tworzenia docelowo or
gitnizaqi turystycznych łączących t{ n mamo tł'p produktu np. stade lInI'cinr-
skie, uzdrowiska it})

Zgodnie z logiką i liłlnsłlkwcndą po utworzeniu takich ot'ganizaqji UrzĘl-
ly miast i ul'pędy n)arszatkŁiw-skit! powinni- w) cofa.wać się z bezpośrednio
prowadzoną p['omoęi, ca ni i]ktualnym et.arie nic majcszczc ]nielsca. Kło-
pot spr iwia budowa regionalnych) i lokalnych progrŁlmów promoqi, spójllych
z pntmoq:! lirąjową i przeclsięM'zięciaini pudqm€iwanymi przez sektor pry-
watny Optymalny program promacDi miąsctl docelowego przedstawiono na
poniższym schemacie.

PI'ogl'am p
zriji//o.- 151

Ji miejsca docelowego
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Objaśnienie pdeó;
KRAJOWY PROGRAM PROMOCJI stanowi: zcstttw instrumentów

proinocHnych: planowanych przez centralne instytude odpowiedzialne za
pion\oqję turystyczną kr4u(PO'l'). finansowanych z budżetu centralllego
Ustalić, wjakim stopniu regiurt rlioże \uzyskać xvspal'cie w zakresie promocji
ijak może wtłsprzeć progi'am kt'ayoxU'

INFORMACJA TU łtYS'l'YCZNA obejmuje: lokalną sieć infor'maili LU
rystycznd pozwaldąca na dostęp do atrakęii tut)'etycznych i uslug zarów-
no przez Lurystńw. jeLk i spl'zedawców. Baza danych o ushigodawcach, mar-
keting ł)czpnśredni

Na PROCH.AR] PROJ\]OCJ] WEWN]!TRZNEJ składa się: zespół
przedsięwzięć promocyjnych mŃiłcych wytworzyć wśród htdności miąsco-
wd i władz lokalnych])ozytywny i przHazny stosunek do turystów a u l.u
i)staw poczucie akceptadi , wŃaśniać mieszkańcom llorzyści (!konomiczn{
z i,uchu turyst)-cznego oraz pobudzać do inwestowania i wprowadzania na
rynek tuług i abrakqji turystycznych

OBO.JĘTNY RYNKOWA PROGRAAI PROMOCJI jest to: jednolity.
niezależny od tynku progi'am promoqi m4ącqj na celu infarmou ania o pra
d\aktach lokalni'ch i budowanie obrazu
SEGMENTACYJNY PROGRA)[ PROMOCJI: planowi progrtim pro-

mocji dostosowany do konkretnych rynków. prezentujący produkty. tv wyni-
ku których zamiet'za się nsiWąć konkretny efekt komercńny. PI'ogrom bu-
dowany z sektorem pw'atnFn

BADANIAMARKI('l'INGOWEdoWczą:badaniapopytucelempogłębienia
zndomości turystów. aby skutwznieH pi'zygotować produkty i idt promoqę

BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROMOCJI dotyczy: analizy skuLcc=z-
ności oddziaływania wybranych instrumentów promoqi na poszczególnych
rynkach oraz obserwada zmian w złożonych strategicznych wskaźników
rnzwdu gospodarki turystycznęl

KOREKTA PROGRAMU PROMOCJI: przyjęcie poprawek do pro-
gramu promocji na skutek zmian w popycie lub niskimi efektyu'ności dętych
czatsowego pr{)gromu

Ewoluqa w Polsce rozwiązań OI'ganizacŃnych w scktorzt} publicznym
w fakt'osie ppoł)loci midsca docelowcgm idzie w dobrym kierunku, chociaż
postęp mógłbybyć szybszy. Niestety nie idzie za tym s' parze wysokość nikła
dóu ninilnsowychprzeznaczanych naskutecznąpromoclęa także nie następu-
je konieczna konsolidacja pl'zamysłu turystycznego, z którym musi nastąpić
swoiste partnerstwo marketingowe dla ostatecznego rezultatu -- sprzedaży.
W przeciwnym przypadku promoda będzie nieskuteczna, niepełna a rezul-
tat znacznie oddalony w czasie.
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Promotion of tourism region

Regionu and cities oecd more and mol'e prof'e$siclnal promotiml l)uth
n cxternal and in their own surrottnding. A progi'arn tll' cafe.ctive pt'omo-
tion must fu16H] theol'etica] l etluircmcłnts ofmarketing strahłW. Promotion\
ofa region -- because ofvat'fety of' detziiJcd tttrgets, wnich llavt! to bc aimecl
thanks h this pramotiotl - shoultJ bc directed to diHei'ent groups af recep-
tion (situated dso outside thc region, extended through ot.Itar regionu in the
uluntry and outside the countr), dii'ected to the citizcns of the t'egions, to
Lhe employel's and crucial decision-lnakers) so different techni(luis of con
vey should be tised

We can scpar&tl.e Lwa .sectol's in thc raul'ist management: (public sec.
Łnr - tcrl'itorial govel'nryienl. and. indirectlx council administration) and Lhc
privŁlte sektor. The twoi sccLors should have t:isks complimentary in t.hc l.our-
t {lcx.elopment
This article tries ta reprcscnt how to btiild the strateRr afprotTlotion. how

tcl review the back-en<1 situation. conlpetitiveness and how to ci eat.c the tour-
ist pl'oduct, Authors ol' this al'title albo divide the puch and puli instruments
and :idjust chem to the possi})ibtics af the public ltr private sektor. They ttlso
try to pl'esent the diITorcnl wal:s to ct'Date thc tourist bl'and. 'l'htlrc! 'are albo
thŁ! rceults of difYhrent surveys added. Authors prezent albo exemplary con
ceptions afpronloticlnn. Furthel' m'title describcs albo systenls ofurgmnizing
promu)bon for place nf destinabian in Eui'ope tlnd in Poland. Numerous(pos
Live nl' negative) cxalnplc CŁln constitute pi'eciou$ pz'ucciua] indicat ors
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TURYN'l'YKA l REKREACJA RUCHOWA
CZYNNllCAMI ROZWOJU REGIONALNEGO

VVARMll l MAZUR

Jerzy t/rafał'F

Problematyka rozwodu regionalnego IVarmii i hluzur w oparciu o tu-
rystykę i reki'eaqę ruchową. mimo stosunkowo dużej lokalną publicystyki
nie jest przedmiotem rozpraw i arta:kułów badaczy. Pdawiąjąca się w tymi)
arki'esiejitej'atura sprowadza się głównie do pl'zewodtlików i folderów pro-
mujących często na wyrost. poszczególne miasta i okolice. Podobnie rzecz
ma $ię z i'óżnymi ,,stratcgiumi rcizwo.iu regionu", wyda\Tani'mi w stara.
twacti i gmin:lch. Również ukazdąct! się nieliczni! opł'acŁlwłlnia poszuku
jące możliwości r'nzwnju regionalrlegm, dotyczi+ niljczęściq :igroturystyki
(wynika to z dot},chczasnwego rlllniczego chiiriiktilrU regionu). co w dużpn
stopniu zawęża problem etykę- Uznanie Warmii i h!azur zajeden z bardziej
utruiccXjnXch Lurystycanic regionów w kraju {u być może i w JSuropie}, przy
jednocześnie najwyższym wskaźniku $Lrukturalncgo bezrobocia w Polsce
wskazuje nil niewykorzystzini(: poCenqału i możliwości, ji\kic niosą ze sobą
turysta'ka i rekreacHa

Artykuł zxvraca uwagę na lnożli3\'ości wykorzystania całaroczne] tury-
styki i rekreacDi nJc})on'ęl, któż'e mogą stać się istotnym)i czynnikami stymu-
lacji ekonomiczną \\warmii i Mazur, wskazać na żródła oraz skutki wplywa-
.łące na rozwql wewnęti'zny tych ziem oraz na zasadnicze aspekty spoleczne
zwiilzanc z turystykił i rekreaqą

Możliwości postępu w regionie, pokonywania dotychczasowych H)dzia-
łów ekonomicznych, przezwyciężanie często negatywnych jeszcze stermty-
pów etnicznych nrw kształtowanie i utrwalanie nawyków pracy i współpracy
mogą być traktowanejako instrumenty stabilizaqi w t'egionie. K. Przeclaw-
ski ptldkreśln wręcz, iż .w rozw(8u turystyki zachodzą zmiany świadomości
spolecznęi iw systemie wartości tak turystów, jak i mieszkańców terenów'
odwiedzanych, Następuje poszerzenie wiedzy o świecie i rozszerzenie ,,ho-
ryzontów myślowych". Zachodzą przemiany postaw w stosunku do obcych,

Uniwersytet nrumjńsko.MMuiBki. 0]Bztyn, ul. Oczapowsldego 5
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m.h. dokonuje się ilkcc:ptaka odmienności"[9, $. C.]. Współcześnie turystyka
i rekreada, jaro efekty procesów społecznych, st4ą się czl'nnikaini dalszego
pl'zeksztalcania stosunków społecznych i kultulT oddziahjąc na krąjol)ruz
na ludzi, wrresz.cie na gospodarkę, przynosząc często wysokie d{)chudy

Przyjęcie takiego modelu rozwcju województwa, w którym cało I'oczka tu-
rystyka i rckreitda t.raktowane będqjako ważny filar gospodarki, świadczyć
bęflzic ttikżc {} nowilCorokim widzeniu przyszłości regionu(ryc. l)

Catoroczna turyst)-ka
i iekrcatja

Rolnictwo tradycy.ine
i ekologiczne przetwórstw'o

rolno-spożywcze

I'rzemysl biotechnlilt>g4Ł:zny
Łtlkłetdy oporu na bezodpa-
dowej lli'odukęji ekologiczną

ZMUc-

Rye. 1. Prup- EnHjndarmego Regionu \\ĘurniińskQ hlazurskieg

TuJ'styka i rekreacja a środowisko naturalne
Wai mii i Mazur

W'spółczcśnie turystylta i rekreacja ujmowane sąjako ąiawisko sf)ołecznc
l(rcŃące różnorodne patrz eb3 których zaspokdenie możliwejest pi'zez podaż
uslugi tym zakresie. Jest to ajax-isko złożone, intel'dyscJ'plinarnc, rozpatiy-
w ane nie t5rlko z punktu widzenia różnych n:ulk, lecz także życia spoleczne-
go. Dlatego tak ważlle jest wyodrębnienie podstawowych obszarów ludzkie
cgzystenqi, jaldmi są: dbałość o zdrowie i śt'odowi8ko naturalne, możliwości
wykorzyshinia cnii$u u'olncgo i związanęi z nim razrp\ ki oi'az rozwój gospo
dat'cz3 w których doniosła t'nlę odgt'ywa środowisko naturalne(rl'c. 2)

Przyroda i t.a częśćjel zasobów. kt.órc mogą być wykorzystane pt-zez tuW
etykę oraz rekreaąę ntchowq: stiuiowi ndczęścięl ndważnięjszX element I'oz-
woyu turystyki i reki'eddi, co ma wpływ na ich rozlnial)r i sti'ukturę- Ważna
zatem jest ocena ati'akcńności tui'styczn4 i Fakt'eacńnęl śFndclwi$ku nut.u.
i'alnego, król'a wl'm z wyboretTI i zabezpieczeniem odpowiednich obszarów na
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[
radowisko
naturalne

czas wolny
rozqwku

zdrowia: ekologia środowiska ri)swoj
gospodarczy

Ryc, 2. Podst n\lewe n})$zaly wply\Fów tuiystłlii i rekreHq

potrzeby wypocz)uku wiąże się głównie z oceną walorów wypoczynkowe'ch
kl'nuoznuwŁ:zych i specjalistycznych. ,Jakość xvymienioiłX-ch w :ilorów olc!.eśla
ją ni\iczęściq: ukształtowanie tn'enu, Ooi'it i sauna, wody pciwi(!rzdlniowe
niski st.opicń urbanizadi, dobtit kultury nato([owęj i l egni)na]nq, specyńcz
ne c=cchy środowiska przyrodniczego pozwaldące ]la tlprKwianic wyspedali-
zowanych form turystyki i i'ekr€1łl i {li'az możliu-ość wyp(nzynku zimou ego;
co nic pozostale bez wptD\u na przedłużenie sezonu turystycznego, a tym
twym zwiększenie możliwości turystycznych i rekreacyjnych
Podęljnujący kwt'sue ucŁlny walorów wypaczynknwych w Polsce J. Wv.

rz.ykowski pl'oponujeujęcie ol)sziirów WTpoczl;nkowych w trzech l:'ategot.iacl\
l)o pierwszą kategorii - nąj\D'ższqj - zalicza m.in. Payezierzc llŁiwskie, Poje-
zierze Oiaztxńnkip (część i>aluclniuxs.ą), Pc\jeziorze Mrqgow$kio, KTŁdnę wiel-
kich Jezior. Puszczę niską, PoUczierze Elcjde, a więc dużą cześć w cÓewództwa
warmińsko-mazurskiegt} ]a, n- 17]. Z kolei intel'esuDącą kftnccpqę \t'alan:za
cli środowiska natul'altlego na ljoł.rzcby rekreaęji prezent14je S. Zmuda, któ.
rego idola oceny sprowadza się do warhściowania środowiska przyrodnicze
go ze u zględu na jego fbnkęje zdrowotne [15J. Uwzględnia on: zlkŁywność
ruchową, niskie lub śt'edniclbodźcowe warunki środku iska pl'zyrodniczego
biologa czolo.klimatyczne dzialaniejasów. Do tych podstawowa'ch dołącza inne
czynniki mnie aktywizujące funkcje biologiczne oi'gtutizmu, :ale stanowitłce
swego rodzju stymulatory dla rekreaąji, mianowicie kompozyde krąjobr'a.
zu Q powszc-chnic al ceptowanych walorach esLe'tycznycht wody powierzch
nioxs'e n' sezonie letnim, a w zimie pokll'wę śniegowe

Na zainteresowanie Pqezicrzem 31azurskim, szczegó]nic w okresie ]et
nim, ma WOł)w niespotykiln:t gdzie indzid w kr4u obfitość wód powierzch-
niowych i lasów-, które wielu osobom l(ojarzą się z nieskażoni+ jeszcze przez
cywHlizaęję przyrodą i aktyw nym wypoczynkiem, a także bui'oliwa historia
tych ziem. Poszukiwanie zatetn możliwości rozwojowych Regionu Warmiń-
sko-Mazurskiego powinno być nierozerwalnie związane z tuD stvką i rckrc-



72 1;11iZY LTRNIAZ

xc;iił. któż'e współcześnie trakt.owanc! $q nie Wlkp jako ważne źródła wypo
czynku, ale takżejako źródlit ckcintlnticznego rozwodu. Stąd też nieodzowne
uydde się przybliżenie tl'ch ziem 4 ich w alorami pl'zyrndniczytni i antropo
genicznytni, a także wskazanie możliwości razw(Ju całornczn4 turystyki i t'e-
kreaąji i'uchowaj z uwzględnieniem spec:yniki prcztlnt(lwanep) tcretul

Region Warmińsko-)Tazui'skijeży w północno-wschodniej części Pol
ski i zajmuje powierzchnię 24,2 tys. km:, który zamieszkuje 1,5 tmn lud-
ności w 47 miastach i prawie 3900 w ciach. W sklad regionu wchodzą wspo-
mniane Pojeziei'ze lławskia oraz kriiiny PoHczierza Maz\Jrskiego: PoUezierze
OlsztyńslŁiu, Pujczierze Mt lwowskie, Kt'nina Wielkich Jezior hlaztlrskich:
Pdezierze Elckie, Kraina \Xęgorapyi Wzgórz'a Szeskic, Równina blitzursl(a
Od zachodu gl'zniczy z Regionem Kujawsko-Pomorskim i Pomorskiefn, od
wschodu z Podlaskiem, od polttdnia z hlazclwieckiem i od północy zobwnd-
em Kaliningradzkim(RosjŁt). Cały bron mu typową poloclowcową rzeźbę?
Zbiega się Lu i nakladit wiele ciągów morcnowycłl zlodowacenia bałtyckie-
go, co w efekcie doprowadzilo do powstania wzgórz morenowych przykra
czaUących 300 n) n.p.m. Dominuje tu Góra Dylewska (312 m n.p.m), nada
jąca się lli. in. do uprawimlia lotniarstwa, kolarstwa terenowego, ti'eningu
zdi'owatnego, a zimą narciarstwa biegów ego i zjazdowego oraz saneczkar
stx& a. B' kr4obrazie zaznacza $ię obHlt.ość wód powicrzchniowych i lasów.
Wody aujlrtuUą 6'% cuicgu rcgiunu. il jczioi'u i I'zc:ki częuLo puŁącaonu Itak du
mi tworzil :atrakcyjne sz]aki Radą ąct: $ię do rckn:łicli i turystyjci wt}(]niąi i lŁ}
dowfli. Z kolei rozległe kompleksy leśne (z doiiiinującym liusem sosltowym),
ktl;rtt pnkllnvalą stnslmkowo duże obszary Wat'!nii i Mami' nad4ą się wy
ślnienicie m.in. do t\lrystki pieszej, rowerowej, kollną, biegów tla ot'jelita
cję, iTlodnqi ,,szkoly pi'zetrwallia" i point bella, zaś zimą do z4mowania się
[n. in. narcia]'stwem biegowry]n,jazdą kot]]]ą, psami zaprzęgan]i. Rralory śro-
dowiska netu r'alnego uzupehliąją pozaprzyrodnicze elementy kl'aloznaw
ae, co stw:leza jeszcze lepsze xvarunki do t'ozwoju t'óżnych f'ot'm i'ekreacDi
turystyki na terenie Wnl'filii i hlazut
l)o ltalbal'dziel aCI'akcŃnych i naUpięknięjszych w Polsce należy środa

wilka natui'dne Pojezierza. Jest to ki'aha jezior, rzek, ciekawych tdnztal
tow-ań terenow'ch, bogatej floty i fauny. Jeziora i rzeld uklad4ą $ię w pa
sma szlaków wędt'owtlych, ściąg4ąq;ch wędkarzy i xs'odniaków. Kompleksy
leśne dostarczają atl'akcji amatorem wycieczek pieszych i rower'owych, ło
wiectwa i gl'zybobrania. Istnienie niespo®kanych gdzie indziej gatunków
przyrody spowadow ało utwoi'zcnic rczcrwańw. SzczcgólnJm zuintcrc sŁtwa-
niem cieszy się KI'nina Wielkich Jezior. O jęi pOPUlarJIOśCi, ściągiąjilt:q setki
tysięcy turystów z kraju i zagranicy, zadecydowiił m.in. urozmaictlny kt'nUo-
braz: duże obszary leśne,jak Mazurski Park Krayi)brązowy obęjinująlU potu
dniową część doliny Wielkich Jezior. na którego terenie zn4dqją slę pomniki
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przyrody a także iblmuly Garbote stanowiące wschodnią część Mazur. Znaj
dają $ię tu ntiywięk$zc w Polsce jezior'a aniu'dwy i h.camry, a także jeziora
aaritstŃące; Sl-item żeglugowy \Arielkich Jezior Mazurskich należy do n4-
dłuższych w kr4u. -Jest to szlak Węgorzewo - Giżycka - Mikoł4ki a tldgalę-
zienialni do lŁuŁ:iana'go i Pisz.a, l(t.órego łączna długość pięciu ixlcinlŁÓw głów,-
nych vrynoBi 125 km. Cały natomiast system z odgałęzieniami bocznymi na
poszczeł$1nych jeziorach przekracza 200 krall, s. 1 71. Do n4piękniejszych
tras kąjakowych zaliczan) jast spbw rzeką l<rutynią- Wiclt} miąscowości,
jak np. Giżycka, Kamień, Ki'uŁyń, ]likoł4ki, Ruciane-Nina, młyn, Wilk'asy.
\Nęgorzcwo, Zgon i in., to znane ośrodki rckreacńne. To również baza wv-
pudowa dla bliższych i dalszych wycieczek wodnych, motorowych, rowero-
wych i pieszych. Aluatot'zy sportów wodnych mogą tu uprawiać Imjakarstwo.
wioślarstwo, żcglarstwo, windsui'link. :l miłośnicy sportów zimowych bde
r3 łyżwiarstwo i narciat'stu o nizinne. Duża liczba miejsc bixvakowych nad
brzegami jezior' przyci:ągu dodał.kawa chętnych, szczegolnie młodych, clo w y.
poco)olku pod namiotami

Podobnie ntl'akcyjnyjcsŁ I'qon iławsko-llstl'ódzki gdzie mieszczą się kUlI .
pleksi (połączonych ze sot)ą) du żl'chjezioi' rynkowych z n4dluższym w Poluje
Jeziorem Jeziorak (ok. 28 krn), otoczone lasain{ oraz szlak Kantdu Elbląskie-
go z pochyhliami od Ostródy do Wisły. Róxv'wież i'ęjcln olsztyński o krąjobl'a
zie ralisto-pagórkowatym po lada t.rasy wodne długości 470 km, powiązane
na:jczęścięj z rzeką Łyną, liczne jeziora i kompleksy Ittśnc. które doskonale
nadają się do uprawiania sportów wodnych, wędkowania, a t:Ńże wycieczek
\mieszcząca się tu stolica wnjew.ńdzt.wa -- Olsztyn --jest Głównym n l odkie)n
administracyjnym, kultur'dnem, naukowym i gospoclat'czyim oiuz stanowi
doskon:lłq bazę nypadawą we s&'szystkim kil:runlli regionu

PołudnilĘowy układ pojeziei'zl', atrakcyjne warunki naturalne, zabyt-
ki QUIZ burzliwa historia Warmii i &'litóur nitrzucUy potrzebę elli'acowitnia
trm ruchu turystycznego. NaDbardziq znżlnc z nich. to; Szlak Wielkich Jc.
zior. Szlak Grunwaldzka i Szlak Kapel'nikowski, Z zabytków na pierwszym
miejscu należy wymienić gotycka al'chitektlJrę obronni}. Większe lub mnięj-
ze resztki zamków krzyżackich można oglądać m.in. w Działdaw ie, Ełku
Elblwm, Giż) cku, Kętrzynie, Nidzica, Brnie, Spychowie, \AĘgol'zowie, a tak-
że zatllki but]owiinc' przez bis](umów i kapittlłę w armińską w Lidzbarku \\ ar.
miilskirn, Fromborku, Olszt},nie.

liegiunjesl słabo uprzeml'stawiany,jean i'clzw-ój opiera się głównie na za.
sobac}) naturalnych i rolnichKie, stąd też śrndowi$ko naturalne jest jeszcze
w niewielkim stopniu zanieczyszczone

Prczentaqa walorów środowiska naturalnego regionu pozwala już na
wstępie wysoko ocenićjego tnożliwnśei nu gruncie dalszego i'ozwqju turysty.
ki i relEreaqji rucltowęi na Q'm oł)szarze. Wiąże się to jednak z I'ozwdem in
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frastruktury niczbędnęj do zdmowilnia $ię turystyka i rekrcaqą w różnych
porach roku(army i szlaki, baza noclegowa, wypoczynkowe i gasŁronomicz-
na, obiekty sportowe, przystanie wodne(manny), pola golfowe itd), z pel-
nym nadzorflm ekologicznym środowiska, a tym samym stworzenia w cq
części Europy terenów dajilcych możliwość aktywnego wypoczynku. Doty-
czy to przede wszystkim różnorodności propozycji spędzania czasu wolne.
go oraz att'akcji turystycznych, jaką może czy też mógłby zaproponować re-
gion dużej liwbie osób przybywdąwch nie tylko z innych regionów Polski,
lle także Europy i świnia. WBpmciem może być tu klasyfikada atrakcji tury
tycznycli proponowitna przez J.R. Ritchie i M. Sms(l3'a 3.), która w sposób
przejrzysty wskazuje na oczekiwania turystów. Mogą to być tradycyjnie wa-
lory przyrodnicze, obiekty zw iązane z historią i kulturą, ciekawa infrwtl'uk
tura sportowo-rekreacyjne {aquaparki, nm'ciarskie trawy biegoxve i ąjazdowe,
szlaki żeglarskie i kdakowc, pola golfowe, toby wyścigowe, loty balonem itd.,
kompleksy handlowo-reki'eacyjne, bazary regionalne, orientalne, kitsyna gr3
nocne kluby, sklepy svolnocłowe itd, rozmaite hstiwale, uzdrowiska, wresz-
cie miejsca rozrywki typu ,,wesołe miasteczka" znane w wielu miastach Eu-

Urząbcnia
paa WW01 mkrnn

auknc)jnt

Zddip; Kruczek Z PalskaGwE aatrakcji tuiybtycznwh, Kmków 200z. B. l

Ryc. 3. Kinnrnkada atrakQi turystycznych wg J. R. Ritchie i M. siw
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rop);- Nie bez znaczenia będą tu dostępność komunikacńna(drogi, lotnisku
cywilne), infrnstmktura regionu, urządzenia do prowadzenia handlu i biz-
nesu, a hkźe poziottl cen sprzylaDą(y ruchowi turystyczneiitu

Propozyęjn atralŁdi turystycznyclh wskazuje również, co powinicln przy
gotować r'egion iw jakim kiej'unku powinny podążać regionalne dzialania
w spier'dilce dalszy i'ozwq tur):styki

Aktualny stan turystyki i rekreacji na Warmii i Mazurach

Dotychczasowe wskaźniki pl'wyjazdów o cllarakterze turystyczno-re-
krcacyjnyin li:i W'armię i glazury nie stawiają I'cgionu w czołówce kraju
Odnotou, lć należy spadek krajowego ruchu turystycznego w latach 1998
2000, sytuqi cy wc$ewództwci warmińsko-iiiazurskie na 10-11 mięjsci]

wśród iltnych województw w- kodu [lO, s. 28 1, 1Xr 1998 roku z obiektów noc-
legowych w regionie korzystało 867 345 osób. w tylu 1 70 528 cudzoziemcńu,
[n, s; 52-57], głównie w obiektach o wysokim standardzie w takicl) mid$co
wościitch, jak: Olsztyn, hlrągowa, Kęłrzyn, Ostróda, Stm'e Jabtonki. Gier
loż, }liktltullti

Pt'zytnczc-nc liczby wskazują na fakt, iż mimo dużęi aCr:lkcyjnaści tych
zlem, nie cieszą $ię one aż tak dużym zainteresow tnieln. PI zyczyc wydaje
się być sporo. Pace:łwsz) od lliskitlgo poziomu życiu mieszkańców. ich nie
](oinpeLcnc-ji w fakt'osie propozyąi nt)Wdzania czasu walnclgn, ogranicza.
jącego się głównie {lo trzech n)iesięcy letnich(czerwca. lipca i si(!rpnia)
ziicofania żywi liz lcyjnega, którego efektem jest bl'ak obiektów. o dobrym
standardzie (poza nielicznymi u,yjątkan]i) z niezbędną infrastru](turą pcl
niezadowiilającą pi'on)ocaę regionu. Również olsztyński Urząd Statystyce
ny plłdnosi w swoirTI komentarzu analitycznym przy om'awianiu turysty
ki w 1998 laku: .,Nadal słabe wyposażenie obitlkLów w urządzenia spar-
tou'a rekreacyjne. Najwięcq obiektów posiadtt spt'zęt plywdący - 85,1Kzt
boisko do siatkówki %, waruitki dcl uprawiania tenisa stołowegl}
26,6% oraz wypożyczalnia rciwcrów -- 18,6%. Najmnięi obiektów posla

da możliwości do gry w mini golfa - 0,4% oraz basen kryty - 1.5ao" [12
s. IŻT. Propozycja kilku tradycyjnych nFcrb reki'easy'j nych, podczas gdy
w lir4acl} I'europy do wyborujest około 100 dyscyplin rekreacHnych, mówi
sama za siebie

D€uie wskazują jednocześnie nie tylko na duże zaniedbania w tym za-
kresie, lecz także na brak zainteresowania I'ozn'qem bazy rekreaqOnq, któ
r4 dotycjlczasowy niski poziom dla wielu właścicieli ośrodkóxv wypoczynko-
wych stanowi w (dalszym ciWJ wystarczającą ofertę
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Kiemnki zmian

Zakres możliwych działań promqących całoroczną turystykę i rekreadę
wydaje się być bardzo szeroki, jednakże programy te powinny być ukierun-
kowane na konkret.ne cele. Dlatego l#ż uznanie turystyki i rckreacji za je-
den z ważnych HHarów rozwdu gospodarczego regionu poprzedzać powinny
działania przedslnwione na ryc. 4

calorQczm
Luryst) ka i relire8d

L-śwjadomjenic
polN=n8 r8ł$QndnuW

u ruzwtyu

Wykorql6tanie
dahiaducń krQjÓ-
unii auropdgiaci

c)priiix)wi
igianalnego

prilłektu rMvuli

ś«dki
Llll\0ZllWln)ąCe

%U: CJę

żródła: opracowanie wlnRne

ltyc, 4. ZakrcsdzialRńpop"*odząjąwchrozn'ójcałomcznęjturystJkiirekreacjiwregi
Mazur

v'

Zapt'opanowany zakres działań obąmuje cztery bardzo istotne obszary
czy też zadania, które n\ają przygotować rcgit)n do rozsx'oju cdorocznęi tu-
rystyki i rekreaqi, są to

uświadomienie społeczne regionalnego zn aczeńa rozwdu, któż'ego celem
jest przedstawienie xvażnego znicz eda turystyki i rekreadi w cgzystencai
mieszkańców regionu;
wy korzystanie dośc'iadczeń kl'ąjówUnii Buropejskięj w tworzeniu bazy,
umiejętności zagospodal'owada terenów, propozyqi atrakcji turystycz-
nych i rekreacyjnych
opracowanie regionalnego praUektu rozwqiu, wkńrym będąuwzględnione
możliwości: edukacHne, kadrowe, techniczne i organizacyjne
poszukiwanie realnych źródeł umożliwiających pozyskanie środków
pozwaląlących na Pozwól turystyki i rekreadi, np. Europdski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zakres tych działań tym samym wiązać się będzie:
z budowaniem polityki regiona]nei sprzHayąm] rozwdowi turystyki i rc
krcacdi,
ze wzmacnianiem działań społecznych na rzecz rozwąu,
z pomocą w rozwijaniu indywidualnych działań.
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W realizacji powyższych zadań ważna rola pl'zJ'pada regionuln(j polit) -
cc s])ołecznęi i środkom masoxs'd kon\u! ikaqji

Aby pełniej uchwD'cić i zt'ozutnieć istotę putrzŁ:l)y turystyki i rekreadi
w regionie, a przede wszystkim możliwości tkwiąc:ych w tych formach aktyxx'-
ności fizyczną d[a rozwodu gospc}(]arcacgm Warmii i b]azur na]eży zdać sobie
spt'awę. iż aktywnliść fizyczna w ]crŃach zachodnich obejmuje 60 -80% ko
piet i mężczyzn. Postrzeganajest talii jako niezbędny środek przcciwdziałn-
iia L\jt'innym skutkom Wwilizadi technicznęi i zallobieganiu mnożącym się
chlln)bom c;ywilizacyjnym oraz jako ważny czynnik dziatiilności spolecznęl,
gospadai'{ zey, a nttwct i polit} cznęj [14. s. 711- DoininQący w świecie zachod.
ni model ruzwqu cywilizacHnego szuka lepszych rozwiązań globalnych lw za-
kresie zdi'anna od dot) chczasowych stitndardów, ktoz'e doprowadzily n ic tyll(o
do wzrostu chorób cywiliza(Djllych, lecz także {lłl wielu kryzysów śt'odou,cska
naturalnego. UzusŁŁdnionejest przekonanie, iż nasi14iąc i $ię degradacja śro
dowiska przyrodniczego i pogłębiŃący się kryzys ekologiczny pon'odŁlje nie
tylko lloważne zakłócenia w przyrodzie, ]ccz ta](że pogorszenie bio]ogiczneU
jakości życia ludzkiego 1 6, s. 113J. Stąd też konieczne staje $ię poszukiwanie
nouycl) sp080b(3w gospodarowania prz)n'odą, a także {lchrona dotychczaso.
wych inieUst: {} jeszcze stosunkowo małym skażeniu ektllllgicznym

])zialarlia te f){lwinn) iść nic tylko w kierunku Ujęć opisowych, sprawa
dzalących $ię do s:imej wiedzy o zanieczyszczelliach i ich szkodliwltści dla
człowieka, IKZ także do kszbalbou,ania szeroko])qjętęj świadotności i wsp(3t
zależności między przyrodtł i ezłowiekicm. \Wynika to z pl'ostych względów,
ponieważ ttlly$tyka i i'eKI'eaqa atibrwilą Hię nurt;z ?ścicJ H środowisku netu
t'nlnym, co każe przyjąć, że jest to szczególny sposób powiązaniu człowieka
z pt'zyrodą- Zii p(idst.awq? przŻjmuUe się tu WT])t'acowanie określonych norm
zachowania, .jakimi si} Croskliwość, gospodal'paść i odpowiedzialność zu śro
dawisko naturalne. W prakŁ}'ce przekładać się to ma na rozwój bazy rekre.
aqjnej i CuiystycznĘj nie od 31.romy clnploatacńną, m4ącęl wplyw na nisz-
czenianatuly, lecz zapewnią icq traktor anieprzyrodyjakbliskiego pm'tnet'a.
Przykladem mogą być szlaki piesze i rowerowe. lch xwyznaczanie na Warmii
i Mmui'&ch nie może doprowitdzućda wl'niszczeniadrzewostanu, zanieczysz-
czenia śroclowiskil* naruszcnitt ckosystemóu', a miejsca z przeznaczeniem na
w?ypoczynek mQą uwzględniać w 'mowi związane z ochroną środowiska. Lo-
kalny charakter tras pozwoli lakżc na poznanie wlasnej okolic)-; wraz z całą
atl'akcyjnością przyrodnicze i ]iulturou'ą. Trasy należy w},znaczyć głównie
na drogami gruntów'ch, a także na starych nieczynnych torowiskach, które
z reguły omlj4ą ruchliwe drogi z uwagi nie tylko na bezpieczeństwo role.
rzystów, lecz przede wszystkim ze względów zdrowotnych i ekologicznych.
Oczywiście trasa' wymagają właściwych adaptacji komunikacHnych, sujal-
nych i technicznych, w których uczestniczyć maul zarządy gmin
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Opracowany przez R. Karuzo przewodnik proponuje 18 tras I'ow'erow) cll
na terenie Maz\ll' o łącznę] długości 10S0 kln [7], którcjedniik obejmują nie
H ielką część tych ziem. Szlaki pt'owadzą drogitmi leśnymi, brzegami jezior.
nil kHtych usytuoxvane sa! ostlbliwości natury jakijni są stare drzewa, gtilzy
n:łrzutowe, ciekawie ukszt.alLowane f'anny tet'enowe. Kilka tras zostalo tak
KaproUektowanych, aby można bylo obąrzeć zabytki kultury m.in, Wliczy
Szaniec i Szlilk Kayah Mmurskiego. Z kolei w przewodniku J. Bałdowskie-
go można znależć dokładne infarmaqje dotyczące trm waclnych na Pdezie
i'zu lławskim z ttwzglęclnieniem takich ośrodl(ów turystyczno-reki'eac)a nych,
jak Iława i Ostróda oraz \X'ielkich .Jcaior htazurskich, jak Giżycka, Mikal4
lqi, Ruciune-Nidy, Pisz, cieszących się dużą populat'kością wśród knUakarzy
i żeglilrzy Z pl'ezentowanych tras kŃttkowych na uwagę zasługuje szlak Kru-
tyni(długości 94 km) uznawany za jeden z n4piękniejszych w Europie. Do
najbardziej widowinkowJch imprez rekrea(Udn) ch na tym szlaku należy(od
bW'ający się corocznie) międzynarodowy spływ kajakowy (SKUM) z udzia
łem turystów z€igranicznych 12, 8. 337]. Jest onjednocześnie promoqj:ą oraz
sprawdzianem możliwości t-egionu w organizacji dużych prztldsięwzięć reki'e-
ac)nnych. Wiążą się one przede wszystkim z zabezpieczeniem techniczn)nn
tt'my. gorzęl jest z orerti! rttkr€!ac)jną, .jaką kiemją organizatorzy do uczest.
nikńw splSwn. Nie bcz znaczenia sa tu kwahfikaqje i \mlidętności {lsót) płl-
Lranlących profeqonalnie])rzygotować i popruwadzió tego Wpu imprezę

Regionalizacja

W Europie Zachodnią można zaol)serwować w ostatnim czasie przemka
ny modelu polilD'ki społeczna w stronę społeczeństwa postitldustt'ialnego albo
usługowego, które uwarunkowiine są ol)iektywnyini czynnikimti gospadar
czymi. jak również zmianami ku]hiroxA'o-cywi]izacyjnylni [13, $- 79], Przy.
jęcic systemu społeczno-gospodarczego, w którym .rzild i państwo nie żyw'i,
ubiera lub zttpcwnia mieszkanie, lecz zabezpiecza waa'unki, w których oby
watele są w sLitnic na własną t'ękę zapewnić sobie wszystko, cojcst potrzebne
do abywate]skięj efektywności"E4], stanowi wyrazistą lconcepcaę spoleczeń-
stwa i obW-ate]a, w którą procc$y gospo(]ar'owada, zat'ządzania państwem
czy redysti'buęji dochodów wynikąji! z impcraQwów inakroeknllomicznych
i cywilizacŃno kultur'owych. Dochodzi do hgo poczucie zanikania gi'anie po.
litycznych i bilricr ctktłnomicznycl) w świadomości społeczną, a t.akże unifl.
kania patrze'b życiowych OI'az globalizaqa

Daje tu ogt'anne możliwości wykorzysLitnia specyfiki t'egionu \Narmiń-
skn M:izurskiego, który może st.anowić dla w ielu osób miejsce spędzania ak-
tywnie cemu wolnego, a w konsckwcnąi nie tylko rozwój obiektów rekrcticŃ-
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nych, loc z przede wsz) yLkim po$Cęp ckonomicznyjego mieszkańców . Myślę, iż
taką perspektywąjest t'egimlajiznęja kraju, będąca konsekwen4ą wspomnia-
ną kunccpqi modelu polityki curopcyskiq. ii także wizja globalizacji śn'lata,
która spowodowala m.in. tw Drżenie struktur jednoczątych gospodarki róż-
nych narodów. Widać tendenąe do llogłębianiawspółpracl' międzypatistwoxx'Ęj
orztz rezygnaqę z suwerenności narodow ą. szczególnie w dziedzinie polityki
handlową na rama tworzenia ponadpaństwowych regionów gospodarczych
Efektem tegri jest n:[sijenic miq?dzyniirłldową współpracy gt[tin, ]niast i ]'e
Klonów. czego })rzyklaŁlem sił liczne curorcgiony oi'itz pmtnerstwa między
gtilin:lmi i miastami. \ważnym czynnikiem gcnerującym rozwój s'spółpracjf
są dotychczasowe rezu]taty procesu transformaęji13]

Powołanie Euroregionów w Polsce pi'zyczynilo się dn przyspieszenia re
alizitqi tych zamierzeń. B'spółpraca ma obąmować przede wszystkim; gospo-
diu'kę, kulturę, ochronę środowiska natut'alnego, turystykę, a więc tc dziedzi-
ny,]ctóre mogą być bezpośl'ednio lub pont'ednio zxx'iązane z rozwn.jŁłm t'ckrcac;ji
ruchowęi. Przykladem takim są Euroregionu Niemen i Bałtyk, abąmqjącc
ltc wqcu ódzLwo warmińsko-mitzurskic. W opracowanej strategii rozwodu
i określeniu priorytetów' dju tq części Polski czyŁilmy, m.in. ,,.. rozwój bazy
turystyczną, budowie sieci maria morskich i jcziorowych, rozwój sieci hola
li i motyli, szlaków I'on'erowych orm innych atrakcHnych szlaków dl& tury-
styki kwa[ifikowanej..."]]], s. 5]

Jednym z pierwszych przedsięn'zii?ć w tym zakl'ecie na Warmii i blazu
rach ma być rozwq szlaków rowerowych. Ogromne zióntcresowanie nowe
ren), jako ekologicznym środkiem lokomocji, ma u plew na opracawmiie tla8
międzyrcgionalnych i międzynarodowych, które przcbicgŃą również przez
te tereny. Sieć takich ŁFits ma służyć rlDzwajnwi rekrc?:lqji i turystyki, zi co za
tym idzie wspomnianej eduknęji ekologiczną i poznaniu walorów przyrodni-
czych i historyczttych regionóxx', tate-m'adi społecznej oraz ogt.aniczeni\i szko-
dliwego oddziaływania przemysłu i urbanizacli na środowisko

Uwagi końcowe

Należy sądzić, iż uznanie caiorocznq luxystyki i rckreaqi ruchową za
jeden z podst.awowych filarów gospodarki w ojewództwa zniUdzie swajc pozy
tyw nc odbicie w rozwoju ekonomicznym liegionu Warmińsko-Jblazurskiego.
O[)Cenie bar(]zid niż kiedyko]wiek istotnytn wyznacznikiem w działaniujest
nie tylko znaUoiność podstawowych uwarunkowań raza'qju tur) styki i rekre-
acgi, lecz także obsei'wada aktuahlych trendów oraz wyobraźnia i umiejętność
przewidywania nowych zadań. Związane to jednak będzie w początkoxsw
okresie z szerokim uświadomieniem społecznym regionalnego znaczenia roz-
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wdu twystyki i rekreaęji; wykorzystaniem doświadczeń krajów Unii Eluro-
peyskiąi xv tym zakl'asia; opracowiiniern regionalnego proUckLu rozwnUU tuby
styki i rckreadi, a więc llrzygot.owuniem wm'unkówkadrowych, l.tlc:hnicznych
i ol'g"-ŁnizacMnych i urreszcic pllzyskaniem środków niezbędnych do t'ealiza
di aarnierzeń. Oczeldwania w związku z tym $ą duże, nie nnienia tojeclnal(
faktu, iż ta sami mieszkańcy za(]ecydują o rozxvqju tych ziem, pl'otnując ten
region szeroką o6ei'ą imożliwości, skierowaną do przyszbch turystów.

Exercise in touńsm and recreation as main factor
of regiona] development of Warmia and Masuria

This :article is an attempt at showing the rneaning of'yeu'long tourisin
and recreacion in thŁ! (tcllnomical development of Warmia and 3(iusuri:i. Re.
garding this mea as the most attracti\ e place with the highestunemplo):mont
rate in Poland aŁ the anne time it may be said that bhcrc ilre enorlnnus but
Drosed possil)int.ies lbr tnurisnl and recreation to be grow fttlly. The subject
of file article is t.o expose the undeniable value of the natural cnvironment
nf \Xhrn\ia and Masuri'a wnich dllows tabl'isld and rea'eation to be prezent
Lhrt)ugh the }'em' and what shctuld bc ch:inged itl this tllattet'. hltense and ef-
fbctive actions leading to making thc mcaning of' tt)e )-eat'jong tour'isię and
rea eation mol'e important 6al' thc re'Bi(]enhs ofthi8 ai'ea-are necessaiy. lc is
particulm'ly imporcant to mike any changes ustne the experience ofthe Eu
ropean Union countries in tllis mattet: A regional prdect of development of
Whmtia and blasuria ctJntaining its spectfic factor's as 6ol. tourism i$ Lo bc
created immcdiaLely. It must ajso contain wars of obtaining ncccssary funds
[or itl The imporLance of łnaking p]ans and thun changcs for a Hpcxińic rtt-
gion hus been higlllited
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ZARYS KONCEPCJ[ ROZWOJU TU[tYSC[*Y]U
W PARKU KRAJOBRAZOWYM GOR SŁYNNYCH

l JEGO OTULINIE

Imam aw gett nger

Wstęp

Południowo-wschodnia Polska jest regionem, gdzie dynamiczna(! sucho
daily różnnzukrcsawe przemiana' społeczno-gospodarcze. Wyrażały $ię onc
w. {llłl)rnw {llnych i przymusowych przemieszczeniach ludności (}r:iz w rl)zwdu
stlktnrów przcmy$łui rolnictwa. W latacjl 90. XX w. sektory gospodarcze Logo
t'egiot]u zostaly po]ldi]nc głębokie restruktuq'zacji. Skutkien} tycł] działań,
zwłaszcza w rolnictw ic, jest bitrdzo wysoki odsetek bezrobocia w regionie

Spadek zniiczcnia gospodarczego sektoróxx przeitlysłowych i rolniczych
w tęj części ki'Ńu, zwliiszczajako kl'eddi inięjscapl'ac);- spowodował, że razwiąl
gospodarczy redftnu w cnrav. nlnidszym stopniu związmiyjest z pi'zemysłcm
i rolnictwem. Nosa'a sytuitŁjit społeczna-gospodarcza wymusza poszukiwanie
kiemnków t'ozwoBU, uyd4e $ię. żcjcdnym z nichjest raza'q tui'styki

Według tliektórycłl poglądów, dany krd lub region powiniem) specjalizo.
wać się w produkcji takich dćlbr i uslug. do wytwm'zada. których jest nagle.
pick wyposażony. a w pl'zypadku Parku Kr4ohnizowcgo są ta zmoby śl'odo-
bviskn przyrodniczego, os'adnictn-a i gospoclm'ki regiomJ

Zasobu' spoltłcznc' regionu charalŁteryzują się niskim potenclatein cz)'n-
nika produkcji wyrażąjiłcym $ię nadmiarem niema'kwalifikowanej i slabo w'-
kwajinlkuwanqi siły roboczą. co skutecznie ogranicza podatność na \vszelkit}
rozwiązania innowzic)line; Pod w zględem gospodarczym występuje tliedosta.
tek kapitalu, co utrudnia dostęp do kredytów. Występują ]latomiust bogate
u,alflty krąjoznawcze. W niskim poziomie rozwoju czymlików produk(;ji pa-
t'adoksttlnie możnit uputrl'wać szansy rozwdu wybranych dziedzin turyst.y-
ki w regionie, dla których zaistnienia i funkcjonowania potrzeba średnio wy-
kwaliHlkowanęi sib i'oboczd i mnie kapitału niż dla rozwdu przemysłu. Na
tą podstawie należy stwiel'dzie, że w' regionie iscnięją wysLarczdące warun-

Inbiy L Turysta'ki i tŁekreacji AWIW Krakó' al. Jana Pawla ll 78
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ki do rozwoju turystyki, przy nbkich kosztach pracy, niskich cenach dóbr
konsumpcHnych i zaangażowania środków inwestyc)nnych do adaptacji bazy
noclegow.q. Poza tym pozytWmą rolę turystyki w unowocześnianiu gaspo
datki określa się jako jedyny lub dodatlŁowy dochód dla miejscowej nudno
ści, powstania: nowych miejsc prnq' zxviązanych z usługami turystycznymi
W końcu, turystyka jest czynnikiem aktywizŃącytn gospodarkę obszar'ów
łabych stnlkturalnie, peryferyjnych, górskich, przygt'anicznych, z.agrożo-
nych wysokim bezrobociem tlJ

Celempra(ajest analiza zasobów środowiska geograficznego Parkii Kra-
jobrmowega Gór Słownych, stanowiącego potenqał rozwcHu działalności tu-
iysqrczne]. Obszar badań posiada walory krajoznawczye, na bazie których
może z pola'odzenlcm rozMHać się sektor usług turystycznych. Zadaniem pra-
cy jest przeanalizowanie zasobów środowiska, rozwdowi turystyki. Jedno-
cześniejest ta prt3ba unaocznienia bogactwa zasobów krajobrazu często nie-
znanych zakątków kraju, gdzie swoimi walorami niekiedy przewyższają inne
spopularyzowane miąsca- Starano się zaprezentować teren, w którym zmo:
by śrndou'iska geograficznego będą mogly stanowić alternatywę dla krajo-
wych i zagranicznych destynadi turyst.ycznych

W dorobku lit.eratury polskie zasoby śroclo\a iska przyrodniczego Polski
byly wielokrotnie poddawane ogonie. Dotyczyły one m.in. atrakcńności tu-
rystycznej i wypoczynkowe poszczególnych typów krajobrazów. Przeprawa'
diane waloryzaqe przekonywuly i utwierdzabr czytelników w przckunaniu,
że tylko w wydzielonych regionach, podregionach czy rejonach mftgą się roz
widać określone fbnkde turystyczne. Na tęl podstaxme krajowy i zagraniczny
ruch turystycznyulegał skanalizowaniu i skupieniu tylko w kilku regionach
geograficznych Polski. Ehktem tego zjawi$kajest przekroczŁtnie pojemności
i chlonności obszarów w sezonach turystycznych. Deglomcraqa potoków ru-
chu tulTstycznegojest podstawowym problemem, z którym należy uporać $ię
we współczesną polityce społeczna-gospodarczej państwa. Praga czł(}wieka
naśradowisko,powodowanapotrzebąwypoczynku,svwołujejegodegradację
i dysfunkęję. W związku z przeciążeniem popularnych regionów turystyce
no-rekreacHnych istnieje pilna potrzeba rozproszenia ruchu turystyczne-
go. Wydde 8ię, że jednym zo sposobów rozwiązania problemu nadmiernego
skupienia się turystów tylko w kilku regionach kr4u, mojo stać się promo-
qjaj ednostek nizjogra6icznych leżących nieopodal głównych kierunków ruchu
tranzytowego turystów. Walory przyrodnich e(poznawcze) tych micdsc sądów

anne lub niejednokrotnie przcwyższaaą swdą wartością tereny. do któ-
rych skiorowanyjest główny kierunek przńazdów.

Różnorodność form wypoczynku i dyscyplin turystyki kwali6lkowaną,
jakie mogą być realizowane na danym obszarze, wiąże $ię nierozwwalnie
z walorami Środowiska prWrodniczego. użytkowanego dla celów rekreacń
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nych. I'areny sprzHayące rozwcdowń turystycznych font rekreaQji znddu.ią się
przeważnie w obrębie lub pobliżu obszarów chronionych. Rozwńi turystyki
na tych hrcnach jest i musi być ograniczony nie tylko n'artlnkami pT'z)-l'od
niczymi, ale również rc:tlizacjŁ} celów. jakim służą Łe obszary.

Podstawową rormil tur) styki w pitrklich krajobrazowych puwinnit być tu
r) styka krajoznawcza. Zdcżnic od w'ttrunlęów kr4obniznwych może Ło być
Lurysbyka picsza, rowcrowil, k tjakowa, żcglarska, kl)nnii itp., a w zimie pic
za i narciarska ISJ

Teren badań i kryteria jego wyboru

oinilu inny {lbszai leży w pohtdniow o wsc;hodnią części kr4u i nal('ży
do prowincji Karpat W'schodnlch. W gntnicttch Polski znaydLljc się część ma
kroregionu Beskidów LesisWch, złożona z dwóch mezoregionów; Bieszczady
Zachodnie! i Góry Sitnocl(o-Tul.czańskic[21, Góry $tonnc st.imawią zatem za
choclni fragrTlent (}ól' Sanocko-'l'urczatiskich po stl'or\ie f)niskiej

Obszar' badań dla celów' o])t'acowania i utwoi'henia modelowęj koncep'ji
rozwoju turystylti zastal wybrany zc względu nit następL\jącc cechy przyrod-
nicze i pozaprzyrodniczc
1. Tsttlięje tu Park Kr4obrazowT Gór Stonnych, utworzony roz])orządze-

nicm w dowody krośnicńsldcgo z 27 mi3rcu 1992 r. Nuzwit Eór pochodzi ad
licznie występujących w tym rąonie słonych źródeł, kiedyś powszechnie
qykol'zrstSnvanrch dQ - .nrznnia sali

2. Obszar' jest zróżnicowany fizjogl'aficznie. Zachowdo się tutaj wiiele tT
sów późnodclrzdego krdobrazu plioceńskiego i staroczwartorzędowego
Reprezentują go zrównania typu pcdymcnLów agraniczonc stromymi
stokami ostańcowych wzgórz, szczególnie wyriiźnt! w streftlch \vododziej-
nych. OI)szaf Len w-zn(lsi się stroiTto ponad doliną Sanu i otaczaDącymi ją
f)ogórznrni- lŁzeźba rna charakter rusztowy z równolegle usytuon anymi
palmami wzniesień o przebiegu z SE na NW Wysokości bezwzględne
wajdą się od 721 m n.p.m. (na wschód ocl Olszanicy) do 300 m(w okolicy
Dobręi w dolinie Sanu). Przebieg pasmjcst. uwarunkowitny wyst,ępowil-
niem wschodni odpornych piaskowców l(rośnieńskich. Od północy do G
Słonn) ch prz) laga w ał Chwanio\va. ciągnący się między dolinami górnego
Wiaru i Ropienki. Pomiędzy tymi palmami rozpościera się Plasktlwyż
Wańkowd. Chariikterystyczną cechą rzeźby terenu jest kratownicoxAy
układ dolin, a w przekroju poprzecznyln występowanie zwężeń(w odcin
koch przełomowych) i rozszerzeń {w obniżeniach oddziel4ących pasma)
Jest to efekt procesów koiytowych i zróżnicowana odporności skał, które
zdeterminowany współczesn) ksztalt dolin.
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3 Zróżnicowana(: littlf'aŃalne skał, skomplikowana tektonika 'wyrażdąca
się zmiennością upadku, :i także gęsta sieć uskoków i spękań zdeter-
mino\A'ały charakter rzeźby. Nu omawianych odcinkach odsłani4ą się
na powierzchni Lrz)- je(Jnostki tektoniczne; śląska, podśląska i skolska
KtŁżd:+ z nich charakteryzuje odmienlle wykształcenie litologiczne i styl
Lcktoniczny. \występujące tu utwory reprezentują okres od dolną kredy
po aliHmccn włącznie
Zachodzące Lupa'occsy morfotwórcze u zbogacdą waloiv środowiska przy-
rodniczego. Osobliwie budŁlw.a gcolŁlgiczna i tektonikaul)szaro s:łdustępne
do bezpośrednią obserwacji dzięki licznym naturalnym odsłoniqlciom
w przełomowTclt odcinkach dolht, podciętych zboczach dolin, progach
skahlych w korytach potoków.
Występują tu bogate zasoby wód slonych
Ponad 90% powierzchni omłlwianttgu obszaru należy dl} dllrzcc:za Siinu
Sieć hydrop'aficznajest gęsta, składają się na nią zlewnie kilkudziesięciu
potoków. Znajduje się tu także obszm' źródliskowX Sena-iiLża, którego
zlewnia należy do zlewisko Morza Czarnego. Jest tojeden z trzech rejo-
nów w Polsce należących do zlewisk innych mórz niż Morze Bałtyckie
Gęstość sieci doLinneD wynosi średnio 2,4 kin/kua. (;teki chrl'akteWzŃą
się spadkami od 5-10%, lokalnie 10-20qo, a ich średnie przitptywy są rze.
du 3-10 m:'/s. Na PlaskowD żu W'ańkoweJ rzeki mają mniqszy $pitdflk od
1-5%, lokahlie 5-10%, wiclkaść pi'zcpływów zbliżona jest wartościami do
nicków cllaczi }l cych obszar.
Stan sanitarny Sanu w- latach 1 985-2003 uległ znacznej poprawie. Funk-
caonujiłcc oc;zyszczalnie ścieków sprawiły, że woda uzyskała ll klasę czy-
stości i n)oże być ona używana do celów I'ekreacńnych, np. uprawiania
sportów wodnych- Na odcinku Sanok-])snów nie ma zagrożenia stanu
czystości wód ściekami kninunalnymi
Lasy ztłjmulą ponad 60% powierzchni. Szata r'oślimiajest zróżnicowana
pod wzglęxlem bt)gactwa florystycznegn oraz stopnia naturalności zbite
łowisk roślinnych. Występuje tu dwupięti'owy uklad zbroi'owisk roślin-
nych, w ginie pomorza do(f500 m n.p.m .) występuje głównie prąd odmian)}'
wschodnioknrpackiel. W I'eglu dohlyln(poxnryżej 500 n\ n.p.m.) dominują
[usy bukowe i bukoxvo=jodłowe. Flora naczyniowa parku liczy około 900
gatunków z czego górskie liczą 68 gatunków, wśród których występuje 5
gatunków suba]pelskich i 45 gatun](ów reglowych. Występują tu groszek
wschodnirlkai'papki, nnotrawa okazała, lulecznica krall\ska i żywokoat
sercowaty. Gatunki tc nadają zbiorowiskom roślinnym tego obszaru cha-
t'aktor wschodniokarpacki. Licznie reprezentowanajest flora pontyJska
Najciekawsze wśród 79 gatunków khel'otermicznl'ch to: czosnek zielona-
\xT'. przelot pospolit); klosownica pierzasta, kruszczyk sony. wilczomlccz
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litncctow igły i gorączka krzyżowa. Można też spotkać drzewiast.e formy
asa i olszy kord. Fauny parku sC:tnosvią 133 gzttunki kręgowców oraz 38
gittunków bc.z kręgowców objętych ochroną całkowit.ą. Obszar ten stanowi
nstQję zagrożonych i chi'flnicinych kręgowców leśnych
Występują cu I'Dzen\ aty i poTTlniki pt'zdrady stanowiące osobliwości kra-
jobrazowe. ,,(;€$ra Sobień". ,,Poranki"; ,,Dyrbck", .Chwuniów". ..Kamień
Laski". ..Orli Kamień
Klimat omawianego obszaru odznacza się dużą zmiemlością temperatur
powietrza oraz wyraźnymi kontraktami między ciepłą a chłodną pori} roku
Badany tei'en znąjdqe się w zasięgu dwóch pięter klimatycznych. Piętro
umiarkowane ciepłe się-ua przeciętnie do Wysokości 570 in n.p.m, z tym,
że odgraniczaDąca je od piętra umiarkowanie chtotlncgo izotcl'ma roku
6oC przebiega na wypukbch foranach terenu na wysoka)ści 620 m n.p-m.,
lw obl'obie wklęslych - na xsD:sokości 460 m n.p.m. Piętro uttliai'kolanie
chłodne rozciąga się uż do grzbietów Gór Słonnyclt i pasma Chwatlion'a
Srednia roczna temperaturawaha sięw granicach 5,9-7,5oC. Na badallym
tet'ecie d4e sięga\zważyć xx'płFsycecll kontyi\entajizmu. uyrażaUqcegn się
roczną ainplituclą temperatur' przekraczającą 23oC, wzrostem liczby dni
tlpalnych.M nsy powietrza kllntynenbnlnegn doc ierąjtt nad omawiany teren
z kiemnku SF}, wzdłuż do]iny górnego Dniestru od(]ziel4itcq Roztocze
od Beskidóxv Wsch)odnich . Jedną z zasadniczych cech klimiitu .lcsC duża
częstotliwośćwy6tępowaniaxriatrówz kwadrantówSld,S, \\r i NW Wi itry
nawiązują do kierunku osi obniżek. Srednia roczna suma opadów wynosi
od 65D-760 mInI; apndy te pi'zXpndąją 6łó3\.nie na okl'es letni. Liczba dni
z pakrywą śnieżna tŁynosi 60 80

9.

10

UwarunkowaŃa rozwoju
różnych form turystyki w regionie

Rozwńl tul'styki nadan)un obszarzejest uwarunkowany występowaniem
w.alorów Łurystycz nych, Są nimi hkiec ewhy środowiska gnognaliczncgo, które
mogą stać $ię przetlińotem zainl.eresowilnia })eine.i grupy osób i bqdi+ stano-
wiły motyw podjęcia podróży. Potencjal turystyczny danego środa\niska może
być wykorzystany w motnencie zaistnienia go w świadomości społecznęi, aje-
go użyteczność będzie uzależniona od poziomu zagospodarowania. Kierun.
ki gospodarowania walorami turystycznymi na wybranym terenie stanowią
podstawę rozwqiu potendalnych funkdi turystycznych. Funkcje te, definio-
wanejako zespół usług, służących zaspokajaniu oczekiwań społecznych, po
winny stać się siłą napędową dla działań lokalnych społeczności prowadzą
cą do rozwdu gospodarczego regionu (gmin)
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Park wraz z jego otulinił posiada witrunkqe rozwi\l kilku tbrm tuWsty-
ki, a t)in samym da pehlienia I'unkcji turystyczną. Sprz):idą temu walory
turystyczne, położenie(bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrilinq) i brŁtk obszitrów
kologicznego zart'ożenić.

Turystyka wiejska, agl'otwystyka,jest formą, która od mieszkańców da-
nego obszaru z reguly nic wymaga n:tkłaclów na budowę nowych obiektów.
W u,ielu przypada(ach wystarczy dokonać modernizaqi udostępniona bazy
nuc[egowq, by można było czer'pać zysk(i z te] działa]ności niemal przez cab'
rok. Ważnym czynnikiem stymulująq'm rozwńl tur) styki na w'si jest w),gląd
architektoniczny obiektu noclegowego. Ludzie lji'agnący skok'zyskać z pobytu
w danej miąscowości częścięl będą chcieli zamieszkać w staraj chacie z dl'ew
niailych bali niż w nowyttt lnut'owanytn dotnu. Zachęcanie rolników do ada-
ptadi takich clint i pi'zeznaczanie na ten cel odpotviednich kredyt(5w mogloby
przyczynić się do zachowania przyn4mniej niektórych zabytków budowmic.
twa wiejskiego: Zasadniczą barierą dla rozwodu turystyki na wsi jest olłór
san)ych tnieszkańców. Dla rolników. z tych i'elonóu' nie mając'ch żadrl},ct)
tradydi turystycznych, którzy konserwatyx$'nie i nieufnie zastaw iem są clo
wszelkich zmian. wszystkie nowe rozwiiłzania pełznz! na niczym. Teoretycy
D szkolenia i edukacja musi:l być poparte konia'eLnymi przyldadami z są
srednich rqon óu'. Fu ilkęjon\\łące na tym terenie ośrodki doradztwie rolniczego
mobil zebrać chętnych rolników do prowadzenia t.akiego rodzju dzidalności
i ztlrgtinizować im w)jiizdydo dział ćlcl'ch, modele\Tych gospodarstwagrom
rystycznych nit Pogórzu PI'zemyskim w Bieszczadach czy Beskidzie NiskiiTI
Bezpośredni kontakt, rozmowa z właścicielami pozwoli pt'zeszlym uslugo-
dawcom przeł imam opór wewnętrzny i być może niektórzy z nich stwierdzą
żc weto pcldjąć taki wysiłek, Uwarunkowania przyrodnicze badanego tere-
nu również stlrzHau: I'ozwqinwi tq funkąi tur) etycznej. \obie są rozlokowa-
ne w pięknym krdobrazie, w dolinach i na ich zboczach, nad wodtł, w pobliżu
lasu, zdala od t'uchlin) ch dl'óg, czyste powietrze. 'tereny, nil których mogła-
by się t'ozxńlać - bez szkody dta środoxviska . ta form:l turystyki znajdują się
wen nątrz parku, w obniżeniu pomiędzy dn'oma pustkami górskimi

llurystyka przyrodnicze. W obrębie badanego terenu możliwości realizo-
wania tqj formy buiryscyld mogą i])owinny stanow ićjeden z kier'unków rozwo
ju działań na rzecz promocji gmin. Może być ona rozwijana i będąjd służyć
wyznaczone ścieżki pl'zyt'odnicze OI'az znakowane szlaki turystyczno WilrLo
zaznaczyć, żc w wyniku maldącęj antropo])resUi rolniczej w latach 1948-2003
nast€1pił ponad 50% wzrost powierzchni leśnych w tym obszarze. Obserwu
je $ię ttl zmiany w stHikturzc} użytkowania gnunlńw. Stale wzr:ist.a odsetek
lasu kosztem gruntóxs' ornych i użytków zielonych. Następuje zmiana gra-
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niąr rolno-lcśnęl, wyraż4ąca się wkraczaniein lasu na teren)- niegdyś użyt-
kowane rolniczo. W ofercie turystyczną warto zwrócić uw agę potenąalnych
turystów na to, że pobyt na tym terenie wzbogaci ich wiedzę na temat prze.
mian zachodzących w środox4'iskra w Wyniku zaniechania użytkowania rolni-
czego tet'enów imożliwości penett'n\x'ania danego środowiska są bardzo {lużo.
wynika to z gęsta sieci dróg polnych i szybkiego przyrostu długości i gęsto-
ści dróg !eśnych. Ta ranna turystyki może być i'ealizowana w fonnie wn,cie-
czek pieszych lub z wykorzystaniem rowerów górskich. Dzięki tym ostatnim
uczestnicy skich w):praw indy! szanse na pt'zużycie mocnych wrażeń w trik
cie przejazdu ciilgalni transz)ortowyini shżqc\,rni do zwózki drewnit z lasów.
Omawiane rnrrny mogą być realizowane z ptlwodzenietn w Parku Kr4obrazo-
wvm. Możliu ości UTznaczttnia tras slużilcych turystyce przyvodniczŃ w t) m
reDoni(! $ą znacznie większe. Ze względu na osobliwe! budowę gcologiczną
i Lc](panikę można wyznaczyć tu ścieżki dydaktyczne wzdłuż, których bętlą
realizowane cele poznawcze. Trasy te nqlepiq wyznaczyć wzdłuż przełomu
wych odcinków dolin Smtu między Trepczą({liiwny kmnieniotom z dużą pie'
zilrą) a Dobrą, lmLokóu'; Wujgkic, Olszmiica, llerczka. Podczas wędrówek
Qmi dolinami tuq'utu zwrócić uwagę na liczne odsłonięcia geologiczne. gdzie
mażnu obscrw olać wschodnie wat'stw skalnych. Wzdłuż wymienionych i po-
zostalych dolin rzek czy potoków wartł} wybrać się riu wycieczkę również
ze względu na w'soki wtt]or krdobrazowy. ]Fystępqj:} tu głęboko wzięte v
kBzLultne doliny, podcinatle zbocza dolin, gdzie OEuwąjące $ię masy- ziemi
odstiinidą zróżnicowana budowę teologiczną. C)bazar poddawiinyjest inten-
ywnca ernzai w'głębnlU, kłam odslania w kuryt,nch rzek piaskuwcowe progi
skillne, gdzie uczestnik wędrówld może śledzić i okl'eślić bieg, ipad i mit$-
ość wal'stw skalnych. Dodatkowym śxviadectwem wzmt)żoncj działalności

erozHnej są podmyw ane ńłlary rno$tów i zawieszone dalinki l)ocene potoków
Bliski kontakt z silami natuiT'. przeżywamy wśród odgłosów prz) roty) stallo.
wi xxysoki walor poznawczy obszaru, a przy oka4i służy pt'zywracaniu da-
brostanu zdrowia spoicczeństwom zindustriałizoB'anym. Możliw-ości wzbo-
gacenia \walorów przyrodniczych tkwią w igtnicjących rezerwatach przyrody.
Dła turystów intel'esqących się bntaniką można opracować true widokowq
przez najciekawsze, typowe dla Karpitt i niespotykane na taką $kdę w inni'ch
ich częściach. zbiorowbka t'oślinne i okazy fauny. Pielnvszą propozycję sta-
nowi szliilc wiodący przez rezei'w:żty norystyczne. gdzie zacbowaly się #ag-
menqr dilwnQj Puszczy KarpackieD- Oto proponow:lna trasa takiego szlaku
.,Poranki" - r€:zcrwat leśny-krajobrazowy. położony w gminie Smiok u,e wsi
Olchowe na trasie Sanok-Załuż. Obdlnule fragment z dobrze zachowan);mi
st,m)owiekami buczyny karpackiqi. ,,Góra Sobielą" .rezerwat leśno-krąjobra-
zowo-lloq'etyczny. o pow 5134 ha* H okół wzgórza będącego bocznym odgałę-
zienietn pasma Słynnych Cór, Ochroną objęt.o tu fragment lasu mieszanego



90 REI'TINGLR WACŁAW

z gatunkami roślin zialnych (wala'rzynck wilczelyko, tcjady: dzióbaty i moł-
dawski) oraz występującą na tym terenie rzadką fauny khel'otermiczną, ga-
tunki skąponogów i peru ownjów Można również prowadzić obset'wadę nory
(bogate mno, różnorodna drzewostanu, i four\y(liczne gatunki ptaków dra-
pieżnych, np. orlik krzykliwW, jastrząb, krogulec), Ochronie podlegają rów
nici ruiny zamku Snbień, należącego niegdyś do rodu Kmitów. znddujące
sie na trasie z Zaluża do Laska

Dalo w n)ięiscowości [łeznliechowa Górna + ,,Dyrbek" - rezerwat. leśno-
kr4obrmnHy, położony w gminie Lcsko. Obejmuje fragment Puszczy Kar-
packiej z dobrze zachowanymi stanom iskami buczyny karpackid. Końca
wy fr:lament szlitku stanowi - ,,Chwaniów" + rezerwat leśny o puw. 354,47
ha, położony w gminie Ustrz) ki Dolne. Obejmie buczynę reglową z frag-
mentem dobrzc} zachowa'ancgo zusu bukou a\jodłowega. Drugą, dużą atrakdę
turysta'cenił stanowi szlak wzdłuż doliny Sanu, gdzie twyści o zaintercso.
u,dniach nl'Ńtologicznych mdą możność obserwaqi giitunków na ich natu-
t'tylnych stanowiskach. Można tu bez trudności zbudować ukrycia, które po-
zwolą fotografować ptaki miłośnikom ,,bezkrwawych rowów", choćby tak
randki gatuulekjak bocian czarna czapka kiwa. W starorzcczach danny Sanu,
powyżd Sanoka, xwstępujq st.annwiska bobry europejskiego intrudnwtme-
gn we wsi Bykowce nl'nz w rezenń'acie faunistycznym w l.Ihcrcach. Tu.rów
niej, po wcześnieyszyii\ przygotowaniu stanowisk, można prowadzić obser-
wuję tych zwierząt.

Turystyka piesze łączy się nierozerwalnie z ww. formą turystyki,jak rów-
nież z innymi typalŃ, np kulturową, wiejską i agroturystyka. Ze w'zględu na
male wymagania. dotyczące zagospodarowztnia terenu, bcn rodzaj turystyki
jest waŃ propagowania. DodaCkoxDnn argumentem stale się możliwość upra-
wianiajej przez caly rok, a obszar pai'ku pozwala przemierzyć wybó'any szlak
w ciągujednego dnia, bcz potrzeby zmiany miejsca zan)ieszkania

W parku występuje wiele interesujących osobliwości przyrodniczych
i kult.urowvch. które warto zobaczyć. Propozyde pieszych wędrówek na-
wiązką do przebiegu pasm górskich. Na tym terenie występWą dwa równo
legte względem siebie pasma gót'tkie, które można przebyć xwierzchnwiną
Zdobywaniu poszczególnych szczytów porośniętychjasem bukowym towa-
rzyszy obserwaqa skałek ]ub odslonięć xxarstw piaskowcowych oraz głębo-
ko wciętyehjarów. W południowo zmhodniej części gór na wierzchowinach
i zbocznch(wzdhż Sanu) można obserwować ślady umocnień z czasów ll
walny światowej (okopy, ziemianki, stanowiska ogniowe). Kratownioolwy
układ siwi rzecznej(doliilnej) narzuca kierunki wędrówek, wzdłuż których
ciągną się wsie z charakterystyczną zabudową. Kolejną propos'qję stano-
wi'trasa wzdłuż doliny Sanu z Sanoka do Załuża, gdzie zn4dują się ruiny
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bunkrów obronnych, powstałych po 17 IX 1939 mku na granicy ustaloną
na Sanie pomiędzy Niemcami a ZSRR. Dodatkową inspiradą do uprawia-
nia tego rodzaju turystyki może być wyznaczenie międzynarodowych szla-
ków turystycznych przekntcziIJiłcych granicę polsko-ukraińską. Trasa taka
wiodłaby przez wschodnią część Gór Sanocko-Turczańskich do miast: Tur-
kEI, Chyrów. Staly Sambor.

Turystyka rowerowa (szosowa i górska) jestjuż na tyle spopulaWzowa-
na, że ludzi uprawiąących tcn rcldz4 wypoczynku można spotkać w k'ażdym
midscu kraj\l. Ten I'oddaj tuq'styki tx)zwala szybko pi'z(!mieszcnić $iq? f)f} tra.
fach wybó'nnych do zwiedzania. Analogicznie do szlaków pieszych można za-
proponoxrać przemierzmtie icł[ za pomocą ['oxverów. rower w teD częsci krąjt]
jest nąjlepszyrn rozwiipaniem, ponieważ pozwala zobaczyć -iirięc:q w gto$un-
kowo krótkim czasie. Dla miłośników mocnych wrażeń istniąą miqBca nit
przeżycie niezapomnianych chwil na szlakach zwózki drewna z lasów'. Są to
dziewicze tereny dla tuqstów pragnąqi'ch zmień'zyć się z surowyini warun-
kami. Dodatkowe możliw,ości dla tą turystyki otwierają się po stronie ukt'a-
ińskięj, gdyż tamten teren jest słabo rozpoznany. Turyst) ka rowerów a ma
kim szczególnie dobre' pltrspektywy rozwoju z uwagi na nie nŃlepsze funk-
Ęjorłnwanie komunikadi pul)licznej

'l'uil'styka narciarska rozwUa $ię w otuliniQ Parku Krąjobnlzowego- Zbóż
nicowana rzeźba terenu(długie o zt'óżnicowanym naehyleniu sk)ki) uraz wa.
rynki klimatyczne(długość zalcgania pokrywy śnicżnq ok. 90 dni) sprzyJąią
rozwojowi tego rodzju turystyki na omawianym obszarze. Szczególnie ko
rzystne war\tnki do uprawiania narcimst.wa ąjiizdowego występują w rejonie
Ustrzyk Dolnych i MEercmionia k-Lozka. Znajdują $ię tu nowo powsl.lite $ time
sportów zimowych z pewną infrastrukturą towarzyszącą, świadcz:ące uslugi na
wysokim poziomie. Ponadto występidąrównież obszary wewnątrz pmku, któ-
re mogą być zagospodarowane dla potrzeb upraxMania td formy tulystDrki. Są
nimi wzniesienia przekraczające 600 m wysokości bezwzględnej i do 300 m llT
sokości względną (większe niż w Białce Tntrzańskie]), o ekspozycjach NE i sła
bo zalesionc. Wiuto się zastanowić nad populaiyzaqą narciat'stwo lliegoxrego.
Wzdłuż doliny Sanu, na prawym brzegu występuje szeroka lerasa nadzalewo-
wa, gdzie z poxvodzeniem ]nożna zorganizować trasy biegowe. Długość i gru
bość zalegania pokrywy śnieżnęl d4ą możliwaH uprawiania tą formy rekre-
adi ruchową przez 60 dni. Przyp)ttlwanie infrastruktury {zagospodm'owada)
do uprawiania narciamtwa dazdowego pociW za sobą duże nakłady inxwesty-
c)jne. W dłuższym okresie prWnosi ono jednak wymierne korzyści dla regio-
nu w postaci prąrciągnięcia turystów w sezonie zimtlwym, wydłużenia sezo-
nu turysWcznego, powstaniai powiększenia baW' noclegowo-gastronomicznqj,
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w końcu zwiększenia zyskćpw z turystyki, a w efekcie rozwodu gospodarczego
regionu. Pmykłady mogą tu stanowić rozMHąjące się stacje sportów zimowych
w Ustrzykach Dolnych i XX'el'ernieniu. gdzie stopień zagospodat'clwitnh i stan
info'astruktury towarzyszquj sq już na takim poziomie, że poLritfią przycią-
gnąć tura'stóxA' zza wschodnią granicy(m.in. ze Ln owa

T'uryslyka motoryzacyjne. Na badanym terenie wy$1 ępuye długa tradyda
organizow'ania ]'wdów s:Łmochodowrych trŁŁdną technicznie drogą prowadzą
cą na Slowy Mrierch. Na szczyt ten prawndzi droga krajowa nr 98 z S:inoka
do Pt'zetttyśla, Do 1969 I'oku istniało tti 54 zzikręty po obu stronach w-zniesie-
nia. W okresie międzywqennym trasę przez Stan) \Wierch pokonywali pol-
scy i zagraniczni uczesCniqr rajdów salnochodl)wych. W latach 11)69-1971, llę}
przebudowie, na stokach góry wyłludowano 18 serpl.:ntyn (6 od st.roily- Tyra-
na Wołoskięi i 12 od strony Załuża}. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych, zain-
stitlowano mctidowe barierki na zakrętach, do](znano wymiany nawierzchni
i wybudowiŁno most na Stanie w hrięllz)-brodzik(odcinclk ten stallowi oHazd
do Sanokit w trakcie odbywania WO' migów. gdy droga jest zamknięta). Dzie
ki tym zabiegont na fldctinku dt'ogi Złiłuż; . Błony \N'serc:h. dn a ]'aw w roku
mog:4 $ię odbyć'ać elimiuaęje do samochodowych Wyścigów Gót'skich o ran:
dze międzynmodowqj- Organizowanie tcgn typu imprcż sportowych zawsze
pl'zyciwłalo wielu kipi(ńw. Program imprczyjest rozłożony na dwa dni. więc
pol'aczęśćobserwatorów. zawodników i dzialaczykorzysh z bazy turystyce
ney na tylu terenie. WydaUC $ię, że i takie fol'ma turystyki, m4ąca m.in. na
celu ptzeiXwanie moenyeri unnżcó ,-' udcuie zn-"wdów. jcucjt dną & atlakqji
wzbogac4ącą nfbrtę promującą dany region. Przebyw4ący tu tIMa razy w ro-
ku uczestnicy i obscrwatoi'zy tych imprez niejednokrotnie powr:lcąją tu z ro
dzinami i znajomymi w celach wypoczynkowych

Podstawowym problememjesC tu brak bazy noclegowęl dla mlodego, nie-
wymagaUącego WTg6d turysty, takiąjak pola n:tmiotowe, biwaknwc lub keln-
pingi, Bm'dzo często kibice pl'zńeżdżdą z całytni rodzinami, więc dla nich
jednym z rozwiązań mogą stać się kwatery agrotuiystyczne

I'urystyka specjalnych zainteresowań. Omawiany t'egion posiada rów-
nież walory tulrystyczne speąialistyczne. Zalicza $ię do nich te cc'chy środo-
u cska przyrodniczego, które sprzHaUą możliw-ości uprawiania Późn) ch fani
turystyki kw :tlinlkowaną aktywmęi. M' tym przypadku rzeźba terenu i skład.
miki klitnatu sprawiają, że występują tu dogodne warunki dt} uprawianiu
sportów powietrznych. Ze względu na ukształtou anie terenu, przebieg pasm
górskich, sńystępqq tuczęstei Bilneprądywznoszące, gwarantujące aty C&
CJę z upt'awiania wybraną dziedziny sportu..Szczególnie sprz)j4ące warun-
ki termiczną W'stępują we wsi Bezmiechowa, na trasie z Sanoka do Laska
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przez Załóż. Już w sierpniu 1929 roku \Xfacław Czerwieński odkrył walory
tego miejsca dla pilotów, szybowcoxw'ch. W październiku 1931 rclku Szcze
pan Grzeszczyk pobił tu rekord Polski w długości cemu przebywania w po
wietrze. W latach trzydziestych XX w. powstala tu i w Ustianowęj k. Ustrzyk
Dolnych Akadctmia Szymon'coca. B}'t to budza próżny ośrodek, wystaw'czy
wspomnieć, żc w 1.939 roku odbyło tu przeszknjenie 2000 lotników. Po wou
nie Akademia nie została rcilktWvos'ana. Nit! przeszkodziła kljednak w od
b).u,aniu niezui'ganizowanych lotów na szybow-cech, lotniach i paraglalCach.
l)opiera w czerwcu 1992 roku zaręjestrclwanu 'l'on'm'zystwo Reaktywowania
Szkoly Szybowcowq w 13ezmiechowęj. W pietwsą;'ch latach XXT w poxs'stad

hangar i pnchylnia sbmCowa dla szybowców, wybudowana prze'z Politech-
nikę Rzcszawską, gdzie rozwba się Wydział ]taszynowy i Lotniczy. 'l'eden):
te mąką szansę stać się malym szyboxx'iskiem, gdzie paęjonaci tych sportów
będą $ię spotkali w wcckendB a na obozach szkoląc się, będą podnosić swo
je umidętnaści. Podstnwoxnrym mankumentem jest brak podstawowej inba-
struktury tur) etyczną

Thnystyka wodna. Potencjalny turystyczny sz lakwodny stanowi na tym te-
renie San na odcinku łmczki-Łodzinit. blożna tu uprawiać t.urystykę n'odną
dzięki znakomitą i budza malowniczęi trasie, która może być wykorzysty-
wana dn różnego rodzaju sl=)b'wóxn'. San na tym odcinku pl'zelamlĘjo się przez
pasma gór gIannI;ch, którym jak zawsze to\varzyszą osobliwe formy krąjo.
brilzu. Piękno WWuklych i wklęsłych farm ktrenu, oglądane z powiląrzchni
austrii \wody w rzece, potęguje doznania esLcLyczr\e uczestników Lukich siły
wów. Dodatkonrym urozmaiceniem w trakci(? podróży są wysp ępQące tu licz-
ne zakala, meandry. pt'ogi skalne, bystrza i llosa. gdzie można zażyć kąpie-
li.l\NystępulącŁ! na tylu obszarze z:lsnby środowiska mogą być wykorzysl.anc
do organizadi sezonowych wpływów tt ana'ami po rzcut $an, na dn'óch odcin-
kach: mączki-Zahlż lub Trepcza'godzina. Dzięki lokaiizaęji zbiorników re-
tencńnych dolina i 3{yczkow-ce, w korycie rzeki nastąpiło spłaszczcnie rocz-
nych wahań stanów i przepływów wody. Dzięki IDmu w okresach niźówek
(późnym latem ijosienią) występNą na tyle wysokie sl.any, że umożliwiąjq or-
ganizowanie wpływów. Tego rodzŁdu pl'zedsięwzięcie nie wymaga większych
nŁikł&dów inwestyc}.nnych. Drogi do.iitzdntx'e da kopyta rzeki w wyżej wynue
nionych mięjscawościachjuż isbniqją, zbędnejest wznoszenie przystani wod-
nych. Jedynie należałoby zaitngażować fundusze do budowy środków trans-
poi'tu(tratwy) i przewozu ich drogą lądową w górę rzeki. Przy odpowiadnięi
organizaqi i reklainic mogę stać się onc' atrakcją na skalę ponadregional-
ną. Drugim kierunkiem wykllrzystania zasobów wodnych jest wędkarstwo.
Cicld wodne przepływąące pt'zez ten teren dawnojuż zostały odkryte przez
węHkarzy i stanowią walor o znaczeniu międzynarodowym.: Na tym odcin-
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ku Sanu wielokrotnie organizowano międzynitrodowe zawody. takie .jak itii-
sŁrzostwa świata czy Eul'opy. Paneli! tu doskonałe warunki do mowienia wielu
gatunków rl'b w)-stępujących w rzekacjt górskich. takich jak choćby pstrąga
tęczŁlwc'go czy lipienia

'J'urystyka wypoczynkowe. Ta tbt'ina turystyki na dan\-m obszar'ze mil
i'ównicż duże szanse n)zwqu. KoncenCr]\jc $ię ona przede wszystkim wz(iluż
doliny Sanu, gdzie zdecydou,julie dominują turystyka pobytowa oraz fot'lny
\u'poczFlku związane z wodi}

Cot'az częskzą formą turystyld pobytow4 st.i\je się indywidualna tury.
styka weekendowe i dzidkowa, oparta na wyf)uczynku na PWwatnych dział.
koch t'ekl'nluHnych. Kompleksy ogródków działkowych xavstęptŁiił natet psach
nadzalewotuych Sanu w ptlllliżu Sanoka i Ltłska. W ostatnich latach znfłb-
scrwowano wzmożoną aktywność cudow nictwa leCniskowego, które skupiła
się n dulini(: Sanu we wsi Zaluż. Rejon ten mit znaczenie ponitdregionaEnl:
powiew-az powstają tutaj ot)ickty ]etni8kuwŁ} ludności zainiuszl(ulącej na sni
łe na (}ói'nym śląsku, Sądeccz} anie, Krakowie, :ile ró\N,wież z hliż$zych mięj-
crtwaści, takich .Juk ]tzeszo\v: Krosna) czy Sallok
\NWoczynkową ofertę okolic Sanoka wzbogacają domki kenipingowe na

niillqj Gól'ze, zlokalizowaneje na wy$ol]iq skarpie ni] prawynt brzegu Sanu
Stąd rozciąga $ię ptlnorama na północną część Sanoka. )muzeum Budon'nic-
Lwa Ludowtlgn i dolinę Sanu

Turystylta kulturowa. Jest to dziudainu, która zozwłla uię prężnie w łym
i'eUonic za sprawą nagromadzonych tu w.itlorów kulturowych. Jest to XWni
Ideln bliskiego kontaktu reiżnol'odnl'ch ku IŁur na pograniczu, gdzie przenikn-
ły się wz:ujemnie grupy etniczne polskie; ukraińskie i żydowskie. Występują
Lu zabytki sztuki sakralnęi, kościaly katolickie, kościob katolickie przyda
rninaUące z zeu'nątrz cel'kule, cerkwie i synagogi

świadectwem różnorodności kulturon ęl są także liczne zabytki drew'nia
nego budów nicLwa ludowego, chronione w skansenie w Sanoku i ciągle jesz-
cze istniejące we wsiach południowo -wscllodnid Polski. W5rStępują tu róu,-
wież pqcdyncze zabytki wysokiej klase takie jaic: zamki w Sanoku i Lesku
zespole pal'acowe w Olszanicy i Załużu; dwór obronny w Uhercach, ruiny
zamku Sobień 2 kin n:l wsch. od Załuża ruiny klasztoru l<arinelitów Bosych
w Zagórzu; fi'aglnenty fhŃynikadi dwom'skich w Kuźminie i Tyriiwie \Noło-
skiqj. Bogactwo zabytków na t) m obszarze pozwala na przygotowanie ofert
turystycznych tras tematycżnl'ch onu xs)-dau'anie materiałów reklamowych
nformacHnych, dotyczących takich tras i obiektów. Wyeksponowanie i za-
gospodarowanie tych obiektów oraz promoqa tras mogą przyciągnąć uwagę
osób zainteresowanych Culystyką etniczną
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Jedną z skich tras może stanowić szlak Sitnllk-Zagórz-Lekko-IJstrzy-
ki Dolne związiuay z kulturą i histol'ią Zydów. obecnych i daxvnych synagog.
Wnim. tęj trm} podnosi fakt })ołożetlia wymienionych miast, dysponŃących
bazą noclegową, wzdhiż drogi krayowęl

Ciekawa trasa moG'tuby przebiegać w pobliżu zabytków drewnianego
i murowanego budownictwa ctlrkiewnego, które zachowały swqlą pierwotną
funkdę lub zostaly przekszLdconc nu kościoły rzymsko-katolickie. Praktycz-
nie w każdą miąscowości na tym terenie zn4dują $ię takie obiektu 1)ostęp-
ność komunikacŃna jest dobra. w zwi:łuku z tym pottlncyajny turysta ]noże
dou'oldie wybranym śl'odldem transpclrtu przemierzać wybó'ane przez sie-
bie trasy. Odludne tereny dawnych w si, rozlokowanych w tnalon,niczych do-
linach wśród róu nalegle ułożflnych pilsm gómkich, mogą pt'wyciągnąć zwo-
lenników uprawianiu Curyutyki sentymentalnea. \V td części kraju w 1947
roku przcprowitdzono akcję f)rzymuslowego wysiedlenia ludności ukraińskięl
i małżeństw mieszanych. W związku z tym wśród tej ludności lub ich poLom-
stwazn4dą się chętni do poszukiwania swoich korzeni i śladów' kultury. Inną
ntei'esŃącą trasą mogłaby być trasa WO'znaczona przez mi4scowości, któ-
re w drugimi połoxs'ie XX w utracili pi'awa miejskie, ti. MI'zygłód(charalcte
rystyczny uklad urbanistyczny) i Tyrana Woloska. lcll historia sięga XV w.,
a lokowane byly na prawie magdeburskim przez króla Wrładysława Jagiełłę.
Przemierzając tę trasę, między Trcpczi a M]rzyg]l:}(]em na wzgót'z\i narod.
na. można przy okazji zwiedzić dwa grodzisku z X-X IT u..

Przy okazji przemierzania szlaków na tyn\ obszm'ze można we wsi Ol-
szanic;t skręcić na liftpienkę; gdzie pod kol\iec XIX w. założono o funkdonu
.iątlt! dl} dziś kopalnię ropy naftową

'l'urystyka międzynarodowa. Przygraniczne położenie omawianego ob
sz:\ru oraz wytyczone przez niego kolęjon'e i drogowe szlaki komunikacHne
wiodące na wschód przez prząście gralliczne w Krościenku spi'awiw, że mię
dzynzlrodowy ruch turystyczny ma tu duże szanse rozwdu

Tabe[a z. Ruch graniczna nn przejściu n ]€rnścienk

źl-adla; opl wdsuiw-iu dunycl) z Blwzcmdz kiego otltlziatu sti'aźy (

Na podstawie pięcioletniego okresu obserts'azji(tab.2.) stwierdza się, że
śrctdni roczny ruch graniczny kształtował się na poziomie 118 tys. os

.="-=          
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Jedynie w roku 2000 zarejestrowano blisko 150 tJ's. osób przekraczają-
cych granica;. istotne zmiany (]otyczyly liczebności turystów przekracz4ą
cych) granicę wybranym środkiem transportu- Po roku 2000 znacznie mnisi
osób przekł'aczata granicę koleją, natomiast od 2001 roku prtłpctręlonalnie
wzrasta liczba osób przekracz4ącJ'ch gz'anitę Qm środkiem lokomllęji, Nu
podstaxvie danych statystyczllych należy sądzić, że zdecydowanie zmalał ko-
ląowy nich pi'zygraniczny z Ukrainy-

B 14ww
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Ryc. 1. Ruch graniczny n8 p'*qńc

lq

Krościenkl

Z dl'ugiej zaś stt'ony d4e się zaobserwować staly wzrost liczby cudzoziem-
ców zza wschodniej gl'anią!, którzy w okresie zimowym pi'z)jeżdżdą do nas
uprawiać turystykę narcim'ską. Turyści ci przeważnie przekraczają granicę
transportem drogowym. Jest to ]udrlość zamieszk14jił(:a zilcjlodnią Ukrainę,
lw szc:zcgolności Lwów. M4Elc do wyboru swoje ośrodki turystyczne w Kar-
patach. polożtjne duld od ich miąsca zamieszkania ia określonym sta1ldar-
dziei wybierają tereny lcż:tce po stronie polskie. Skoro z roku na rok zwięk-
sza się ich liczebność, u4dać stopień zagospo(tarowaniu i jakość występuyąceD
tu bazy turystycznęi jest dla nich audawaląjiłca. Na przejściu w Krościenku
naywiększit zbiorowość stanowią Łm'ści z Ukrainyl którzy stanowią około
60%. Na di'ugim miejscu znddŃą $ię turyści z Polski (niewiele ponad 30%)
Są to głównie mieszkańcy przygranicznych rqonów: którzy ż)ją z handlu to
darami zza wschodnią granicy(XNykorzystują różnice ccnow e poszczc'gól
nych artykułów)
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Turystów pochodzących z innych części Europy jest niewielu, pt'zimie
rząją oni omawiany teren tranzytem w Bieszczady lub w kierunku Pt'zemy-
śla. Są to przeważnie uczestnicy km'awaningu z krŃów Bcncluksu i Skandy-
nuwi. Niewielką też liczbę stanowią turyści pochndzącli- z Austrii i Niemiec,
uprawiaUilcy łowiectwa. Od wielu lat rejon tenjcst odwiedzany przez ®ch tu-
rystówl są to głównie zwarte kompleksy leśne, przylegające do parku ad pół-
nocnej strony-

Warunkiem pomyślnego rozwuHU turystyki zagraniczną jest odpowied-
nia promoda, przygotoxvanie ciekawych, różnorodnych ofert turystycznych,
sprawna organizm a nlchu turystycznclgn i przede wszystkim rozu ój infra-
struktura w szczególności billy noclegoxxęl i gastronomiczne o curopeUskiin
standardzie, aby wypoczywiąJ:ący tu turysta nie dostrzegał znaczną różnicy
w .jakości świadczonych usług

Szanse rozwoju turystyki w PK Gór Słonnych
Czytniki sprzyjające rozwojowi turystyki

l Bogate zasoby środowiska przyp'odniczego i różnorodność kridobrilzńw
kontrast liŁnH'uliczny, wyrażający się dużą różnicą odporni)ści skał. oraz
hktonika na tynk obszarze wpłynęły na rzeźbę o dużym zróżni(}ownniu
hipsometrycznym i morfogltnetycznym
Walory pozaprzyrodnicze n znaczeniu ponadregionulnym2

Ryc. 2. Teren badań
Zrńiio. Olu'ncnwanie whl pud&tawj+ Mapy KrayQb: 4. )idppul*kil Wmhodnia 1: 300 0uo
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3
4.

hrożliwość korzystania przez turystów praca cały rok
DobradostępnnśćkomunikacDjn:l:przczabszm'\deflzicdl'ogamiędzynzuo
dona nr 98 z Pi'zemyśja dri Sanoka, większa część parku .jrłst obwiedzillna
pętlę drogową(Sanok-Załóż-laska-Uherce-Ustrzyki Dtn.-Jut'cczkawa-
\\bltkowa-Kuźinina-Tyrana Walor-ka-'lyrnw-a Suma-bll'zyglód-Sanok)
oś tranzytilwi+ stanowi też droga gminna: hlrzyglód-l'i uwa Wałoska.
Wańkowa Ustrzyki Dln
Położenie przy szlakach tl'nnzytowD'ch w lłie$zczadF
Poprawa stanu sanitarnego rztlk
I'radycyjny sposób gospodarowania na wsi ina c być podstawą rozwoju
agrotur) styki i turystyki widskią
Nabadłtnyjn terenie możesięrówt ieżrozwijaćt\jrystykasentymŁlntałna.
ponieważ tereny te były objęte dziitlitniami pt'zesicdleńczymi w ntmach
nkqi ,,B'igła
Położenie w bezpośrednim sąsiedztxvie polsko-ukraińskiego przejścia
granicznego w Krościenku

K

6

8.

9.

Czynniki niesprz)jadące

Zła sytuacja ekonomiczna regionu i brak funduszy na inwest) qe w dzie-
dzinie turystyki
Bardzo slabe zagospodarow unie tul)'stycznc, wp'ażającc się niedostathcm
nisliiln stnndtirdem istnięiqcq bŁŁzy noclegowqj i g Lronomicznęj
Skupienie obecnego ruchu ttuystycznego w Bieszczadachlub na obrzeżach
parku
Slaba pt'oniłlcla turystyczna regionu w kr4u
Bt'ak świadomości i tradycji turystycznych pi'zez osoby mieszkdące w są-
sieŁlzlwie potenc8alnic atrakcŃn) ch miejsc dla turystyki

Podsumowanie

Turysta ka dnie szanse rozwoju ekonotnicznego wielu regionom, które
z:lzwyczaU cechują się niskimi dochodami inie$zkańców i ilł$nącym bezroba
iem. Badany teren może stanowić pl'zl'kład, jak zmialty gctspodarcze n' pań
stwie wywolaly negatywne zjawiska w ski'zc społeczno gnspodmczęi. Wy
daje się, że n)ożliwości szukania poprawy bytu, przez część Społeczeństwa
w handlu. zostały wyczerpano a rynek zosCd nmycnny tego rodzaju uslttgu
mi. W związku ze stałe pogarsząjącą się sytuacją materialną niiwzkańców
miast i wsi tego regionu należy podjąć odpowiednie działania znchęcąjące do
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posmkiwania wtwnych dróg poprawyjakości życia. Jednym z takich rozwią-
zań może być zagospodarowanie stmychrodzinnych domów pozostawionych
na wsi. Obiekty te pa zabiegach modernizacńnl'ch mogłyby stanowić zaple-
cze dla rozwdu włmnęl tury$tycznęl działalności gospodarczą. Zachęcanie
ludności do działań w sferze tuo'styki czy ugroturystyki pŁl\winno być wspól-
nym celem dzialania lokalnych władz terenowych ijego mieszkańców. W tym
ogromnym przedsięn'zięciu osoby 6uyczne, działdElcc w pojedynkę, są skaba
ne napowolnyrozwój. Dlatego też fachowcy zatrudnieni w dział4ących przy
urzędach pawiaLonWch lub gminnych wydziałach powinni stać się iniqatal'a-
mi działań w zakresie prawy bytu ludności na swoim bronie

Do wspierania gospodarki CuiysVcznej mogą być użyte takie HmansowŁ!
instrumenty poliWki regionalnej, juk dotade z funduszy europejskich orw po
życzki I';utnpqskiego Banku ]nwes]ycMnego13.7]. Do nąju ażniąszy'ch instru
MentÓW Hinanm)Wych, pozwala.ji+cycll XU:równywać dysproporqe regionalne,
zaliczyć można m.in. fundusz 8trukturalny EFltE(Eurnpęlski Fund\nz Raz-
sn'clu Regionalnego). Środa bIFRE służą w szczególności finansowaniu budo
wy i rozbudowy urzildzeń infrmtrukLury oraz wykorzystyu'aniu potenqału
endogcnicznego regionu% m.in. turysĘcznych walorów przyrod nicąrcjt i kul-
tur,ow.ych. Równocześnie mogą być prowadzone iniąatyrwy propqmjące idee
wspólnego działania podmiotów guspodal'czech i osób fizycznych, inaDące na
celupowgtanie nowychutrilkęji turystycznycll naterenie gmin.Ulmtruńąc w tu-
rystyce czy też w agrotutystyce $zunsl' aktywizaqi tego obszaru należy pamię-
tać, że pwiada on atrakcHne walory krdoznawczc. W związku z tym istnieją
podstawy dl} realizadi pomysłóxx,, któż' by poBzerzylX wzbogaciły, uatrakcńni-
ly ofertę turystyczne! danego obóz aru . IN' tym celu dobrym rozwiiłzaniem mogił
stać się prezcnLaęje przykladnvWch regionfiw, gmin, gdzie wspólne.działania
lokalnych $poteczności doprowadziły do rozwdu ekonomicznego. \Vyd4e 8ię,
Łe doskonali' pl'wykład może tu shnowić wieś Bialka Tatrzafbkii na Podhalu,
gdzie integraHa loknlnql społeczności wokółjuno sprecyzawaneWI celupozwa
la realizować wielkie projekty turystyczne. Wat'to również uświadomić miesa
kańcom, że próżny rozxxq turystyki wcale nie musi się odbywać tylko w kil
ku rejonach Polski. Otaczający mieszkańców krajobraz posiada wiele walorów
i pozwala na rozwńl funkdi turystycznej. Bardzo ważnajed też pt'omoc8a ofe-
rowanych na danym obszarze uslugi ati'akcji turystycznych

Należy dodia, że położenie omawianego terenu na pograniczu może stać
ię ważnym czynnikiem w t'ozwoBugospodarczym. Niemniqjjednak muszą być
spełnione pewne wartmki, z których naÓważni4szym jest infrastruktura. IBt-
nieDe wiele poważnych braków i niedomagań w zakresie baW turystyczną

Podsumomląc należy stwierdzić, że warunkiem pomyślnego rozwqu tu'
rystyki w tą części kr4ujest także pozytywny stosunek społeczności ]oka]
ne] do takich form działalności gospoduczq.
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Outlinc of tourism development in the płonne Mountains
Landscape Park and its surroundings

The aim of the papet' is the analysis of' gcogritphical cnvironment re-
sources af the S]umle hTnuntains LimdH{'apc Para( making up the potentia]
ńor tourist actidties development. The ill'ea possesses rich landscape vat\ies
on tele hasis llf' wł)ich toru'ism cite bc suc'ccssfully developed. hfot'mvet; the
m.title sl)ows variety of' landsc:lpc} wlluc$ ot slna11 often unknown col'nel's of
the country superiot' to falnous pl:iccs- it i8 an aŁtempt to prezent the aFeR
whose geographica] environinent rctsourcc$ can become ml alternative to da.
mestic Bild f'ol'eign tourist (]cstination$

I'he x'anety of i'ecrcation furm$ und kinds of adventure tourism prac.
tised on a pat'ticulitr ut'eil are in3cpantbly connected with natut'al environ-
ment va]ues tised f'or rccrczltioni\] nccds. ib'eas suitable for the developmŁlrlt
of'tourist f'onrts of'recrŁlut.ion ilrc usually situated in the vicinity of'prqltected
gt'ounds. ']'t)e deve]oprnent afLourism in thcsc rcgions is anca has to be ]itnit-
ed not otlly by natural cilnditi{.}n$ but. albo by l.hc archievement ofaims wnich
there areał siwe. 'l'ouńsm is pan of cconomy w-high has enabled ecollm tic
development of marty regionu. auch areał arc usually chitracterised by low
inhabitants inconle and gt'oxK'ing unernploymŁlnt. ThŁ! tlrca discussed in the
m'ticle tnay' be an exainple af' st:lt(! cctlnrtmic changes causing negative phe-
nomena in socio-econotnic sphni'e.It scems chat thc possibilities of looking
for the itllprovement of living condiCions in trade ha\'e been exllausted and
tele [nurket hii$ bŁlcn rcpleted bx sucli services. ewing to constant dateriltril
dion ofńinancial situation ofthe inhabitants in this region suitablc activities
Limulating people to week their owm w'ays of' eai'nina shnuld l)c undcrŁak-
cn, For example adapting farmy OI' old łhinity hlluses in thc country t.ourist
nccds. After modemizatiot] wot'ks there buildings can be used a$ a bise for
thc development of tourist activnties

The idea of encouraging people to act in tourism or ilgrlł-Ulurism should
bccome a common aim for both ]oca] author'ities and inhtibitants

In order to support tourisln industry sucll flnatlcial insti'uments of rc
gianni poliqr as gł'ante fi'onl European fu nds or loans frŁłm thc European In-
vestment Bank cnn be used. One ofthe most important onc$ hclping in elim
inating regional disproportiol)s is the str\jct\bral fund: European Fund of
Regional Dex:eloplnent. The funds at'e mainly used to rover the east of con-
shucting and extending infrasti\lcture devices and using endogcnic potcn-
Lion ofregions as tourist natural and cujtural values

It is worth mentioning that tourism develops successfillly not onjy in
wall known resortu afPoland but albo in their surroundings presenting marty
tourist attractions. The promotion of oHered tourist seDrices and landscape
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values is itlso very crucial- Moreover the location of thc aria on the bflrder-
land may bccomc! tin important Eactot' in economic dcvclopmclnt, N€:vc'rthc
less. certain u)nditinnB auch w info'asti'ucture must bo fit](i]]c(]. ]'hcre arc sc-
rious IŁtcks and irtlperfection in tourisLbzwe, Summing up, it should he stated
that positive attitude of lacal people t.awards sutlh filrms afect)Romie actix+
Licz is a nccessiuy condition ofsuccessflil tourist in this publ {tfPoland

Piśmiennietwo

[1]
Fżl
13

[5]

Jędrzqjczyk 1., Nbt wczesny 6izne ' t Ws©t:znp, PWN, W..lt'sława 2001
Kondracki J,, aeogra/ia I'egń)/lr ,in.a PziZs4i, PWN, Witrszaw-a 2000
Lavcnder IŁ. EC 7'PJ fi$nr po/iąt' -/illg/ny goirig soi? ew/mre. Eut'ocean
In f'ormfition Service. 1992. nt' 128
blictina E, Paczos S., Zar).s ó/i??za z Bieg?czaddtc' Zachodnich, Wydaw
nictwo PAN. Wrocław-B't\rszawa-braków-Gdańsk 1972
Ptaszyc](a-Jankowska D., Barana\cska-Janowa M., W}AoiH,sta.life przy
roll icqclt obszar'ów cł\łanianych ł} ez Łu qstykę- zasady podsŁawtlwe.
[n :] ]VarzŁn#i prze/'oceni(:ze r'oztpaUU lćry$'Oc?nych form rehremji. b]ono-
graflczne, Podręczniki, Skrypty An/E Poznań, 1985, nr 209
Rettinger IX, /!yd/'oZogicz/ e sAiahi al .ćropopreHUi lta przyAlc dzie Gdf
Sfo/i/Ł#c/i(tnaszynlopis), AWF; Kraków 1996
I'hamasu.,Elł?upmfsche Touńsilzzćspolffżł.a/are aliziezz/rFr emden er-
her-hehrsgeographfe, Heat 44, Tier 1998.

[7]



NR l

Jana Pawła 1 1 78

PO'lENCJAŁ TURYS'liCZNY DOLNEJ AUSTRII

X jarzyna Gmyreh#

Wstęp

Bredług Bral'szyńskięi i Jacknwskiega Ł8], atrakcy.Ilość turystyczna śro
dowiska geogl'anlcznegojest elementem, który pi'zyŁ:iągil tulysŁów na dany
Loren. Wpływ na walory tuq-etyczne mają t'ówmież elementu kr4obi'azowe
i specjalistyczne. IValory speęJalistl'czele są zespotern cech środowiska przy-
t'odniczego, które umożliwi4ąuprawianie różnych fbi'ir} turystyJŁi kw-aliHiko-
wanq, a w przypitdku wód mineralnych i korzystnych warunków klimittyc'z
nych --ba]neoterapii i innych form lecznictwa uz(h'nwiskowego. Natomiast
widory kl'doba'azowe opi'ócz osobliwości przyrl)dniczych obejmują clemen
ly kultury materiahlęl i duchowni, zabytki, folklor obiekty kultu narada

l)olntt Austria posiada ogromny potencjał turystyczne któż' - niestot)
Ric jest pou szechnie znany. dlatego też pl'agnę przedstawić bog:ltc walory
przyrodnicze i kulturowe tego kodu związkowego, które mogą mieć zniiczą-
y wplyw na rozwq tur) sł) ki w tym regionie

Dolna Austria - najxxńększy kraj związkowy Austz'ii

AusŁriajesb kodem śródlądowym, a po Norwegii i Szn aDcarii 11ŃbardzicJ
gtirzystym kodem Europy(62% powierzchni stanow:it! Alpy), stąd też czę8tŁ}
nazywa się to p:lństwc] ,,krajen] nlp(:jakim

Cały kraj, bo aż 96,4qn, leży w dorzeczu l)unayu (350 ktn), a jego pa
wiii'zchnia stanowi zaledwie 0,8%u powierzchni Europy.

Austriajest republiką i dzieli się na dziewięć kr4ów związkoxlrych - lan-
dów: Vm'albet'g, 'Tyrol, Salzburg. Karyntii, StF'ia, Dolna Austria, Oól'na Au.
seria, Burgenlitnd i Wiedeń, któryjako stolica państwa stanowi też odrębny
kmj związkowy (xyc.l.)

Instytut Turystyki i KcKmmji xu F, Kmk
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Zrptl?"' Qt)ruconilnlB wlii$nR l)n li<lńlawiel3

Rrc. 1. Pndainl ndminiELracljny Au$1

Naga'iększym powicrzchnion'o ]anc]cmjcst])alnaAusti'ia (19,Z ty$. km
co stanowi 23% pawiej'zchni ciilq Austrii), a zamicszkQc! go 1,5 mln miesa
końców (19% całą populacji)(Łab.l.)

Tabela 1. K:'aje związka9'e Austi{

żNHlo. StatiRti8che$ Jahrbuch fQTRepublik die ó8terreich. 199U

Ten krd zn'iązkowy leży w pn.--wsch. Atutrii, na północy graniczy z Re
publikę Czeską, na pn.-wsch. z Republiką Słowzlcką, na pd.-wsch z krąjtlm
związkowym 13urgenland, tla południu ze Styki% a od zach. z Górną Austrią
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(lyc. 1.). Przez Q rozległą krainę przepływa T)un4 & rzeka życia. kiedyś nąj-
ważniqsza droga handlowa. Stolicą Dolną Austrii od 1986 roku .jest Sankt
Pólten {dawnięi był nią XX'iedeń)

Przyrodniczo--geograficzne uwarunkowania
rozwaŁju turystyki Dolnej Austrii

CytŃilc dalaj za Warszyńską i JaclŁoxvskiiTI 181, rzeźba ttłrcnu jest ele.
menten} ljrzcwodnilt} w środowisku nilturalnym, gdyż st\vaiP.n wiele UH,a
runkowałi dla procesów klimatycznych, hydrologicznych oi'az biologicznych.
Urozmaicotla rzeźba stanowi istotny wn]ot' knlyobl'Mowy, liczący sie zw łmz
cza w górskie LuWstyce wędi'own#, barów.no masową jaja i kwalinUowallęi
któż:t ceni sobie: zmienność atnczcnia, kollh'astowość form, kaniecz310ść pokr-
ywania wznicsic'ń, pullkty widokowe z rozległą panllramą. Rr ezonie zima
wym ]noże stwarzać u'arunki do uprawiania sportllw zimowych, n ile sprz}
jWi+ Cemu war'tanki Idimatycznc

na Austria leży po obu bt'zegnch Dunaju i obok Burgenlandujest nqj-
bm'dziki równinną i url }dz4ną kt'giną(średnia wysokość 200-400 m n.p.m.)
Na pólnuuy wznosi się le8istEL część blitsywu Czeskiego -- Waldviertel, na
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wschód ad niej, przynałeżnajuż do Przedgórza Karpackiego krainaWeinvier.
tel(znana z tradycji winiarskich). Część południowa tego lcrajujcst bardziej
urozmaiccPna. W ją granice wchodzi bowiem pagórkowaty obszar Przedgó
rza Alpęjskicgo, wzgórza Lasu Wiedeńskiego, wysokogórski krdobraz Alp
Austriackich oraz kontrmtuląca z nimi rozległa, zapadliskowa Konina W'i(!
deńslca [81 (ryc. 2.)

Kralobrazowo Dolna Austria jest obszarem bardzo zróżnicou un)-m pod
wzg[ędent Hzyczno-gPognnńlcznyin 1 2] (ryc-2.}. Obejmuje ona na południu
fragment Północnych Alp M'apiennych wraz ze strefą fliszową, a nii półno-
cy część hlasyw'u Czeskiego. przy czym środek lalldu zdmuye Przedpole Al-
pęjskie z dolint+ Dunaju. Dolna Austria abęjmuje jeszcze wschodnie pexyfe
rie Alp, przypad4ące na Kotlinę Wiedeńska wraz z tak zwać)-m Przedpnleln
Karpackim. stanowiącym dalszy ciilg Przedpole Alpdskiego, a także wschod
nie zakończenie Alp Łullknxwch i Krystalicznych

VI' pn.-zach. części Dolną Austrii -- Whldviertel rozciąga się Masyw Czc.
ski, który stanowi pnthldowana wyż) nę wzniesiona od 400 (to 900 m n.p m
Jest on nalstat'szą geologicznie częścią Dolną Austrii. Ten dawny masyw
górski został sfaŁdowanl' w orogenczie hercyńskięl, a nitstępnie zrówmany
pon'zaskany u$kokami; zbudowanyjest z pnleozoicznych utworów krysta-
licznychi. Zachodnią tezę Rtnaywu budują granitu. na pnSórkclw:łtyn) tere-
nie występujil {istańce, rumosz slnlny i kamieniste gleby. pozatym mokratlla
lasy- Na xs'scltodnich griejsach powstała lbli8ta powierzchnia(użytkowa-
ne w' cclacł) ralniczl'ch), Obecnie blwyw Czeski txxorzy pofalowitną WTżl'nę
o płaskich wzniesieniach i $ztli'okich obniżeniach; .jest ona lekko n:uchylona
ku wschodclwi i pn. --xxsch. hlasysv Czeski opada do Dundu stl'omym slokien\
erozHnym. Odcięte doliną Dunaju małe grupy gllrskie (Sanwald, Kurier.
berg Wdd. Neushdler Platte, Dunkelsteiner Mrald, lliesberg) tworzą doli-
ny przełomoxxe, należą onc da n4częścięj odwiedzanych rąonóu turystycz-
nych(Strudengau, Wachau). Waidviertel jest krainie historyczną Masywu
Czeskiego. stanowi obecnie obszar w dużym stopniu wylesiony. Piękny prze-
łom \dachau nie posiada więksi) ch ośrodków pobytowych. mimo iż \vartLn-
ki spt'znają turystyce(możliwość uprawiitnia narciarstwa i turystyki wod
nqi na sztucznych zbiontikach)

Pulożolty we wschodnią części Dolną Austrii niewielki obszar' Podkar-
pacia jest UUżyną burdzieU wyrównali!, od 200 do 400 m n.p.m, Pokryty
jest utworami osadowTmi, zwłaszcza pokladem trzeciorzędowych gmin, żwi-
rów i pimków. Sprz)ja Co wykorzystaniu rolniczej ziemi, m.in. pod w innice,
stąd nazwa tego regionu -- \Neinviertel. Urozmaiceniem jest ptismo łagod
nych wzgórz niszowych(Bisamberg) oraz wyspowe, wiipienne skałki jur4-
skie(Leiser Berge 492 m n.p.m.) Ku południowi wysoczyzna urW'a się stro-
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mą krew ędzią Wygram (30 m])onacl poziom kotliny Tulln): Naddun4ska
konina Tulln, o szerokości 14 kin i długości 48 km, po kotlinie Wiedeńskiej
jest największą w Austrii.

Na południe od danny Dun4u I'naciąga się Przcdgórze Alpęjskie. Jest
Co kraina pagórkowaLa, wzniesiona od 300 do 600 m n.p,in., pocięte dolinami
rzek w)pływ4ilc} ch z gór. \Arierzchnia warstwa jest zbudowana z iłów zwa.
nych schlier (ich głęboliljść sięga 1500 m), ma kształt ltlina rozszei'zagącego
się da 50 kil\ na zach., a zwęż celu się do 10 km na wsch.t gdzit} przecho-
dzi w kutlinę Tulln. Opaddący teren górzystych gi'zbietów w Itierunku rzek
In ny i Dunaju stan'orzeł nąjdogadnidsze przqście knrnu nikacńne ze wsch. na
zach.(autostrada i linia kolejowa Wiedeń-Sala.burg}. Dolina Dunaju, n4niżd
położona część Przeł(]górza Alp, tworzy między przclomumi t'łtzle#e kotliny
('l'ulln, Lina, Eferding) z tel'psami rzccznymi i zalewaw)'m dnem. Pi'zedgó-
rze .jest ważnym regionem rolniczym, z cennymi bogactwami naturalnymi
gazem ziemnym i ropie naftową)
Wgntni(::ich l)ojndAustl'iileżypn.-wsch.częśĆAlpAustl'iackichi skr4

Alp StWjskich [31, Alpy ]cż:!cc w granicach tego ]anc]u na]eżi+ do strcf3r
wapiennej; jedynie na wschód od przełęczy Semmering(981 ]n n.p.m.) znŃ
dujc się ft'ttgment krystalicznych Alp Centralnych, które twarzą graniczne ze
St)n'ią północne pasmo Wechse1 (1743 ]n n.p.m.) i podgórskil kniinę Buckli
ge \\welt. Alpy Austriackie poszerząji} się k\] wschodowi i twor'zą pasmo Lasu
Wiedcń$kiego o wys- do 893 m n.p.m. Jest to n4popularniqszy tei'en rekre
ncŃny Wiednia. Ndwyższe grupy górskie l)olnęj Austrii znąidują się w stró.
łie xh'apiennych Alp. \X' części mitch. - Alpy Ybbstalskie z masyxvami Dun'en
tan (1878 m n.p-m.) i Otsc] et' (1893 m n.p.m.), na wsch, łagodne ]Kipuly
Rnx Alpy (2007 in n.p,m.} i najwyższy szczyt Schneeberg (2076 m n.p m
na który pt'owadzi tlnUstarsza w z\u8trii zębatił kolej szynowa o trakdi pa
rowy. N:i tym terenie znaUclule się również największy zaklad wydobJm'czy
wq Hla kttmien negt} Austrii. Są to popularne tereny wycinczkowŁ: i narciar-
skie, latwo dostępne i masowo odwiedzane. U podróży Schnccbcrg znitjdŃą
ię wydane źi'ódła, które zaapatrują \A'ie-deń w wodę pitną13]
Pomiędzy DunŃcm, AJpauni i granicą Bul'genlandu rozciąga się niewiel-

ka jednostka {'izyczno-geograficzna Konina Wiedeńska. Jest to zapadli-
sko tektonicznc w.y])elnione osadami mol'skimi i jeziornymi. Jq powierzch-
nię budują stołki napływowi gól'Blach rzek i nanosy l)tinalu- Nalwiększ}
żw krowy $Lożck znąjdŃe się tla pd. kotliny i zwanyjesu Kamicnistym Polem
Przez środek kotliny przcpływil Dund, a na jedną z jego teraz zn4duje się
\wiedeń. Katlinę ograniczdą krawędzie uskokon'e. Występ)ują tu gorące źró-
dła minei a]ne [7] , jest to równocześnie n4bardziq za]udniona, zurbanizo-
wana i uprzemysłowiuna część Dolnej Austrii. Północna część Kotliny Wie-
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duńskiej to Morawskie Pole {Mat'chfeld), ku dolinie Dun4u opada krawędzie
Wagi'am (jest to nqważniąszy obszm' eksploataqi ropy nd'Lowęi i gazu ziem-
ncgm Austrii).

Na terenie Dolnęi Austr'ii ściei'ąją $ię wplywy trzech mas powietrzit 131
Od zachodu masy powietrza aceaniczne, od w schodu kontlnientalne, a od pa
łudRia śródziemnomorskie [7]

Prawie aile Cciytorium Austrii należy do zlewi$ka Morzu Czarnego, a od-
wadniane jest przez llunąj i jego clopływy- Główna rzeką jest l)un4 płynący
przezAustrię na długości 350 kln (jegc} n4większymi doplywanli sa: Inn z Sal.
dachem, Tt'aun, Aziza(Enns) i gritnicząca ze Słowacją Morawa. lŁzch $ą pl'ze
gi'odzone licznymi zaporami i wykorzystywane przez przemysł energetyczny.

W rozwoju turystyki sieć wód powiclrzchniowych ma istotne znaczenie
ailrówna z punktu widzetliil możliwości uprawiania sportów wodnych, węd-
karstwa, .jak i uatrakcńnienia samego krdobrazu

DolinaDun4ujcstznnczqqmelementemkrayobrmowpnikomuniknc)jnyn)
Dolnęl Austrii, zwtuszcza ją przcłomon'e, połączone ślub:lmi odcinjd pod Ybbs,
slynny przełom Wachau między AI(1lk a Kreml, na pn.-zach. od \\ritldnia prze
łom przeze-as Wiedeńska, :i na grtinicy Dolną i Górnęi Austt'ii - Stmdcngnu

\Narta zwi'ÓciĆ uwagę, że nu linii uslŁaku Alpy - Konina \\wiedeńska wy-
stępuje wiele źródeł zarówno wód termalnych i mineralnych. Ptlw-s lły tu po
point'ne uzdt'oxx-cska Baden i Baden Vóslau z cieplicami siarkoxArymi(temp
35 'C), w których zachowdy się resztki rzymskich tel'H. ]3ardzo dtaą popu
larnnścią kuraqu$zy oprócz ww. uzdrowisk cieszy się miejscowość Scmme-
ring(Alpy Południowe) z licznymi źródłami wód mineralnych

W Austrii przywiązuje się dużą wagę do ochrony przyrody, można tu
rozróżnić obszary ochrony przyrody odpowiadające naszym pal'kom naro-
dowym i krąjobrazowym Dnia rczerwatom. Większość tych obszarów skupili
się głównie w Alpach

Efektem takie dbałości o środowiskojest promoqa i popularność ekolo-
giczną, zrównoważonej turystyki przyjaznej środowisku

Swiat fauny i floty Dolną Austrii jest ściśle uzależniony od klimatu
W tym ki'alu związkowym można wyróżnić trzy prowincje geobotaniczne
śt'odkowoeurope8ską, a]pęjską i pannońską [3]

Specjalistyczne i kulturowe uwarunkowania
rozwoju turystyki Dolnej Austrii

Zaden kraj związkowyAustriinicjesttakbogatywdobrakulturowei róż
norakic krŃobrazy, jak Dolna Austria. Naddun4skie lasy, żyzne płaskowyże
bagna, wrzosowiska, teraay z winnicaini, ośnieżone szczyty alpęjskie, to nie
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król'e elementy przyroda które zachęcają gości do dłuższego pobytu i do wy
cieczek kri\joznaw-czech. Je-dl'na w swoim rodzaju spuścizna kulturou'a sięga
odległych czasów. liczne zamki, obronne twierdze urozmaicają żyzną krainę;
dzisiaj przyciągną turystów z calcHa} śxsńata sław nymi z.biurami i muzeami
DolnaAustria, okalająca st.oli(Ę kraju - Wiedeń, nillstusznie nazw ana ,,przed
sionkiclm \\wiednia". łączy w sobie kulturę, Lradyqę i pi'zyradę.

Z historycznego punktu widzeniu Dolna Austriajest bitrdzo interesująca
i niepowtarzalna. Nie bez znaczenia nazwanajest ona ,,kolebką Aust!'ii", lu-
bi bowiem prac'd 1 000 1at zapisano po raz pierwszy nazwę? Austrii, bi'zmią
q wtedy ,,Ostarrichi" (Ost = wschód, Reiclh = bogactw o). Również synllbole
tego regionu,jak bal'wy związkowe: niebieski i żółty. to barwy potężnych ro-
dów szlilchtlckich, clloć inni Lwiet'dzą: że to carl)y nieba i kwitnących drzew.
Dziqc i.tli krainy związancsi ściśle z centrum życia kulturowego--X\rit:flnient
on La l)owiem bxł do l€}86) roku stolice! Lcgn kraju związkowcom, rlotetn jego
funkcje przejęło Sankt. Piilten

Sxa'oim gościom ol'erŁ].ie l)okna Austria llraede wszystkim dużo przestrze
ni pota'zebnęj do życiit i IWyoczynku. WalotT tych okolic byly znane i doce-
niane pl'zez licznych gości już w zeszlym wieku, o czym świadczy długnlet-
nia tradycja turystyczita wwielu iniqscowuści tego regionu

W€1'1VIŁ H r EL

' '.UlnCLUnWPÓ
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RXC. 3. Pfńzinl administraWlny nolnd Austrii n& tle regionów
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C)becnie czeka tu na ketżdego gościa w iele możliwości spędzania urlo-
pu, uprawiania tuWstyki i rekreaęi. Hłltolarze, właściciele gospód, zajaz-
dów i kwater prywatnych Uvarantują tTliłą i ser(lccznił opiekę, dopasowane
do indywidualnych potrzeb. \Ę' Danią Ausl.rii nu próżno można szukać ma
st)węl Lttrystyki

Siedem regionów(q'c.3), na które podziclonajest ta kraina, t'epi'czcntu
ją indywidualny. o(]tnienny chilrztkter klimat'i zxNyczaje

Mat'ch-Donauland h wschodnie tet'eny Dolna Austrii, na których z:u.na
cza się wplyw kliiTlatu Niziny \Ę'ęgiei'skini. Lm Wiedeńska bogatyjest w liczne
ódła mineralne i tet'iny ora wina ndlepszey jakości. lŁtlgdon Alp Południo-

wych ta ulubione miejsce turystów zamów no latem,jak i zimną. hto na LU upra-
wiać sporty i czynnie w);pucz)m'ać; taki krdobraz możnajeszcze spot.kpić w za
chodllid Austlli. Mostvierteljestpagórkowatylri regionem słynąc)Tn z nwlłców
idobręl kuchni. Wuchuu-NicbelungengatJ totauemniczc zamkii winnicew niłl
pięknięjsz)in odcinku Dun4u. Gęste lane skały, liczne! wrzosowiska i bngmn
twarzayą nastrój t'egi(}nu Wklldviertel. XNeinviertel a kolei wzięło sxKclą nazwę
od winot'cali, ktlbrą uprawia się tu w każdym gxlspodarstwie

Nahiralny krajobnu udoscę])nia najpiękniqsze miejsca do upritwiania
sportu l)ulga Austria ma ich pod doslntkiem. Rozległe tereny clfclrqą wiele
możliwości upt'awiania sporów. Bardzo t'ozpllws4cchnionajest tu turystyka
piesze, roNA'ert)wll i komin. Liczne stadniny orcl'qją obok rekreacy] nego wypo-
czynku, również wylloczync]( rehabilitac)Onn druwotny. Dla tuiT'snów prc-
hrujqcych czynimy wypoczynek pl'zygotoxvano w ])olnd Austrii praxsne $tl}
tras roweroxNych, sprzyja\jiłcych połączeniu wypoczynku z poznaniem kult:u.
ry. zab):tków i obycz4ów Ciekawostką są I'ównież l.r:isy przygotowane spe
damie dla motocyklistów

Rzeki Dolną Austrii zilchęc4ą do pieszych wycieczek, ale nie tylko; na
gómkich rzekach A]p Południowych ]nożna upnlwiać ]canoning, żeglugi, ra-
rting, a na pozostałych odcinkach skorzystać z niitul'alnych basenów, })laż
uuyLunwanych na rzekach i innych złłiomilcach wodnych. dlldiiLjŁowa infra-
struktura nlchęca do pobytu całe t'oclziny.

Dolna Austria n izw'ana jest również ,,austriackim golfawyn\ laldern
(iyc.4.), pon'stały tu dwa tuzina pó] golfowvch {lzięki nitburalnenlu. nizin
nemo ułożeniu terenów. Do czynnego wypoczynku zachęc4ą również liczne
boiska sf)orŁnwe, hitlc cla squuha, korty teniBowc. Tutaj można spróbować
również wędkarstwa, wspinaczek górskich, coraz populat'nizsze slabe się mo-
untainbikit)g, paralotniai'stwo, balmnitlg.

Dolna Austria ma w swdd olet'cie nie tylko wypoczynek letni, w Alpach
[)llfudniowych i blostvie]'te] oi'az \&' pd. części Waldx:iei'te] ]nożna uprawiilć Lu
rystykę narciłll'ską. snowbom'down; a zachęcayił do tego bal'dzo d{)beze przy-
gmtow ane tras) narcial'tkie i gn\'aranqa śniegu
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Tcrmy, kiłpicle borowinowe, uzdrow iska kUmatycznc i ceni.ra zdrllwia są
zlokalizowane ni\ calym obszarze Dolnej Austrii, jest tu n iele miejsc o dalo
l.ach leczniczych(iyc.4.). \X' wi(1lu {lśrodkach można zadbać o własne zdrowie
wellness i Hltness, proponuUC $ię przeróżne terapie, tutaj właśnie powita

ją tzw. bio--hotele. Wielowickowl'mi brad)-mami cieszą się: Baden z terenu)li
siarkowymi, Bad Deutsch-Altclnburg z źi'ódtami jodowo-siarkowTmi i Bad
Vóslau z kąpielami tennicznymi. Dolna Austria zsn'ana jest wśt'ód Austria-
ków' ,,f'at'nlą piękna i zdrowia

Oprócz klasycznych kurortów istniqejoszczlt w l)nlnd A\Jstrii kilka11a
Ł:ic parków narodowych i ki'ąjobrazowych(ryc,4.). łizeczny Park Nat'odo
wy l)onas-Auen daje nie tylko schronienie zagrożonym gatunkom zwicrzitt
rnilir}(zimorodki, czapce, kormoran): bobry) --j('sl on równiŁjż {:hurakLery-
stS'czny ze względu na swoje poJożcnio: żaden park narodowy nie t'ozpocży
na się na obl'zcżiŁch wiclkiogn mi:Igła.

KonLntst nizinnyclh terenów prezentuje alpejski Pat'k Nai'wdowy: Ot-
schcr--Torin€iucr gdzie obąrzeć można m.in. największy wodospad Dalnęl
:\usŁrii - Treningi'ull lub zwieclzi })ołożo \e na pd. od Wiednia pmmo gór-
skie z najwyższymi szczyLłtmi notnd Austrii: Schneeberg(2076 m n.p m
i Rax(2007 m n.p.m.) Clckilwi! aCrukqq dlu turystów mogą być również: Sa-
fari.Pat'k GAnsendorfniedaleko Wiednia i pitrk gadów kopalnych z epoki .iu-
i'4skieJ - 'J'reisnlauer

W) mieni4ąc walory Dolnej Austrii warto zwrócić uwagę na naturalną
zdrową, tradycŃną, regionalną k\lchnię,.która w dzisiąszych czasach jest co-
re bf+rdziuj poszukiu,ana przez turystów. Każdy region ma sw(Ęj l spe€j: InPśó
kulharnq. w rc-stauradach i gospodach można zjeść pstrqgi. karpie, kitwior.
kncdlc bądź zupę z lnoszczu. Dolna Austria to i'ównicż kntina wina, na każ-
dym kroku Imożna spotkać tu winiarnię. Ten kr4 zwiztzkilwy pclsiada osiem
dużych region(3w winnych, w któtTch uprawiane $:} różne odmiany w-ino.
Bron, Na łącznie 3 000 ha wrinnic produkuje się 33 gat.tanki w-in. Rokrocznie
organizowtinyjest tu, od sier'pnia do listo])ada, festiwal win Lzw. Jesień Win
w Dolnej Austrii(Wehhcrbut Niederiistel't'eich). Festiwal ten obejmuje de-
gustadę win. prczcntadę pixvnic, restaui'aqi, kulinarne wycieczki dla konc-
erów; poz\Taki ta turystom poznać lepięl tę krainę. inieszkąjących w- nid lu-
dzi i ich $crdcłc;znn aościm)ość

Dolna Austria to również kl'aha kultury i sztu ki, której ośt'odki po:
wntaly i rozu.ijak się głównie wzdłuż rzek, były Oile bowiem, przez wiele
stuleci, nąjważniąszymi szlakami handlowymi. W t'egionie naddunąjskim
Do[nej Austrii znaleźć można liczne pamiątki ku]Lury i sztuki, pochodzą-
ce z różnycll epok hisborycznlch.. W trzech największych opactwach zloka
lizowanych wzdłuż Dunaju - NEelk, Góttu eig i laosterneuburg - zgroma
dzono liczne zbiory o bilrdzo dużą wartości histolycznęi, M' położonym nil
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wschodzie kt'ain): Archeologicznym Parku Carnuntum turyści mogą pll'
znać życie starożytnych Rzymian, Kulturtl i sztuka Dolną Austrii t'ozwlja-
ła się i koncentrowała nie tylko u zdłuż Dun4u. ZwitldzajiĘC kritinę wokól
Wiednia można r\apoŁkać liczne zamki palożone strategicznie, na pograni-
czu dwóch ltręgów kulturowychi północnego i południowego. Zamki (jest
ich 50), opactwa (lO), klaszti]ry i blisko 600 m\]zeów, odzwierciedlają b]].j.
ny rozwój tego regionu(ryc.4). Wielowiekawi cnlfiyŁ;ję Dolną Austrii, jako
krainy kultury i sztuki, podtrzymują imprezy kulturalne, muzyczne, semi-
naria, regianalnc w} stana' i przedstawienia teatralne oraz międzynELrodowc
fc$tiwde, np- w lipcu i smerf)niu w blelk odbywa się t'estiwal Teatrów Ulica.
nych, w Krenls htiędzynat'wdowy b'estiwal Folklor),etyczny i PI'zegląd Sztuki
DunnUU, w Baden w czerwcu obchodzi się Swięto Róż i można uczestniczyć
w Festiwalu Opel'edek, a ocl mda do września trwają wyścigi klusaków. Fe-
stiwal Dunąjski jest krąjowD'ln festiwalem Dolnęl Austrii, a Festyn Teatnl
Dolnęl Austrii odbywa się w 14 miqscttch(opactwach, zamkach, klaszto-
rach, parkach). Ca roku organizuje się tu wiele spotkań muzycznych, mię-
dzy innymi: hliędzynarodoxs' Festiwal Chopinowski, a także !iczne s)qnpo-
4a, kongresy i szkolenia

Wachau--Nibelungengau leży w nalpiękniqszym przełomie Dun4u --
i'leki życia, z którą związane sq dzieje treli ziem. Można tu zwicclzić śicdnio
wieczne zamki, gotyckie i renesansowe domy mieszczańskie oraz barokowe
klasztory z wsp:inialymi zbiorami i wystawitmi. Tnr) słów przyciąga tu rów
nici chan'akteryst} ceny krŃobraz w innic, z których pochodzą n4szlachetni4
$zc gatunki czerwonych win zdobyw4ącc międzynarodowe nagrody. a na ich
dcgu Laqę pnzyleżdż:qi goście 4 calego świata. Prowadzeniem gospód i wi-
niami u' tym regionie z4mują się kobiety. lch .władza" zost.tda potwierdza
na odkryciem ndsLarszą, sięgajilccj czasów prchistorycznych, figurki kobie-
ty -- Venus von Wi]]endorf(możnają podziwiać w ]\muzeum Hishlrycznym wc
Uriedniu]. Liczne zjazdy. odrestauirowane zamki i pałace, pengUonat) i eks-
kluzywne hotele przyciągną wycieczkowiczów.

Nad Duniljcm wznoszl+ się nąjslynnicjsze budowle tego regionu. Baz'o-
kowo opactwo zakonu l$ttncdyktynów Mclk isł.nięjc tu od 1089 roku, można
w nim zwie(]zać zachowane poró.ie cesarskie llraz bibliotekę (ponad 100 tys
książek). Również stal'c opactwo GÓŁCweig z 1083 r. przyciąga turystów pięk-
nym widokiem panoramyWachau i'doliny Dun4u- ]vliasteczko i Xll-wieczne
ruiny zamku Diirnstein,jak głosi legenda, to miejsce uwięzienia angielskiego
króla ltyszal'da Lwie Serce. Epokę romantyzmu reprezentuje zamek Nletter-
nicha w GralTeneg, do dłuższego pobytu zachęca tu 30-hektai'owy park, od
bywaDące się wystawy i muzyczne koncerty. W zamku w Arstetten znddqą
ię grŁ}Ł)owce al'cyksięcia Franciszkil F(}rdynandu i jego żony Zunii z:tmordo-
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Hand'ch w SŁtn\jcwic w 1914 f.(obecnie można tu oglądać wystawę ,,Od hla);-
el'linku do Sai'lewa", n zn4dując) się w pobliżu zamek Lubaregg brł letnią
E'ezylicnlji cesarz:i Franciszka T)

Znaczącym miasLcm regionu Witchau-Nibelungcngitujcst Kx'cemu, od daw -
na ośrodek kultur' wiiniarskiel oraz centnmt gospodarcze i handlaw e okolicy
Na uwagę zasługuje starówka z licza)lni mieszczailskimi kamienicai1li i ko-
ściołal)li o!'az hluzeulnlVliuta \\rin, i'okl'ocenie odb)lvalą się tu Dni Bat'oku
oi'az tzw. That!'alne Lato połączone z Festiwalem\ Teatralnym ,,\\;achau

W \Ę'ciJ3cnkirchen znajdtdc się hluzcum Regionu \Na('lina, obrazy mala
rzy szkoly nłlddun4okicj, zwiedzić Lu mażnil również Akademię Winiarski
oraz Aluzcum Winiiu'Htwu. Obllk starego ufnrLyflkow-niego kaściólka zna.]
]uje ię nĘist.nrszn szkola pal!$t.uwlłw. l w Au$1.rii. W POchlitrm przyciąga Łu
rystów dollo t'odzimly i pnnliqtki światowej sławy nlalai óil - Obkunt Kol(o
schki. Do kulttu'alnych atrtikqji nidcż l równicżjedync' w Austrii oryginalnie
zttchowane nal'sędzia średniawiecznycjt tot"tur w zainktJ PÓggstall oraz l\tu.
zeuln Zeglugi n' Spitz
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Wachu - Nibelungengau to nie b-lko muzea, zamki i ruiny, tu znddŃą
się również setki najsławniqszych tras rowerowych wzdłuż doliny dachau
r)unąju, ścieżki te, wiodące przez lasy i winnice, umożliwi4ą czynny hypo
caynek. Turyści mogą ttt uprawiać konną jazdę, a wytyczone szlaki pozwu
falą na odbywanie pieszych wędrówek. Łagodny klimat sprz)ja turystyce
zdrawotnęi. W Sen6enberg zndduje się wysoko cenione Państwowe Ambu
lalorium Medycyny i Hydrotera])ii, moż na tu zregenerować siła zrelaksować
$ię, popu'awiw samopoczucie: armat ruchu, zdolność konccntradi i spt'awna-
ści. Wszystko ta, w połączeniu z naluj'inn:4 i zdrowia kuchnią, pozwala na cłl'
ganizon'anie różnych terapii zdrowotnych

Waldviertel(Wala = niem. Im i Viertel = Ćwiartka) graniczy na pół-
nocy z Republiką Czeska, na pd. z doliną Wachau, od zach. z Górną AtLstrią
a na wsch. z \Xreinviei'tel. Region ten reprezentuje sobą charakterystyczny
reliltt tundry i puszczy. którą niazniszczone f'ragmenty przctrxŁ'ały aż do dzi-
$iąj. Picrw $i władcy budowali Cu swoje twiei'dze obronne, glóxx'nie na grani-
cy z Czechartii. Nied08tępne Imy spt'awiły. że powstawały tu nieliczne osady.
Pt'zed setkami lat podróżujący widzieli w tej krainie tylko gęste, nieprzeb) te
lasy. Dzisiaj piękno i dzikość, nato'alność tego kraUobrazujest główną atrak:
cją dla tych, która) szukają odpoczynku na łonie pi'zyrody. Krajowi'az \Xrald
vieńel to również głazy, nrrzosowiska, łąki, pozwd4ące turyst.om uzyskać
wewnętr zny spllkóń, a liczne strumyki i polu)y przypomindq krainę północ-
noeul'opejskich ńiordón .

W regionie tym rozpowszcchnionajwt Łuryslyka piesze, są llrzygutciwane
tracy o różnym stopniu trudności, a liczne parki narodossre i wydzielone tere
ny d[a zn]erzyny zachęcają do wędrówek ]ub wycieczek konnych, np. w rejon
doliny rzeki Thaya. Dużą popdarnością cieszą się lecznicze błota w Harbach
oraz Centrum Kardiologii ze słynnym bio-hotelem. Jest to prawdziwa meldm
dla osób chcących polepszyć swq shn zdrowia.\V Wddviertel znane są netu
Fale i oryginalne ośrodki slynące z lecznictwa ziołami i naturalna'mi środkami
oraz hipoterapia. W regionie tym uprawia się również turystykę kwalitlkowa.
ną, np. najeziorze zaporuwym OLtcnstcin -- sporty wodne, wędkarstwo; dużą
popularnością cieszą się tu tzw. szkoly przetrwania. Dla turystów szukaląąrch
lżęjszego wypoczynku stworzono pllla golfowe, korty i inne obiekty sportoxPe.
W zimie rnnżna korzystać z przygotowanych trm 4azdowych lub biegowych

Do kultur'alnych ati'akcji tego regionu należą coroczne koncerty i impre
zy muzyczne np- Austriacki Festiwal Muzyki Kamerdnq, odby\v4ilcy sii?
w opactwie benedyktyńskim Altenburg z 1144 r. Liczne kursy nauki sztuk
pięknych i architektury dla turystów odbywdą się w Centrum Kultury Opac-
twa Kanoników Norbertaników z 1153 roku w Genu. Festyny i koncerty mu-
zyki OI'ganowęj to oferta barokowego opactwa w Zwettl
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Dużą pflpularnością wśród turystów ciszy się tzw. Szlak Tekstylny Regio-
nu Wajdviertel. W ciągu stuleci rozwiną $ię tu przemysl tekst.ymy(obwnie
można kupić tkaniny' bezpośl'ednio is fabrykach). \N'iele w):staw muzealnych
poświęconych .jest ted gałęzi przemysłu, np. bluzeum Tekstylny w GroJ3-Se-
ighai'ts, najstarsze bluzeum Tlcactwa w \X'eidhofen oraz Muzeum w starą fa-
bryce w m. Weitra, które również znanejcsl z zilmku - muzeum i teatru-ro.
kaka. Weitra to ndstarsze miast.o w Austrii slynącc z produkcji piwa, stąd
pochodzi również sel' ,,camembert'l, Iktóry słał $ię poważnie konkurcnqą dla
sera francuskiego

Waldvieitel ta kraina zamków, jest ich około 300, należą one do szczegól-
nych aLrakqji turystycznych Lego regionu. Wsród nich na uwagę zasługWą:
rcncsłinsow c zamki Grcillcnstcin z oryginalnym wyposażeniem, Rclsenburg
z dziedzitlcent tut'nieDowym, gdzie odbywają się pt'ezentacye ptaków(orła%
sokołów, sępów), bmokoxlry zamek Riegersbtu'g z psim cmentm'zem z XIX w.
ni\jpiękniqszy zamek wodny Austrii -- }lcidenreichstcin, C)ttanstein pomoż ony
w pobliżu zapory wodnt$. zitmki Raabs i RappoCensCcin oraz Roscnztu, ]ltórc
mieści w sabiejedyne \$' Austrii bluzeum XN'olnomularzl'. Na uwagę zasługŃą
również: kościół pielgrz)mkowy !hlaria Dreichen, Muzeum Szkła w Gmiłnd
nnu Muzeum Lalek u, Ruda)z

Północną granicę regionu\Ncinviertcl stanowi rzclm Thaya, będąc'a rów
nocześnie rzekił gntniczną z Republiką Cz eska, na wschodzie granica regionu
biegnie wzdłuż rzeki blorawy(gnlnica z RcpublRzł Słowiicką). Od auch. BĘ-
inviertcl sąsiaduje z WaldHertel, od strony pohldnion'ęj z i'egionem )larch-
Donauland, a lloprzcz rz. Dunaj z Wicldnicm i Lisem \X'icdcńskim
Ubinvicrtcl lo kntinit pocięli wapicnn.ymi skałami, polami uprawnymi

i winnicaini. Liczne piwnice z winami(np. w RóschiLz), podtrzymŃilcy tra
dyde ludowe gospodarze, zachęc4ą turystów do odwiedzin, degustacji w in
i uczestniczenia w folklorystycznych impi'fazach. Często odbywdą się lx' mia
steczkach targi, gdzie o6emje się około 200 gatunków win różnęjjakości. Bar-
dzo popularna i poszukiwana przez 3vczason,iczówjest tu zdrowa, chłopska
i ekologicznie czystakuchnia, w król'ej przyrządzasię potraxxT' (szpak'agi, dzi-
czyzny, ryby) w edług tradyq'jnęj receptury.

Region ten rcprŁlzc'ntŁ4je wid(}mki, llr{)zmilicony wioski churaktei- i kul-
turę, które sil kształtowane przez pola upt'anne i witonice, od których pochn-
Jzijego n lewa(Weil) = niem. wino, VieHel = ćwial'tka). Pt'ace wykopalisko-
we świiidcz:ł o tym, że oci wieków osiecllano się na tych terenach. Ciekawostką
jest znalezienie w GroJ3mugl szkieletu ostatnicgn, żyJąwgo tu gzida

Łagodny, pagórkowaty region XXreinviertel stw-trza doskonale warunki do
wyznaczania licznych tras rowerowych. Łzlczą one sąsiednie miqj$cowości
Tamy te są dokładnie oznakowane; tablice informacyjne obok długości tra
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sy, czasu przqłizdu do nąjbliższęl osady, zawierdą także wiadomości o osobli
vvościtict) pt'zyt'odniczych lub tlistot ycznych spotykanych podcz:us jazdy. Do
nąjczWściq uczęszczanych) należą szlaki: Weinaertelweg, Leis{ rhei'gewcg',
Ber'nstłlinweg i Heldenbergnveg- Najpiękniejszy szlak dla turystów pieszych
Wbinwandei'wcg, wiedzie wokół m. Rcltz z panorama sv Poysdort Br Retz
znddule się ndwiększX kilometrowy system podziemnych piwnic winnych
Celem liclznych podróżyjeBC również nŃwiększy park narodowy Dolną Au-
strii - Leiser Bei'gn, gdzie atrakcjami są adkrywki geologiczne OI'az Pwk Et-
nograticzny - Kampta] i Park Zoologiczny - Ernst.brunn(ryc. 4.). Dla wypo-
czywających xw regionie gości pt'zewridziano również iin ne fi)rmy wypcjczynlut,
jakie jak: jazdę konną, pola golfowe, korty tenisowe, bmen)\ ośrodki odno-
wy biologia:znq, które są st.andardowym wyposażeniem każdego hotelu lub
penqonatu

Wtlinvl f11't.t:l tn również l.wiflrdzo, muzea i imprezy kuli,uritlne.W m. Eggen
liurg atrakcją tuiystycznąjcst Muzeum Wykopaliski Skamicniałości ze szacie
latami gadów sprzed tysięcy lat. \Xr Niedersultz znajduje się jedyne w Dojnęi
Austrii muzeum -- wieś z zachowaną or)'ginalnie wyposażoną wioską, chłop-
skimi domami i zakłctdnuni i'zemieślńczymi. IVarto zwiedzić również skansen
w LangcnzcsdorC Muzeum Ludowe w Grom-Schweinbarth, Muzeum Prehi-
starii w Asparn. W miejscuw ości tęj znajduje się także klasztor minoońńw
Barokclwc' zamki w MiBtelbttch i Loosdorrzwiązanc $i} z odbywąjącymi $ię tu
l)mami Idilek w tym drugim zamku zn:gdŃc $ię kolokcla 15 ty$. ołowianych
żołniet'byków. Ciekaw ą itnpt'ezą turystyczną jest również Swięto Winetlłu
W 700-letnim Eggnnburgu rokrocznie odbywŃą się Dni Srcdniowiccza

Region Marcin - Donauland rozciąga się pomiędzy 'nriedniem, rz. bfo-
raxa'ą (Mat'ch) na wschodzie i xx'zniesieniami Pt'zedgórza Alpqjskiego na polu-
dniu. Klimat Wch terenówjest kształtowany z jednej strony pi'zez pannoti-
skie nizinyp a z drugie przez Dun4.

Na wschód od B'iednia znąjdqje się ostatni wic:lki liw łęgmwy Europy Srod-
kowęl, który od 1996 roku jest Parkiem Nat'odowytn l)onas-AUCH {lyc- 4.)
llóżnllrodność fauny i floty porównywalna jest z lasami tropikalnymi -- tla
11500 hektarach żńe 5000 gatunków zuderząt. Dl& turystów zostaly Wyty-
czone szlaki, umożliwiające bezpośredni kontakt z przyrodą

liównic ciekawą atrakyą turystyczną td krainyjest Park Safari i Przy
gody Gśinserndorfl w którym żyje 750 dzikich zwierząt. W parku przygody
org:tnizowane są iniędzlmarodowe pokazy (show) dla dzieci i dorosłych

Oprócz walorów przyrodniczych, region posiada również inne atrakde.
Tutti znddŃą się ndstarsze w Europie, odkryte jeszcze za czmów rzym-
skich, źródła jodowa-siarkowe w Bad Deutsch Altenburg. Można również
podziwiać bogate zbiory w Muzeum Antycznym. Caly ten region związany
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jest z histori! $Łiullżytną, znnUdujc uię tu nąsławmięjszy w Burllpie Park AI
chenlngiczjly ,,Carnunturtl" -jr)-c. 4.). Ctu'nuntum -- ,,PompeUa przed bl'ama-
mi Wiednia", byla stolic l rz)lnskiej prowinqi Panonii Gót'nęj, leży w pobliżu
krz)-żniw ania dwóch sbiu'ożytnych osi -- bul'sztyntlwegi} szlaku handlow-e-
go i limcsu(sieci dróg i foi'Cynikaqi). R' parkoxsl:m muzeum rnożnn obejrzeć
dzieła sztuki i prze(hnioty codziennego ŁLżytkU, które dakumentujił wyroki
f}oz.ion) raza oju kultury w czasmh spt'zed 2000 1at. Na terenie byłą stolicy
ptnwinęi i'z):iJiskid(lO km') tTtieszkało 50000 Rzymian, tu stadonawdy lc
gnony Alm'ka Ant.onlusza, do dzisiejszych czasów zuchilwab się: Brama Po-
gan -- Heidentor. Bri(1lkie Tei'l)ly: kamienne drogi z wciąż funkęjonl\jącymi
kanałami, świątynie i ainflteati'.

Na tcronitł htnrch -- Donaulai)d moiria zwiedzać nie tylkt} pilzrlstnll}
ści z czasów ai\tyczy),ch, zniijduje się tu wiele zamków i twierdz. rłl)t'onnl'ch
Ł cz asów [iitnctwania Habsburgów, biedy to dxwór wiedeńslti prZCJIO$i{ $ię tla
[ato do Do[nęi Aust.i'ii. Dl} nds]aw niejszych ])u(]ou,]i zaliczyć można baroku
wl' zai]]ek letni HoC EŁ?kiirts:]u lub ]nyśliwslci NicdŁlrweiden. gdzie organizo-
wane są liczne wy Lawy W data'nym: warownym zumk\l n\iejskim Marchegg.
dziś.jest to zamclk myślin'ski. mieści się hluzŁ:um Afi'ki. Zbiory hluzcum Du
Raju i )[uzcuril Tłybolóstwa możnil og]ądttć w twierdzy Orth an ddr l){lrluu,
:l zt)loty malał'tkie daw ) ch mistrzów w pałacu Elamtt:lt

Warta zu'iedzić w m. Rołlrm) dolu: gdzie tuodzil się Haydu, znajdują $ię
w niiri eksponaty dokumentujące żl'cie i działalność braci - kompozl'torów
W SLntssłlof'\uwagę przyciąBt M.uzeu in Kolei Zelaznd

W rogi )nie Rl:ll'cłl - Dnnauland zriajdtGe sie centrum kumrtuwe l.udwng.
storft; gdzie polecane są terapie i relakstŃące kąpiclcjotłnwo...sid'kawe. Region
Lcn ma dl} zaofet'owada również trade'cl$ną kuchnię, gdzie obok dziczyzny.
Wb i szparag, t'arytasem dla turystów są wina białe ,,Primus(;arnutltum
i czerwone ,, lttlbin Cai'nunbum

Las W'iedcńsld skala stolicę Austrii i równocześnie odrębny kraj związ.
kawa' z t].zekh stron, gniniczl' z doliną zagram, m. Tulln, Heldcnbcrg, Neu
lenbach. Na pn.ewsch port'zez Dund z Weinviertel i blarch - Dllnaujand,
l na południu z Alpumi PołudniowTmi Dolnej Austrii

Niewiele wiellŁich miast eul'opęjskich ma tak koj'zysbnc położenie. jak
Uriedeń. l.as \Xriedeńslti, to nie tylko ]nięjscc wypoczynku i rekrtla4i \N'iedeń-
czyków. illg i cot'az częsC$zc miejsce ich zamieszkania. To kraina pagńrków
uru.isk. skalistych zboczu. lłstańców elldnych, wąwozón . lasów. lqk i spokoj-
nych w zgót'z winorośli. Obszar' ten byl inspiraqą dl& wielu artystów. a let
niu świeżość spraxx'ialy. żc bylo to ulubione miqsce odpoczynku mtinarchów
z calą Eui'opy Oczal'owanie Lasem Briedeńskim wtedy i teraz przyciąga go
ści z calego świata.
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Kraina ta, tu prawdziwa scena austr'iackiei historii, zarówno td szczę
śliwek, jak i tragicznej. Przygotowano tu liczne atrakqe, od zbiorów broni
w twierdzy GI'ei6enstein, aż po Koncerty Schubert w Atzemburg, Dni Sh&
kespewe'a w Perchtalsdorf. blożna tu zwiedzić zal'óx\-no ruiny zamku rozbój
ników Ranhenstein i Rauheneck. jak i romantyczny park, otoczony stawem
w Palacu Luxemburskim, gdzie możnil obql'zcć również Itlitsycznc monu-
mentu plac turniąowy i świiątynię Condordii or:tz pelcln 4agitdpk i lcgcncl za-
mek myśliwski blayerlinH.

Atrakcją turystyczna są też opactwa i klmztoty. NaU&ławniejszy z nicll
to augustiański zakon K]osterneuburg z 1] 14 i'nku, słynny w świecie z w)--
konanego z emaliowanych pł) tek Ołtarza z Verdun (1181 r.)

Ró\x nie znanym opactn'em jest nąjstai'szy w Austt'ii zakon Cystersów
z 1133 t'oku w Heiligenkt'euz, którego architektura łączy ze snbit elern{3n-
ty romańskie. gotyckie i bm'akowe w hm'manii. Warto obejrzeć kt)ściól opac-
twa. Di'ogę Krzyżową, Kclhtmnę 'l'rajcy Swięlnj,,kostnicę oraz kościół pai'a-
fialny w 'l'ulln

Wśród pagórków i winnic Lasu 3Viedeńskiego znąjduUą się naUslan nizsze
uzdrowiska- 13:Iden i 13ad Vóslliu. l<urorl.y tc anancjuż były w c'kasach rzym
kich, kiedy wierzrlno w leczniczy wplyw gnriłcych wód termalnych. Dzisiaj
w tlzdrowiskactl tych hotltleuf'orują turystom zabicgipronllaktyczne, połączy
ne z kuraqami. W Baden znuUduye się 15 gorących żródeł: z których dziennie
wydobywa się 6.5 ITlll\jitróxó, wody zawierŃące] siitrkę, chlop oraz siarczan
o temperaturze 36 'C. W lnieściejest wiele odkrytych basenów i pływalni. Do
kąpielisk, abyje uati':ikcŃnić, nawazi się nowel: piasek, C)prócz leczniczych
źródeł siarkowych otbrqje baden swym kut'ncDuszom i gościom bogate życie
kulturalne i pt'zeróżne możliwości rozryxvki. Znajdują się tu liczne ścieżki dla
pieszych, którzy mogą podzisĄ'iać zabytki m'chitektury klasycystycznej i bie-
dermaycrowskiej. Badeńslta Arena Letnia znana jest z odbywdącego się tu
Fast.iwalu Operetek, popularnością cieszą się też całoroczne koncertu' zdro.
jowe tzw. Kurkonzert.e. Weto zwiedzić również: Muzeum Cesarza b'rancisz-
kaJózeCa, Muzeum Rollet, )muzeum Lalek i Zabawek. l)nit} lłeet.hovcna. licz
ne stylowe domy oraz Centrum \wystaw i Galerii. W uzdr'owi$kowym piu'ku
znddule się ndwiększe w Europie t'osańum, att'akcją jest rów-nici n:\jsLar
sze i ndładniejsze kmyno w' Austrii(równocześnie n4większe w Eurclpie)
które odrcstaui'zwane udostępniono twystom w- 1995 t'oku

Las Wiedeńslli lo nie tylko tui'st) ka zdrowotna i sanatoria, można tu
odbywać wędrówki rowerowe, ]Łonnc i piesze. Dużą popularnością ciesz' się
stacja ornitologiczna Hagenbachklamm oraz Pal'k Narodowi Wildhege. Po-
pulal'nym celem wycieczek tutyst) cznych jest n4większe podziemne n' Eu-
ropie jeziora Seegrotte Hitlterbl'ójll, do którego pt'zez lahixynty koq-tai'zy
i sal magna dotrzeć łodzią
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Wapiemle Alpy Południowe Dolnej Austrii rozciąg4ą się na połu-
dnie od Lasu Wiedeńskiego, graniczy na zach. z Mostviertel, a na pd. przez
Przełęcz Semmcring z knąłem związkoxsD'm: Steiemark i na wsch. z Burgen-
landem

I'areny te były od dawna UTnnarzonyiu celem wyciexzltk. Budowa linii
kolejowej Selnlnerimg w 1854 reku spr:świta, że podróżowanie stało się ła-
twiejsze i wygodniejsze. Tzt picrwszit w l-:ui'arie kolej górska wiedzie przez
przełęcze, tunele i mosty Semmcringu; wzcll\Łż torów kaida\O'ch został wfy-
tyczony szlak tuWstycznB wiodący do Gloggnitz

Udogodnienia w transporcie sprawilyi że tereny alpeyslde Semmeringu
i Rax stały sięulubionym mi4scem rel(reuqi tzw. śmietanki wiedeńskiej,któ-
i'a w dużym stopniu pl'z);czyniła się do rozwqu Lurystyhi i prnmocai tego re-
gionu wśród obcokr4owców-

Jedynic godzina drtlgi dził1li wiedeńczykóu' od ich .własnych Alp". ZnŃ-
duj:l Bię t.u wysokogórskie km'oi'ty i schroniska. n' których rozpawszechni4i}
t\jlystykę zdrowotną; zaliczają się do nich: Bad Schónuu, Rcichcn:tu, Puch-
berg. rl'utąl sezon trwa caly rolą gwarancja śniegu l tŁŁrzymunn w biirdzo (in
bl[rin stanie infrastruktura turyst);uzna ])rzycii gaU gości z uitej l:tropy
Każdą minutę ul'lopu można tu WD'korzysc.:tć. oświetlone stflki nat'ciarskie,
snowboardowe i pl'zygotowane trasy biegów e zachęcą:+ do czynnego wypo-
zynku. DI.} najhardzią znanycjl szczytów Dolnej Austrii należą: Scnccbc'rg,
Scmmcring i Rax. Nal'ciał'stwo można uprawiać w niżu położonych piirtiach
górskich, która! sw(ljt! inftastruktui'ą nie odbiegają ad tych ndwyższych. Tra-
sy nurcituskie, zjazdó, a różnych stol)dach tntdności, szk(utki narciarskie, ko-
lejki Ihiowc i gondolowe oraz nąjrcizinaitnze wyciągi zachęcają turystów. Moż
na nauczyć się tu panlloLniarstwa, skokóxv narcim'skich itp. Noclegi oferują
zarówno przytulnc pcnqjonaW, jak i światową marki hotele

W}'poczynek w Alpach jo$t możliwy nie tylko w zimie, ale i u' sezonie
letnim. Można tu odpocz:lć. zrclitksować się, podziw-dając piękne krajobrazy
Alpy Południowe to prawdziwe cldtirado dla sportowców i turystów. można
tu uprawiać wspinaczki skałkową i wysokogórską. raftitlg, jazdę konną, ro-
werową, pograć IA' golfa, tenisa, łowić rl'by lub sp:tcerownć, są organizowa-
ne wpływy kąjakowe

Szczególną atrakdq tego rcgionujestjedyna kolęd linan'a na terenie Dol
ną Austrii, umożliwidąca dot.arcio turystom na szczyt Rax(1547 m n.p.m.).
gdzie z położonej góra(ii stacji kolebki wiedzie wiele widokouych szlaków tu
rystycznych, z których podziwiać można między innymi najwyższy szczyt
Dolnęl Austrii -- Schneeberg (2076 m n.p.m.)- Dużą popularnością cieszy się
paroma kolejka zębata na Schneeberg, która wiedzie do nąjwyżą położone
go dworca kaląowego Austrii(1795 m n.p-m.). Atrakdą dla dzieci jest letni
tor saneczkarski St. Corona; na górę można dostać się wyciągiem krzesełka
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wym, na dól natomiast n:i sam(ach umieszczonych na metalowych szvnach
Ciekawllstkąjcst h'asa hujaDnngowa Mónichkirchon. Widokowa trwa pmla-
ramiczna Wechscl, przebiegająci międzyAspang i Nlónichkirchen, f)rzyciąga
turystów t'óżnon=ldnym ltr4obrazem regionu Wechse1 (1743 m n.p-m.), Park
Narodowy Hehe Witnd kolonią świ$tuków. Tu również zndduje się n4więk
sza wapienia grota Dolnęi Austrii -- Hertnanshóhle

Alpy Południowe to nie tylko sport i rckreacja. VirarCo tu zobaczyć wil:
lc wysokogórskie, które śxs'iadczą o prawie 140-letnią tradycji wypocz);nko-
weU, np l secesy] ny hotel ,,Panllaus": Przy hluzeum \Wodociągów zn4duje się
pacząbk ujścia pierwszego woclociągŁŁ ze źródeł górskich, które zaopatruyą
\Xriedeń w wodę pilną

Dużą popularnością cieszy się szlak uforŁyfikowan\ ch kościołów Wclu-
kirchenstra13c. Kościob' - częslojed)ne w okolicy budowle z kitmienia- chrl.
nilu dawniej okoliczne ludność przed napadami Osmanów i tak w 1500 roku
zostało wybudilwanJ-ch wiele obronnych kościołów z ufortlrfikowanymi pię.
Łrilmi, np. Bad Schónau, Kirch8chlag: Krumł)ach

Czysty) orzcźwidący klimat, nieskażony cywilizacją. gospodx pcnqo-
natDr i h4}telc zachęcają ttuystów do dłuższego pobytu. Trade(Dino naleśni
ki, dziczyzny i inne plci'aBy serwowane w 60 gót'slCich gospodach i ochroni.
skich, życzliwŁlśĆ gospodarzy. Co wsze,stkn zachęca strudzonych wędrowcón

P

Region MostvierCel obejmyjei }b$zar na poludnie ocl doliny Dun4u i roz-
ciąga się aż po wapicnną część Alp napd., z zachodu graniczy z rz. Enns, a na
wsch. z Lnseln \Aricdeńskiln

Neuhofh)l mld ]'z. Ybbs jest kolebką Austrii. Tu 1000 1al temu po raz
pierwszy n)st.ala zapisanaw dokumencie nazwa ,:Ostarrichi"(Austria), Ch'-
stiatlizacDa lego I'egionu sprz)dała budou,aniu licznych klasztor'ńw. Bi' zach
części regionu w 1112 r. powstało opactwo Hei'zogenburg zakonu Benedyk-
tynó% w którym obecnie można obąrztlć zbiazy dzieł sztuld okt'esu gotyku
i bal'oku. Największa'średniowieczny- k)nszlorAustrii zakonu Cy8temlww Li-
lien6eld założclno w 1202 roku; znajduje się w nim miniatura modlitwy .Oj
c;ze nasz", którłi mnisi napisali w sześciu językach wielkości 5x5 mm. Znany
jest również klasztor Kartuzów w Giuning z 1330 reku, gdzie dziś mieści Bię
enbrum sen)inaiTjnc i hotel, a co roku w sierpniu odb)lva się hliędzNnlal'w-
dowy Festiwal Chopinowslti. Barokowy budynek klasztorny opactwa Seiten
stetten służyłjako wzór dla czterokątnych budynków wiejskich regionu

Kraina Moutvi©rbel słynie z drzew owocowych(rośnie tu okolo 300 tys
drzew grusz o 100 odmianach). z kbóiych r'obi $ię tradycHny napój moszcz -
(niem. Most) i $t:+d region 'ziąl nazwę(Mostvier'tcl). W obt'ęhie Ing jednostki
jeży sta]ica])o]ne] Austrii -- Sankt Pólten (50000 mieszkańców). beat to n4-
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młodsza stolica kraju związków ego, posiadająca i\aUstarsze prawa rnifĘj$kic
w Austrii z 1159 roku; witrtt} zwrócić tu uwagę na b:irokoxv: $ arówkv, rola
kawy kościół franciszkitńslŁi, muzeum micłjskic i katedrę, Ciekawostki stano-
u iąjest Instytut Angielskie Panny. dzielnica rządo\va, teatr'X galel'ie kultutl'
i sztuki. 2000 lat temu istniało tu ]nimto rz\nnlskie Aelium CeCiunl

.\trakclą dl& turystyki pitłszcU blost.sńcrtel jest $zlilk Zclazny Dolna Au
stoi: W (colin:iclh rzc'clznych Ybb$ i Erlitul' możnii nal.r€1Hić na ślady obróbki
żelma, można zwiedzić także muzea - Ruinie i mł)-ny. W n4piękniejszym re
nesansoxAynt zamku Austrii, w $challaburg. nii pd. od m. blclk zn4duje się
centrutn sztuki i kultury OI'w zenek rllieszkalrly w stylu romańskim.Br zam
ku Pottenburg znajduje się Muzeum Ołowianych ł'igur.

W omŁlwian.ym I'cgionie są setki kilolneti'ów szlaków, wśróll których nitl
słnwnięjszy lli'owildzi dci PŁuku Przyrody abscher-Tormauer, gdzie mllżna
zwiedzić wodospad Trefningfalł i muzeum leśnictwa w TTUbcnbuch oraz
Muzeum Gadów Kopalnych w 'l'raismuuer. Do upritwiitnia sportów zachę-
ca również ponitd 550 km Lra8 rowerową'ch, di'ogi do .jazdy knmlą. a Citkżc
możliwość wspinaczki skallmwej, pal'alotniarstwa, puszczilniu laCawców, gry
w golfa i tenisie, plywanitt i łowicnia I'b. Tuln:słów da wypraw w ten rt!.lon
Dolnej A\jstrii kusi ]ekjĘa kuchnia, opitrtŁt głów nie na ow-ocach i wai'zydach
ol'az specjalności blost\dertel: moszcz, lakiery i wódka (Sc:hnaps)

Podsumowanie

Obecnie w turystyce dominuje rynclt nabywqr; ut'ozmaicolle są potrzeb),
inotywaqe i akty\vność t.uryst) cena; wzrasta samodziejtlość tut)'stój w wy-
borze pt'ogi'ilmów i plŁlnowaniu xwdazdólq usługi turystyczne kupowitnc są
bezpaśrcldnio u producentów', spada znaczenie pośredników. Cor iz częścią
moll'wnim podróży do Do]ną Austi'ii st4e się czysta ciekawość, a (dużą popu
Im'kością cieszą się tu rystyka alternatyw na i aktyw'ny xsl'poczynek w czystym
ekologicznie środowisku. Wc współczesnej turystyce dqb' się do deglomera-
di tlichu turysta'czncgo z obszarów o nadińernej koncentracji, preferUe się
turystykę niuzkodliwą: dbdąc tylu sami'm o ocjlrone śi'odotx'cska i nnjccn
niejsz) ch obszarów. Pojawila się róv.'niej koncepqa zrównoważone tura sty
ki z uw zględnicnicm interesów lokalnych

Dolnii Aust.ria posiada atrakcyjni' i zt'óżlticowany kt'Ńol)t'iu, l)OBictwo
i atnikcyjnośćz'asobów kulturowychiltiatorycznych, niezl)ędnych <lo rozwoju
Lurystyld. Dodatkon'o doba'ze i'ozwinięta in#astruktur:i pom lgn w zorgani-
zowania efektywnego wypoczynku(pola golfou e, trasy I'owerowe, ścieżki do
jazdy konną, itp.). a wysokujakość zaplecza turystycznego urnnżliwia upra
wianil} turystyki speqalistyczneJ i kwalilikowanęj
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W mniejszym stopniu jest niestety rozwinięta tuiysWka kon6erencńna
i biznesowa

Biorąc pod uwagę cały potenqał kulturowy i przyrodniczy Dolnej Au-
stńi. można wyróżnić kilka kierunkówjd rozwodu

Przede wszystkim uprawia $ię Lu
tuirystykę kwalifikowaną, spedalisb.ceną, cz ę8to związanąz możliwością
uprawiania sportów ekstremalnych
tuiysWkę rehabilita(Mno-zdrowotną; jest tu wiele miejscowości o wala
rach lecznicza'ch, popularne są alternatywne metody leczenia orliz liczne
możliwości tcnlpii i kuriidi zdrowotnych,
turystykę kulturalną, poznawcze,
turystykę aktyw'ną
groburystykę
Z racji położenia T)olnd Austrii w stosunku do Wiednia, którego

mieszkańcy są głównymi gośćmi, również w strukturze wyjazdów moż-
na zauważyć pewną tendencję. Uprawia się tu turystykę rodzinnie bądź
indywidualilq. zrównoważone; przewELżają krótkie, jedno lub kilkudnio-
we urlopy

l)Gina Austria pa$iada nąjbogat$zą ofertę kultwalną w Austrii, dlatego
tllraz i w przyszłości ma być promowanajako: ,.Dolna Austria - kraj kultu
ramy Austrii". Ważnym elementem popularności tego kr4u związkowego
na rynku krajowym i zagranicznymjest prowadzenie agresywnej promocji
i reklmny, aby zmienić stereotyp, że Austr'ia to tylko Alpy i Wiedeń. Czę.
to any potencjał turystyczny Dolną Austrii jest niedoceniany. a być może
nic'znany-

'l'ouristic potential of the Niderósterreich

There in no union country ofAustria, wnich is so rich in cultural goads
and varied sceneries.]ike the Niderósterreich, The Danubian forests. fertile
plateaus, swamps, moars, terraces with vineya'ds, snow:-covered alpine topi
lIFe the elementu of environment wnich encouragn tourists to visit Austria
and to do trips. There are a lot of castles, defensive fortresses wnich enter-
tain visitors. We can't forget about museums wnich are full offamous gath-
crings. The Nideróshrreich surrounds the capital of country - Vienna and
it is unfairly named "the vestibule ofVlenna". This region combines culture,
tradition and nature.

The seven regionu on, wnich is divided the Niderósterreich, represent
individual. diHerent charakter. climate and customs
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Natui'al sccncry throws the most beautiful pliŁces to growing sport. Font
tourism is widesprcad hehe and we can't forget abo\Łt bicycles and hoi'ses,
becausc there :lre & lot of placek wnich are wall-prepm'ed to there activities
Natural landscape oKnrs beautiful placek to practice sports disciplines and
fot' ].ebilitatian

'l'he l ivers ofthe NidcrćJsLei'reich encourage to pedestrian trips, t)ul not
)nly. 'l'herb are mountain rivers in ł.hc SoŁlthel'n Alpy wnich are wonderful
for citnocing, i'afting. The Niderósbeivc'ich is albo called "the region ofgolf"
GJenerally H e can say t.hat. spurtinfrastl'\lctul'e in this region is very complex.
I'hn'e are mary sports niclds, halla t'or squnsh and dennis--courŁs. Tourists
can Łry angling, mountain climbing, more and mol'c populi mountain bik-
ini, pm'achuting or ballooning.

'l'he Nideróstert'aich ofFers not only summer Fast. It is possible to prac
rice a lot wintcr ucCivities- We can mention for example slliing, snowblłard-
ing. Ski ti'aclcs are very good prcp:fred und they encoul'age to sport activities
f'ot' whole family. In winter there is ne\ cr pr€1blem win) snow This climate
is wnnderful fbr ski-tang

Thermal springs. therapy\jtic trud baths and the cliinatical health ceni
cr$ ofhciilth are situated w hale al'ea ofthe Niderósterreich. In miny center's
it is possible to take core on own health -- uclln€!ss and fitness. There exist
znany national parka and litndscape parka. To the values of the Nideróstcr'
reich we can a]so inc]ude natural, hca]chy and Lraditiona], i'egiana] cuisine

This lilnd of culture and m't possesses the richest culŁunil cher in Aus-
tria too. In the future it will bc promotcd as: "The Niderństerreich - the
cultural country of .austria". Impol'kant element of populitrity of this un-
ion country on nationiil market and foi'eign it is the leadel'chip in aggrcs.
live promotion and advertisement. Thc Nidtlrós&trreicł} no longet' wants to
be associated with thc stcrtłntype, that Austria it is only the Alpy and Vicn
tla, The n'kole touristic potential ot Chc Niderósterr'eich i$ undel'estimated,
and maybe st.ill unknown
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TURYS'l'YI(A
JAKO KOMPONENT GOSPODARKI GMINY

Maciej Abram#

\X' gminach a chiiraktel'ze turystycznym ważne miejsce pojmuje XŁ'spał
działanie samorządu z prywatnymi przedsiębiorstwami, związanytlli z go
podarki turystyczną- W warunkach polskich partnerstwo publiczno-pD'
walne rozwijiulc jest różnie. \Ar jednych gtninach model tcn $ię spi'awdza,
a u' innych nic, mimt} iż zachowanie illei zrównoważonegc} rozts'aju wyma-
ga wsp(}tdziulania tych podmiotów. \Xr l)rzypadlcu omawianych gmin i$t.at.n:!
rzecząjest okl'eślcnit+ głównych celów gnsptJdarki turystyczną oraz wpłWÓ'u
tuil'styki na ich ekonomiczna, sp{.iłeczny i ekologiczny rflzw-q

Zbii$t' podmiotów gospod:u'ujących na terenie HninyJ między którymi ist
}jedą różnorodne powie zntlia ]W'nik4iłcc nie tylko z ich wsplltpr'ncy, tj. wy-
miany dóbr i usług, świadczcniil prad'- ale również kark\lrendi, st.anowi
Włnpl)dnT kę ]ok'anną [5]. \Xr Po]nce podstawowym podmiotem zarządzaniu go-
spt }clarką lokalnej est $ilmc} r'ząd teWtorialny. M'literatut'ze pt'zedmiotu pqięcia
gospoduka lokalna", ,,gospodmka Baml }rządu terytorialnego", ,,gospodal'ka
gminy" czy ,,gospodarka komunalna" są używane zamiennie. Gospodmka ta
jaka przedmiot zat'ządzania stanowi układ, na l(tory opt'ócz XWmienioncgo
samorządu inąją wply\y mechanizmy rynkowe i politl'ka państw'a. l)ziatal-
ność samorządu polega na realizaqi zadań publicznych or:lz kształtów aniu
warunków rozu-du lokalnego, czyli należytym obsługiwaniu mieszkańców
wspólnota samorządowy, zarządzaniu m4ąCkicm i budżetem, utrzymaniu
ładu i porządku oraz zapewnieniu sprawności funkdonowania urządzeń ko
munaln},ch. Gospodarka lokalna stanow i otoczenie różnych podmiotów go
spodarczych, twoi'ząc środowis](o (]la n\złych i średnich flrtn, działdących
lub zamierzdi+cych t'ozpocząć działalności. W litcrilturze ekonomicznej 4il-
wiska to nosi nowe środowiska biznesu(business enńronment) i musi być
uwzględnione przez władze lokalne.

Instytut 'l\nyBtyki i RPkreaqi AWF; lirnków. 81. Jana I'awlR ll 7s
Ec względu na obbzur dzialania wyróżniuml' przedsięb5orntwa pi'odukujące na rynki

zeH'nętrzne (polska terminologia - guspodm'kajDn8dlokulna> i rynki n ewnęŁrzne(gospodar
kn lokalna)
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Gospodarka lokalna charaktcryzŃe się właściwościami wymagdącymi
szczególnego podejścia do procesów zarządzania. Patrząc w kontekście dzia-
łania sektorów prywatnego i publicznego. istota problemu sprowadza się do
óżniu, jakie vystępuHą potniędzy gminą a przedsięhiorBtwem prywatnym,
fbnkqonującym w warunkach rynkowych. Samorząd terytorialny w przed
wieństwie do przedsiębiorstwa r'nkuwego działa w sposllb zbliżony da za
iczy ,,non-pranie", pełniąc oprócz f\ink4i typowo ekonomicznych - funkcje
społeczne, administracyjne czy ekologiczne, wymagające znacznych środków
finansowych. Dochody właśnc(głów nie podatki pochndzłłcc od mieszkańców
i podmiotów gospodal'czych) nic si! w stanie pokryć niezbędnych wydatków.
Istotną cechą mmorządu jesc sposób gospodarowania środkami pieniężny-
mi, w tym możliwość podejmowania dzialillności nastał'toną na osiąganie
nadwyżki llniulsowęj (prąrchodów nad kosztami). Działalność ta prowadzo-
najest podtłl)nicjak działalność przedsięł)iol'stwo u, warunkach ryzyka i nie-
pewności, pociągać c za sobą rozmdte skiitki. Rozwiązaltiaspruwdzoncw go
spodmce rynkowej tnogą być w tym sensie adapŁowitne do gospodarki gminy.
Du nąjistotnięj8zych należy zit]iczyć13]

zastosowanie mechanizmów konkurenci w aferze powierzania zadań
i ich realizacji(instytuqe przetwgu i zatnówicń publicznych),
wdrożanieinnychmechanizmóweknnomicznych(systemumówizezw. leń
tla prowudzcnie działalności)
tworzenie wm'unków budoxlry i rozwdu rynku ushig komunalnych
pt'flcesy własnościowe, \v tym opcraqe prywatyzacyjne
l)uży wplyw na obecnie pl'zajęte zasady gospodat'ki lokalnej miał dora

bek naukowy Simona Kunzetsa. Ze względu na wielowymiurowT charak-
ter skutków dzialalnosci gospadmczed człowiclta(eltonomiczny, ekologicz-
ny i społeczny), d08trzegal potrzebę ujęcia zinŁegrowanego16]. Rozpoczęta
przez niego debata naukowa oraz raporty Klubu Rzymskiego przyczyniły $ię
do pntvstania nowych pięć: ,,qualittttive growth" oraz ,,sustainable develop:
ment'. W polskie literaturze pt'zttchniotu znalazly one odpowiedniki w poeta
ci kategorii rozwdu zl ównoważonego, rozwqu zharmonizowanego, rozwo-
ju zintegrowanego, trwałego rozwoju czy ekorozwqu. Zrównoważony rozwq
przeciwstawia $ię wąsl(a rozumianemu wzrostowi gospodai'czemu. Ta nowa
filozofia rozwqu glabalnega, regionalnego i lokalnego powstidtt w odpowie
dzi na globalny charakter' zart'cień śrtldo-?ipiska. Fol'mułujc wide oraz sposo-
by ich łagodzenia lub likuldaqi poprzez realizadę koncepcji poszanoxa'ania
zasobów. Opiera się m.in. na harmonizaąi zadań w dziedzinach: ekologicz-
nej, społecznej, gospodarczęi, przestrzcnną i polityczno tytuqonahlęi
W zrównowaźonęj gospodarce lokalną następuje akumulaęja podstawowych
bogactw. które można nazwać aktywami. Jules PretW wyróżnia pięć podsta
n'owych bogilctw gospodarki lokajnqjl121. Są to(ryc- l)
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1. Zasoby naturalne-- bctgactwa naturalne oraz usługi: żywność, lary, mine
ralf. zmoby wodne, regulacja wód, odnawialne upraxNU struktura gleby,
biologiczna ocluona upraw pl'zed szkodnikami, regulowanie czynników
klimatycznych, rezerwaty {lzikiej zwierzyny, ochrona prze'd skutkami
burz i powodzi, usługi turystyczne, pozyskiwanie energii z naturalnych
źi'ódeł

2. Kapitał spoleczny - spójna społeczność, więzy międzyludzkie: klimat
wzaUemnŁlgm zaufania ulatwiŃący współpr:icę, wspólne zasady i nol'my
postępowania, sankęię za ich przekraczaulie, u zajemna pomoc i współ-
praca, zw i:łzki nieformalne i organizacje społeczne

3. Kapitatjudzki- sytuaqjai statusindywidualnych członków społwzności:
stan zdt'owie, adżywianic się, poziom wyksztalcenia i kwalifikacji za\a'o-
dowych, st.an uslug dccydHą(y o powyższych(szkoly, uslugi medyczne,
szkołyikursy dlu dora)zlych), stosunek członków społeczności doinnowaęji
technicznych.

4. Kapitał fizyczny- infnistruktura lokali\a: drogie mosty. dostawy energii,
komunikacja, domy prywat ne, mieszkania, imie budynki, Largnw cska,
trallspoit(lotniczy, kol( love drogouT), ziemia
Zasoby flnansosvc: oszczędności. d08tępność kl'edytńw. renty i emerytury,
darowizny opieka spolclczna, stypendia, granat.
Przy odpowiednięl polityce, wdritżaniu stosownych pt'ocesówi działań in-

stytudonalnych, zasoby te można wykorzystać w sposób przynoszą(y społecz-
ności lokalną pożądane rezultaty w postaci miejsc pracy, dobrobytu, czystego
środowiska. clżywiPnin plRpodnl'ki, oszczędności surowców, zmniejszenie prze-
stępczości, popu'awy opieki mody'cznq i szkolnictu'a czy rozu du turystyki

Bogactw a ]iatui dne

Kapital spntecznx Kapital ludzki

Kapitał finansowa'

iWe. 1. Bogactwa go$poduki lokalnej wgJ Pntty
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\X'gospodarce niezrównilważoney zitshne alttFva zostąią naruszłinc. Ka-

pilnły traktuje sięjakby byly dochodami iw rezultacie ogt'abpa przyszłe poko-
lŁtnia. Gospodarkaniezt'ów]]oważnn:} sprz)ja również zjawisk\] ,,wycickitnia:
kapitalu. Zakup towarów wyprodukow twych poza obszar'enl wspólnego go
podmowania pou:oduje wyciek picniędzyjak również każdy przypadek WT
eksponowania $ui'clxx'ców lokalni'ch bez pl'zetwarzcnia ich w celu ..dodania
im wartości wzbogaca zasoby imlęj społeczności

Zasady zrównoważone gospodmki lokalnej nie wykluczają kontaktów ze
światem zewnętrznym,jednELkże pierwsze miejsce z4mt i troska o możliwie
najlepsze wyktJrzystaniaposiadanych znsol)ów. J. Pretty wyróżi ia pic'ć z:\sad,
na których opiera się zrównowcaona gospodarka ]oka]naE12]
1. Eliminacja iliepol.rzobnych ,,wycieków lqapiŁału, wokol'zostanie odna-

wialnych zasobów własnych, nie pochodzących z zcwnEltrz.
2. Przerw'iu'danie zmobó3s' finansowych w abtębie npolcclzności, a więc ku-

pon'anie lokalnych wyrobów i korzyslnnie z lokalnych uslug
3. Przetwarzanie lokalnych pi'oduklxjw zanim zostaną spi'zodilne na ze

wnatt z

4,.. Połączcnieuczestnikówpt'ocesugospodm'czego(osól)iinstytuęji)wspHnc
grupy i bwol cenie w ten sposób klimatu wzaltłrnncgo zaufania, l)t'omo
\vanic! lepszą wymiany i korzystnych kontaktllw.

S. Przyciągania alctywl'pw wewnętrznych: kapit.alu, kwalifikacji, now.ych
technik
Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskich stwierdza, że

Rzeczpospolita Polaka zapewnia ocha'onę środowiska, kierUi {: $ię zasadą
zl'ówntlwazonego i'ozxxdu (ar1. 5}. Ustala także, żc. ochrona środowiska jest
obowiązkiem m.hi. władz publicznych, które pnprzilz swą politykę f){lwin
ny zapewnić t)czpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i pi'zyszłyiil puka
lenicin(ań. 74) 1113]. mkol'ozwÓj jest formą rozwdu społeczno-gospodarcze!-
go, w której w celu róxutoważenia szans poszczególnych społeczeństw' i ich
obywateli(zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń) w dostępie do
środowiska nustępule pt'ocen integn'owanin działań politycznych, gospodar
czech i społecznych z działaniami nn rzecz zachoxvania równowagi przyrod-
nicze oraz tlwaiości podstawowych pi'ocesów przyrodniczych[71. Podstawą
koncepcji mkol'obwoDU jest. założenie, że poprawa, a przynaDmniQ niepogm-
szanie stanu śl'ndclwiskii jcstjednym z ważniąszych czynników warunkuje
q'ch rozwój ekonoiniczn).

innym istotnym za]ożenieinjest uznanie samoistnych wartości przyrod
niczych, stąd diłżenie tw t'kinach polityki ekorozwoju) do zachowaniii równo-
wagi ckologicznęl w podsCitwowych ekosystemach, nie tylko z uwagi na moż-
liwości ewentuałr egn ich wyl(orzystania do rclzwoUU gospodat'czego- Na tak
rozumiany ekorozwól składają się pr&eksztdcenia ekonlłmicznc, społeczne:
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tc(-hniczne i przestrzenne, zmierzające do zaspokŃania rosniłt:ych potrzeb
obecnych i przyszlych pokoleń. Rolą wladz sitmorządouD'ch w procesach el(o-
rozwaUU jest podejmowania! {]ziałań na rzecz [7]
1. .Jakości środowiska, Q. poprawa'jakości powietrza itbmosrerycznttgo i ja.

kości wód; stanu zieleni towarzyszącą osadnictwu; climinada ł)alasu
i jego uciążliwości; prob]cmu o(opadów.
Zdrowiil społeczeństwa. 6, profilaktyka zdi'owotna; działalność lecz.

Konwlrwato].skięl ocha'on) przyrody. ĘI.przestrzennychfoim ochrony przy
rody, {lchł'ony Ratunkową roślin i zwierząt; ochrony ind\mńdudną
Raqjonalnq gospodarki zasobami. Ęi. raqonalnqi gospodarki energetyką,
wodą, ljl'zestrzeniq, suJ'rłwcnmi
Podqmowaniu prneknlogicznyclt kier'unków rozwdowych
Programu strategicznego i'ozwQju gminy na podstawie zasiidy zrówno-
ważonego rozwcłju obęjlnującego

lnieszknńców - postawa kwajifikaęje, aktlns'ność,
pejzaż - środowislŁO i lirujol)raz,
gospodarkę - kapicał* krclatywrlość, tel:hr ologie,
więzi - komunikację i współpractę, intcgraąjt? regionalną, współpra
ę międzyregimlalną, integraqę curopqskq

Wat Hukiem realizadi powyższych zaditń jtlst zacieśnianie współpracy
pomiędzy różnego rodzju grupami spotclcz nyrni, ZT'zesz4ącyjni się w formie
słowu'zyczenia lula komitetów spntecznycll, czyli tak zxvanych formalnych
niefol'malnycjl OI'ganizaęji poztuztłdowych, przyzn i cych priurytct kszt€d
towania ladu społeczna-przestrzemtego gminy. na podstawie rozwdu znów.
nowazonego

D4e Co podHtaxD' do stwoł'żenia I'egionajnęj])olityki ekorozwcU u pod wa
i'unkiem. iż r71
1. Stosunki w gminie oparte są na zasadach obowiązujących w państw ic

praw'a
Relaqc pomiędzy organizaęjalni ekologiczn) mi i wl'aclzami st} purŁnt:r
tkie, obie stron): uznŃą konieczność wupółdaiatunia, rozumieją swoje
tele w żj-ciu społecznym gminy
Orgatlizaqe ekologiczne oriclnLŃą się w zakresie upt'awnień władz gmi-
n)\ tjml sam):m wiedzą. czego mogą się dmnagać od tych władz, a cojcst
od nich niezależne. Pierwszym krokiem, jaki powinien być Wykonany
u, omawianFll kierunku, jest opracowanie studium uwaiunkowail i kie-
runków zagospo(darowania gmina sktaddące się z dwóch zasadniczych
bloków

2

3

4

6

2

3

studi
do opracowH'

lwnrunk wnjl i Iticrunków zagospod3rQWRniR jest
Lr&te8ii razwDUU .Ęllilily.

będnym dakuriicntem
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A) utuarunhaopań' przyrodniczych, historyczno-kuILurowych i kr4obrmo-
wfych, dotychczasowego użytkowania, zagospodaro\wania i uzbrojenia,
społecznych i ekonomicznych;

13) kier'zt/Łhótu zagospodarowa/ ia.. zasobów przyrodniczych, rolniczą pt'ze
strzeli produkcńną oraz lasów; zasobów kulturowych, nbszaróxv zuTba
nizowanych, infrastruktury tenhniczng, w t)rm komunikacji, obszarów
przewidzianych dja przyszły-ch inwestyqi
Jeden z podstawow)'ch dylematów procesu gospod:trf)wania polega na

dokonywaniu wyboru alokaqi zasobów pomiędzy róża ymi dziedzinami dzie
łabtościlll]. Probl(!m l.{:n \órynika z faktu ograniczoności istniejąqfch zaso
bów, przy jednoczesnym dążćłniu do możliwie naDpełnięjszego zmpokdenia
praktarcznie nieograniczonych potrzeb społecznych. W praktyce podęjmowa
ne decy4e są równoznaczne z wyborem konkretnych rodzajów działania, co
vm:+że $ię z koniecznością rezygnaqi z innych altcrnatywilych działań gospo
darczych. O ilejeszcze niedawno podst.awą rozwÓD byla produkda ijlandel
doba'ami materialnymi, to w obecnej sytuacji kryzysowej, dzięki zwiększeniu
dochodówpozostających w dyspozycji gospodarstw domoxAych oraz dzięki sta-
remu rozwojowi gospudarczetnu kraju, col'az większego znaczenia nabierają
dilhrii niematerialne, związanez sektor'em ushtg. Podstawę gospodarki Hinan-
)weU gtnin stanowią budżety gmin, uzupełniane o fundusze celttwe, zwane
pozabudżetowymi funduszami publicznymi. Analiza danych dotyczących bu-
dżetów gmin, publikowana'ch przez GUS i Ministerstwo Finansów, dostar-
cza wielu informacji na temat roli turystyki w lokalnQi gospodarce. Od wielu
lat w rankingach, sporządzanych wedlug wielkości dochodów n'łunych gmin
w przeliczeniu najednego mieszkańca na czołowych mi(:jscach - z wyjątkiem
gmin cierpiących dochody z tytulu podatków płaconych przez duże zakłady
pt'acy. zlokalizowane na ich tcrenit!(np. Polkowice, nudna, Lubin) - znajdują
się gminy tttrystyczncFl]. Badania przeprowadzone przez Instytut Rozwoju
Regionalnego i lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, które objęły 1034
gminy(2160 wsW'stkichjednostek samorządowych), wykazały bardzo dobrą
kondyąę finansową gmin turystycznych(12qo), które cnchqje wyższy o 38q,
poziom dochodów całkowitych]15]. Badania wykazali. iż gminy te znacznie
wjęxeU inwesCIŃą i są bardzie aktywne w działalności promocyjnej

Działalność gospodarcza związ ana z tw orzeniem odpowiednią bazyi infłu
struktury oraz obsługą mchu turyah'cznego, z uwzględnieniem organizaqi po-
dróży zapewnieniem zaspok4aniapotrzeb tuiystó% zm'ówno podstawowych,
bytowych(zakwaterowanie, żywienia),jaki wyższego rzędu (in6nrmadi, rekre
aąi, pozlywki, uczestnictwa w życiu kulturalnym itp.), określanajest mianem
gospodarki tulystycznęj110]. Wją ramach można wyróżnić funkcje usługowe,
handlowe, produkcHne spełniane w celu zaspokojenia popytu turystycznego.
Do głómych wlów rozwoju gospodarki twystycznęj naleb'1141:
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a) podnoszenie poz.tomu ekonomicznego regionów i gmin w kierunku po-
prawy s) tuaqi inaterialnęl spałeczeńsLn a oraz wspomaganie działań ]la
i'lecz zrównoważonego ro?.wqu gmspodm'czego kraju

b) wspomaganie rozwiązania problemu bezrobocia poprzez rozwój usług
w sektorze gospodarki tm'stycznq, tworzenie miejsc pracy oraz wzrost
aktywiziidi zawodowęl ludności,

c) ekonotniczno-gospodarcze aktu-izowanie terenów wiejskich i xs'sponta-
ganie zińan cywilizaqjnych WBi ij4 otoczenia
R. Łazarek XWróżnia trzy typy gosplJditrki turystyczną: typoxx'ą, uzupeł-

nialącą i pośrednią [9]
Typowa gospodarka tuq'stl'uzna obejmie prze:dsiębiorstwa, oi'ganiza-

ye i instytuqe turystyczne. które zapewniąjŁł uslugi wytitcznic lul) llt'Rwie
Wyłącznie dla osób podróżując'ch. Do gospodarld tqi nuŁeż : hotelnrstwn
wi'az z gastt'onomią, komunikaqa pasażerski, agenci podróży, organizato-
rzy kongresów i seminariówi targi turystyczne, uzdrowiska, orgitnizaqŁ! Cu.
rystyczne.

Uzupcłni4ilca gospolliirk:ż turystyczna obeDlnuje pt'zeclsiębiorstwa, or-
ganizaęe i instytucie zaliczane do rozmaitych działów oraz branż pozatury'
etycznych z lllyraźnie WD'dzielonymi zakresami działalności w produkcji lub
usługach, które są niezbędne czy też pożądane do rcalizaqi podróży. Należ:i
tu m.in. przedsiębiorstw'a wytwwzające pamiątki, wydaw'nictwa publikującc
przewodniki, cztlsopisma turyst.ycznei mapy orm przedsiębiorstxNaushignwe
oferujące speqalne ushtgi dla turystówl np. ubezpieczenia turystyczne. wy-
mianę walut, wynulm \iqce umochŁldX, ruw-or7, lodzie itp. pizcdsiybior8twa
te obok ważą wymiclnionych zitimŃą $ię inną produkcją i innymi usługami
nie rnąjącł'mi nic wspólnego z tutyatyką.

I'rzecitn typem\ jest pośrednia gospodm'ka turystyczna. Obejmuje ona
pt'zedsiębiorstwn, organizade i instytude, których produk(J'a i usługi nic są
związane z żadnymi typowo'mi wyrobami czy też usługami turystycznymi
i s:l nabyć anc zarówno precz lUdnośĆ miqscow%jak i przez osoby poda'óżu
jące. W sferze produkqi do pośrcdnięi gospodarki turystjrcznei należą: pro
dukda aHykułów sportowych, przemysl odzieżowy (odzież na wolny czas),
przemysl fotograficzny, pl'zemysł kosmetyczny(środki do opalania), prac
mysl f'armaceutyczny(lokal'stwo na chorobę lokomocŃną, śi'odki opatrun
kow ei apteczki podróżne). IXr sferze usług: gastl'onomia, fryąjerstwo, nagra
wa pojazdów. stacje benzynowe, zakłady fryĘjerskie, kasyna gry. wystawy,
teattB kina, ]ekarze niektórych spclq Jności(interniści. (dermatolodzy czy
chirurdzy urmowi

Turystyka może mieć istotny wplyw na ekonomiczny i społeczny I'ozwoU
gminy. Aby to jednak nastąpiło, powinny być spełnione określone warunki
18]. Należy więc
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+ aktywizować rozwńl lokalnego rolnictwa i przemysłu rolno-spożFa'cze-
go jitko źródła produktów żywnościowych, htlndlu detalicznego, a także
podmiotów z4mujących się produkcją materiałó\v budowlmlych i budow-
nt(:Lxvem

i'i )zwiiać afery ściśle powiązanez turystyka, np, trunsportpublicznX teleko-
munikaqę,usługilcolnunalne,plndukcyęisprzcdażp:uniąteknawiązujących
clo tradycji i specyfiki l ltqscowości(gminy), usługi sektora bankowego.
usługi owal ante\jącc porządek publiczny i bezpieczeństwo itp.,
rozmDaćinfrastruktuH tc'cyniczną gwarannjącą zaopatrzenie miqscowo-
ści(gmina \v wodę, gaz i energię elektryczną, il Ukżc sprz)lqącq ochronie
walorów naturalnych środowiska(rozwq sieci kanillizacyjną i lokalnych
oczyszczalni ścieków)
stymulować I'ozwąl infrastruktury sogalney(np. obiektów slużliy zdrox#ńa,
urz:4dzcń kldtttralno-oświatowych {lniz sportowo-rekreaqunych)

+

+

+

W pt'zypadku gmin i miqscowości t'ecepqli turyslycznd widać, że tury-
styka ma obecnie d\lży wylew na prawie XA'szystkim dziedziny życia społecz
no-gospodat'czego gminy. JQ rozwńl powodŃe powstawanie nowych midsc
pracy nie tylko bezpośrednio w obsłudze turystów, ale rón'nieś w wyżęl wy
mienionych usługach. W Wrtuacji spadku popytu na produkty t'otne turystyka
stade się I'ównież alternatywni} [brmą uzyskiwania dochoc]ów przez gospodar-
stw,a rolne. Stwarza to zapotrzebowanie na pt'acowników różnych zawodów.
Bezpośrednio z tuiystyką związane $ą zadania zlecone gminy lojcst z zakre
u administraąi rządowej 12J- Podstawą prawną realizacji zadań zlcconych
gminy w haki'ecie gospodarki turyst)cznq jest przepis art. 38 ustitwy z dnia
29 Biel'pnia 1997 r. o usługach turystycznych. PoxNyższe zadania w szczegól-
ności ob(jmują pl'owadzenie ewiden(ji pól biwakowych oraz obiektów, w IŁbó-
iych mogą być prob'adzone usługi hoLelarskie.

Tourism as a component of eommune economy

One of Lhc basic problemu 0f n)anaging i$ proper dlocation of resourc-
es unong difFerent kina of activities. Until quite laCely the 6aundatiot} of
growth was production and trade, but now thanks to hcighben income be-
ing at households disp08al and szable development of whole country, more
important role start to pld' unmaterial foods connected with service $cc-
Cor. Since mana year's in classificitCions based on first income of communi-
ty, counted on one inhabimnt, leading placek take tourist. communities. We
may say that auch communities a'e obliged to determine the main goals of
their tourist policy ztnd the inOuence oftourism upon their economic, social
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at)d ecological pro$pcdty. In commtmities with prcdominant to\lrist appeal
imporlant place takes thc co-opcration betxx'eeli lokal governmc'nl mind pri-
vate sektor connecłed w i h tourist etltej'pl'ises. ]t is worth cmph:lsisirtg that
in polish arc'umslllnccs public-pl'ivate partnership displays dif'f'erentjy. In
one communitics that rttodel nfco-operation bccomc true, ir] anthei' t'aile, al.
t})o\igl} it is ob\rjous that kcclping stJstainable clevelopmŁlnt up demnnds col
laboration of t)lasa bach sides
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STREFY TURYN'liCZNE GMINY l(RZESZOWICE

Izabela .IfcdcherczyA*, .Adazz ]llroczha

Wprowadzenie

AtrakcńnośĆ turystyczna danego obszar"u stanowi punkt xa'Ńścia w' raza
wahaniach'nad t'ozwąjcm turystyki na szczctllu lokalnym. O atrakcyjności
tulystycznq dell'dumą Łuzy elementy, a mianowicie walory turyslycznc. clo-
tępność lŁomuilikacyjml ot'm ljoduż usług związ:mych z zagospoda'owaniem
obszarów odwiedzanych15]. Spośród nichpi(!rwotną detcrrninantą możliwości
rozwdu turystyki w gminicjest xxystęW)wanie walorów turwtycznych. W7a
tory te rozumiane sqjakŁ} cechy środowiska gct)graficznego, które mog:ł być
dstaw nlzwdu 4awisk turystycznych, ajednocześnie. wywoŁwać .zainte-

resowanie Carl'stY i stanow,ić zar:Mein motyw XWjazdu df} danej midscowa-
ci[3]. Niewątpliwie różnorodność walor'ów tuiysą'cznych występujących na
dan)m obszarze stanowi podstawowy czynnik przyciąg4ący l.uiystów o ]'flŻ-
nrch motywach podróży: ad wypoczynku, poprzez kn\joznawstwo! po.wyjazdy
speqalisŁyczneo chariikterze leczniczym i kwalifikowanl'm. Nasilenie wystę-
powania określonych walorów tul)'etycznych powodŃe.wzrost pole'nęjalnel
atrakw] maści tulystycznęi, która uzttpełnintla o pozostałe determinanty(do
stępność komunikacHną, podaż uslug związanych z zagospodiirawaniem {lb-
zarów odwiedzanych) skłania turystów do odwiedzenia danego obszaru
Ze względu na wyroki potenqal zasobów środowiskowych i kulturowych

oraz geogmHtczne zróżnicowanie wala rów turystycznych gminy Krzeszowice
poszczególne obszary gminy są w różnym stopniu atrakcHnc dla określonego
rodzaju uprawiana turystyki, Celem opracon'ania bylo wyznaczenie streftu
rystycznych gminy Krzeszowice na podstawie analizy przwhzennego zróŁ-
mcowania walorów turystycznych oraz przedstawienie możliw ości rozwaUU
poszczególnych rodz4ów turystyki

Krzeszowice sq jedną z gmin powiatu krakosvskiego o powierzchni 14a
km2, liczącą ponad 31 tysięq' mieszkańców]6]. Administracgniew sklad gn\i-
ny wchodzi miast.o Krzeszowice oraz 17 wsi(sołectw): Czerni, Dębnik, Dupie,

Insrvoit G-euErafii i Gaspodalki Pncsi':mmy UJ. Kraków. ul. Gmdzku64

EnstytutTuiystyki i XeKremji AWr, Kraków, ai-Jana paKI ll 78
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Filipoxarice, Fq-wdd. Miękinia, Nawdowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Pa-
czółtouńce, li,u(Jno, banka, Siedlec, Tenczynek, Wola Fllipow-ska, Zapas, Zaró.
Pod względem nizyczno-geograficzn)in glmina Krzeszowice leży na obszarze
\wyżyny Ki'akowskti-Częstochow8kięi, u zbiegu trzech mezoregionów: Rowu
Kt zllszowickiego, Grzbietu l*cnczyńskiego i \wyżyny O]kuskiejL2]

Metoda opracowania

Br celu wyznaczenia stref turystycznych skoncentrowitno się na prze
strzennęj analizie walorów prze'rodniczych i kultur'owych, które składaji+ się
na walory turystyczne gminy Walory można analiza\vttć na podstawie róż-
norodnych przestanclk, między imlymi $ą to: udział powierzchni lasów w po-
wierzchni badanego obszaru, zt'óżnicowunic rzeźby tet'enu oraz występowa
nie powiek'zchni wodnych ]a]. Poiniitr walor'óxv antropogenicznych dojęonuje
$ię głów'nie poprzez itnalizę liczby zatlytków i muzeów. występujących na da-
nym obszarze [ll

\\r ninięjszł'm opracowitniu])rzeprawittlzono analizę dwóch nąjbardziq
istotnych w skaźników obrazujących walory prze'odnicze i kulturowe. a mia-
nowicie udziaht powierzcjtni ]eśnqi w obszarze (]:incgo sołectwa ania liczby
ubiektó3\ wpisanych do rejestr\i zabytków w paBzczególnych Bolcctwuch Hal-
ny Krzeszowice. Dla potrzeb opracowania przyjęta, iż odsetek lesistości bę.
dzie repo'ezentowal walor' naturalne, a średtlic zugęszczenie zabytków' na
l l(m2 w badanych $ołectwach ukitżc przestt'zennc zróżnicowanie walorów
kuli.urowych. Itll wyższy udział powierzchni lasów w dano jednostce admi-
nistt'acylną oraz im większa liczba zabytków występNąca na danymi tei'onie,
tynk ojueślony- obszarjeuc bardzięl atl'akcŃny turystycznie

Do :tnalizl'lesistości obszar zastosowano mkaźniksLruktuw. któwokre
ślajaką cześć powierzchni poszczególnych sołectw i miasta Krzeszowice sta-
nowią [asy (tab, ]]. Wskaźnik ten w)uażonyjest w ])rocentach. Po obliczeniu
wskaż klika dhl każdego sołectwai miasta Krzeszowice u porządkowano \amiki
od wat'rości nŃmniejszą do n4większęl, a nas14pnie podzielclno poszczeg(31
nc'jednostki administrac)jne na cztery grupy zawierające się w przedziałach
wm'rości wskaźnika: 0% - 20qu, 21% - 40%, 41qu - 60% i 61% - 80%, Każde-
mu przedzialowi przypot'ządkawano odpowiedni opis odnosziłcy się do Ratę.
żenia nystępowuda waloru: słabe, przeciętne, dobre i bardzo dobre

An eliza waloróxa, kulturowych zostala przeprowadzona na podstawie licz-
by zabytków zn4dqjących się na ol)szarze poszczególne,ch sołectw i miasta
Krzeszowice. Jako źródło danych posłużyło $zczególowe zestawienie obiek.
tów wpisanych da rdestru zabytków. znajdujące się w studium uwarunko
wań i kierunków zagospodat'owada pl'zestrzennego miasta i gminy Krze-
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Tnbel8 1. \ldzinł Inń j puwicrzcllni nlia$ta i wlectu' gminy nze$zowice

szllwicc 14]- Aby przedstawić średnie zagęszczenie zabytków na obszarze
poszczególnych) sołectw i miota Krzeszowice zastosowano wskaźnik natę-
żenia, który Wrrażonyjest w liczbie obiektów przypaddących na l km' (Łab
2). Tu I'ównież, po obliczeniu wskaźnika dla każdej wsi i miasta Krzeszowi-
ce, upoi'ządkou'ano wartości od ndmnidszq do nŃwiększd, a następnie po
dzielono wskaźniki poszczególnych jednostek adminisLracljnych na czt.cry
grupy zawierające się w przedziałach: 0,0 - 2,5; 2,6 - 5,0; 5,1 -- 7,5; 7,6 - 10,0.
liażdeinu przedzialnwi, któll' repo'ezentuje natężenie występowania walor'ów
kulturowych, prz) porztłdkowtino odpowiedni opis: slabe, przeciętne, wyso-
Ide. bardzo wysokie,

Hn iCIZChnlnlaSaW l aCiałla5aW
{h.. CbR] (%]
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rHho[H 2. 1,icx]i oraz z iB szczgnie zubytŁÓw nH tBroniB miastu i bił]BcLw w gminie ]
ZDW'lt:e

zrń/fn' Qll łi-arii: nu pudstawic dŁmydi urzędu ht

Aby znbrazować walory ttjlystyczne jako sumę walorów przyrodniczych
i kulturowych, pt'zypisano xó'artości nd l do 4 zarówno przcdziałom, które re-
prezentują n'skaźniki walat'ów natul'ahlych,jak i przodziitlom natężenia wa-
lorów kulturowych w soiectwach i mieście Krzeszowice. Wartości te przed-
stawiono w tabeli 3

Każde sołectwa gminy oraz miasto Krzeszowice otrzymało zatem po
dwie wm'rości odzwiei'ciedląjące ocenę u-alorów natul'alnycll i kulturowych
Po zsumowaniu punlttów rankingowych walorów naturalnych i kultura,
wych otrzymano ostateczny wynik, który określa atrakc)jność walorów tu
r'stycznyct} p{)szczególnych sołectw i miasta Krzeszowice; W'yniki obrazu-
je tabela 4

Hi0lEEaH:aSe   ?Bh\ knW  
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I'nl)łłl8 3. Prze'dział punktów i'ai]l:jego\q ch waloron] n&turalW mikulturouT'm w zależności
Qd nmilenia wskaźnika

TubtłlH 4. Ruina punkCńH' rRnkinE"ttv)-ch wnł{
nych Sołectw i miasta Krzeszowice

Llnyuh i knlturnwych dlu poszczeE"31

bliasta'sołectwa l s'moll' nattnalnc l walory kulturowe
Rlia$to l<i rusza icc
czCI.l)a

l)ut)ie

N
Non a Góra

Pncztittawice

Siedlec
pk

Ż

W zależności od liczby uzyskana'ch punktów wydzielono miejscowości
o ,,bardzo dobrych" walorach turystycznych (pl'zedział wartości rat)killgo
WD'ch 5 - 6), o ,,doli'ch" u,alei'ach turystycznycll (wat'kość 4), o ,,przecięt-
nych"(wartość 3) i :,słabych"(wartość 2). Dane te zawnei'a tabela 5. Sołectwa
o ,.bardzo dobrych" i ,,dobzD;ch" w.do}.ach turystycznych, chat'aktem'zujące
się i'e]atywnie wysokim odsetkiem ]esistońci oraz (]ub) wysakiln zagęszcze.
niem zabytków na l kmł, stanowią potencjalnie n4bal'dziel atriLkc)jny ab
szću dla rozwoju turystyki Solectwa, które posiadają ,,przeciętne" i ,,slabe
walory tut7styczne stanoxxńą obszar o niewielkim stopniu atrakcyjności dla
potencjalnych turystów-.
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Tabele 5. PnllziRI soli tw- gmiliyKrzBzowice naobszarS'owalorachtur)'stycznVchbardzodo
brych. dQbryGh. przeciętnych i Hł t) .ch u zujeŻnuŚci ud liczb) uzyHlcnn.}-ch punktó\
rankiilganych

wniory tury tycznc l wnloiy tluystyczne l Waloryturystyczne l IFaloryturystl'czn
slabe l pi'zecięlne l dobro l bnrdzodubro

(żpunkty} l (3punkty) l C4punatv) l {s-6pluiktów)
jliitipowice , INnwclowaCóra jczerna IVenczjmek
IhTiekinia lnowacóra IOstiężńca IDębnik
Synka IZala$ 1Paczólton-ice IDubie

IŁudnn l l-'rvw.łlld
\\rola li'iiipow$kn l siedln:

Zorv
l Krze5znwice

wrót/ł"' opnicQwanlu wl

Rozkład przestrzenny walorów turystycznych

Jak wynika z tabeli 4, żudnii jednostka administ.racyjna nu tcrcnio
omawiano gmin) nie uzyskłtła potcnqalnic nŁijwiększe.i sumy punktów
rnnkingowych, wynoszącej 8- Oznacza to, iż żadne sołectwa gminy, ani
mi:isLD l<rzcszowice, nie posiadają w swoich gr:inicitch równoczc?śnie n:+j-
wyższcgo z możliwych odsetka losistości(61%--80%) i zgrupowania za
bytków (7,6-10,0 obiektów/kina). Niemniej, maksymalną liczbę punktów
ran kingowych (4) w zakresie waloróxs, naturalnych) uzyskały trzy golec
twa {F'rywałd, Tenczynek, Zary), a w zakresie walat'ów kulturowych tria
sto Krzeszowice. Sumarycznie ndwiększym potenqaiem walorów tury
etycznych dysponuje sołectwa Tcnczynck(6 punkt.ów), a następnie miasto
Krzeszowice, sołectwa Dębnik, Dubie, Frywald, Siedlec i Z:try(wszystkie
po 5 punktów)

Strefa występowania walorów turysŁycanych scharakteryzowanychjako
budza dobre"(5 -- 6 punktów rankingowych) rozpościcra się wzdłuż wschod
nici granicy gmina z wyłączeniem sołectwa Nawqjowa Góra. Łącznie obszar
ten składa się z siedmiu sołectw(posuwając się od północy są ta; Zar); Dęb
nik. Dubie. Siedlec, !(rzeszowicc, Tcnczynek, Frywatd) i dzięki temu, żejed-
nostki tc przyleg4ą do siebie.jest to obszar zwarty przestrzennie. lch rozkład
przedstawiono na iycinie ]. ])ane zaxxarte w tabeli 4 pokazują, że relacja po
między waloritmi naturalnymi a kulturoxWnli jest różna w poszczególnych
sołectwach. Dwa sołectwa w lej strefie -- Zaró i Frywald - posiad4ą na swo-
im obszarze przede wszystkim walory naturalne, a z kolei miast Krzeszo-
wice charakteryzuje się najwyższym w gminie potenqałem walorów kul-
turowych. Strefa ,,bardzo dobrych" walorów turystycznych zdm\\je 36,6qD
całkowitej powierzchni gminy.
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Bardzo dobre walory turysty

Dolin walory turystyczne
Przeciętne WBloiy turystyczi

WALOR
słabe walory turystyczne
Y TURYSTYCZNE GMINY KRZESZOWICE

Ryc. 1. Walory turystyczne gnŁiny KFzcszon'jcc

Tereny o ,,dobrych" walorach) turystycznych(4 punkty rankingowe) obęl
mulą obszary pięciu sołectw. z któi7ch cztery bezpośrednio fiąsiadŃą z ob-
szarami posiadającymi ,,bal'dzo dobre" walory turystyczne. Nil zachodzie są
Lo sołcctwil krola Filipowska i !nudno, a na póhtocny Czerni i Paczółtowice
Poza tym ,,dol)tymi" walorami turystycznymi charakteryzuje się sołectw o
Ostrężnica, polożtlna w skr4nie północno-zachodnią części gminy. Ogółem
trela ,,dobrych" walorów turystycznych obejml4jc 29,5Wo powierzchni gmi-
ny, alejak widać z tychy 1, niejest to teren jednolity. go trza izolo
wine od siebie, obszary'

W niekLÓlych prz) padkacji W'dzielone .,strefy" nie 8ą obszarami zwartyml przesCraun
nic. XS całym opracowaniu używam) jednak konmkwentnie określenia .strefa' dla podkreślenia
jednolitości cech walarńu- LuWóclcznych reprazentou onych przez dany obszar t9treFę). Zwnrta&
Urytorinhia .:stref", z punktu widzenia celu opracowania,jest npruwą drugorzędną.
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J'et'eny Q ,,pl'zeciętn) ch" {3 punkt' rankingowe) i ,,stahl-ch"(2 ptmktl'
walorach turystycznych za:jmqe z(tech'dawanie mnidszą powiek'zchilię(od-
powiednio: 18,5qo oi-az 15,3% powierzchni gminy). Strefy te również nie sta-
nowią zwartych obszar'ów. cojest szczególnie widoczne w odniesieniu do te
jenów o ,,pt'zeciętn) ch" what'acjl tur) etycznych, na które sktadąją się tt'zy
sołectwa wyraźnie izolowane od siebie(ryc. 1). Przestrzennic} tereny tc po-
łożone są na poludniu gn\iny (gadka i Zapas), na wschodniej gn'anity gminy
Nawojnwa Góra) oraz w części północna zachoclniqi {Non a Góra, Aliekinia
Filipowicel

Obszm] o .bat'dzo dobtycjl" i ,,dobrych" walorach tuwstyczn.ych stana
wią ponad poloNA'ę powiek'zchni gminy(łącznie: 66,1qH). I'worki! onc, za wy
jątkiem izolowanego obszaru sołectwa Ostrężnim, jeclnolit.ił strofy wysokiej
koncentradi walat'ów turystycznych. Jest to potentgalnie n4biirdzicj atrak-
cHny obszar dla l ozwcju turystyki

Strefy turystyczne gminy Krzeszowice

Na podstawie pl'zeprowadzonqi wajoryzaQji na terenie gminy Krzeszo-
w-icc: zostaly wyznaczone trzy stre6r turystyczne: strefa północna, centralna
i puludniowi($aleccwazaliczane doposzczególnych stt'ef'pilcllndzą wyłącznie
z obszaróxv c] ,,b;udzo dolnych" i ,,dobrych" walorach turystycztlycll. Auto
i'zy opl'acowm)ia wyszli z złożenia, że z:i oby naturalne i kulturowe, który-
mi dysponują sołectwa o ,,przeciętnych" i .słabych" w&lonich turystycznych
nie zapewnmyą odpowiednią atrakc)jności turystyczną aby w chwili obecnql
dysponując ogl'aniczonymi śr<lkaini finansowymi -- gmina mogła prowa-

dzić Łam dzialania aktymlące ruch turystyczny. Stąd środki należy koncen-
Lrawać na terenach o .bardzo dobrych" i ,,dobrych" wnl(}radl turystyczna-ch
z punktu widzenia](iyteriów pl'zajętych w niniejszym opracowaniu. Jedynie
wieś Ostrężnica, mimo ,,dobrych" walorów turystycznych, z uwagi na swqe
izolilwane" polożcnie, nic zostala zaliczona do żadlld z wytyczunych trzech
stl'ef: Ostateczne wyniki u aluryzaęji sołectw i miasta KI'zeszou'ice, u'eclług'
założonych ktlrtei'iów. pl'zedstawiono w kabcb 5, a rozkład pi'zestrzennl' WT-
tyczonych sti'ef turystycznych, opartych nti miąscowościach, które uz) ska-
ły co najmniej 4 punktó' rankitlgowe, ohraztŃc rycha 2

Strefa północna ob4muje zwarty obsziu. do którego zalicza się wsie:
Czerni, Paczóltowice, Dębnik, Zair Buble i Siedlec. W tŁj strefie pilnie
względna równowaga pomiędzy UTst.ępowanicm walorów pl'zyl'adniczych
i kulturoxlrych, z nieznaczną przewagą walorów nato'alnych. Sumarrczna
wartość punktów rankingoxsych sołectw tej strlłfy wynosi 13 dla walorów
kultur'owych i 15 punktów dla w alorów naturalnych. Dodatkowo stref'a pół
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Ś
zdala.' (prnniwnuie R-l";ne

Strefa północna
Strefa centralna
Strefa południowa

STREFY TURYSTYCZNE GMINY KRZESZOWICE

Ryc. 2, Strefy tuiyBlyczne Emiinj' Krzeszowice

nocna posiada nu swoim t,erenic swoiste atrakcje turystyczne. \V miedscawo
ści(}zerna znajduje się XVII-wieczny Zespół Klasztorny Kat'lnelitón' Bosych,
któryposiada rangę pndwńjnego sanktuarium. Również funkcję sanktuiirium
pełni dl'ewniany XVl-wieczny kościółek p.u- Nawiedzenia NMP w Pitczól
towicach. Obie Le miejscowości stanowią jedne z ndważniąszych punktów
ecepcli tuiystycznq w gminie o chanikterze i'eligjjnym i krayoznawczym
W strefie północnej zn4dują się ponadto dwie rezerwaty przyrody: ,,Dolina
Eiiaszó\vki" i Dolina .,Raciilwki" połączone siecią! szlaków tuiT'etycznych.
również o charakter'ze speqalisL}'cznytn. Ze względu nu zróżnicowana rzeź-
bę terenu oraz liczne natui'ulne i ante'opogenicznc odkrywki (m.in. lamy ka-
micniilrskie w l)ębniku) w Dolinie Rmławki wytyczone geologiczny szlak
edukacyjny. Podsumowując, strefa ta posiada doskollałe warunki do rozwo
ju kilku f'orm turystyki. Z uwagi na lsystępowilnie unikalnych walorów re
liUUnych(dwa sanktuaria malone) i przyrodniczych (dwa rezerwaty przy
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ody) stron północna powinna się rozu\jaćjako centrum I'ecepdi turystyki
religjjnęi i krajoznawczęj. W drugie kolejności, z uwagi na występowanie te-
i'fanów o wysokim stopniu ochrony. gmina powiela położyć nitcisk na rozu i
turystyki speqjalistl-ceną. miedzy inn)nni rowu'owd

Strefa centa'nina pokryć a $ię z granicami n)iasta Krzcszau,ice. Obszar
ten zostal wydzielonyjako ombna strefa zaM3vno ze względu na ndlicznieD
występuyi cc Łu zabytki kultulyjak hż zasoby naturalne, którymi dysponu-
je n\iusa) Krzeszowice. Zdecydon,anie n4w-ięcq, bo aż Ififi obiektów Wpisa-
nych do rejestru zabytllów - na 436 w gminie - położonych jest w obrębie
miasta l<rzeszowicn. Liczba ta stanowi ponad 38% wszystkich zabytków gina
ny Krzeszowice(tab. 2). ZwiązancjcsC to z przeszłością miasta, które w koń-
cu XVIII i na początku wieku XIX było p)'rżnie dziitł4ącym tlzclrowiskiem,
dzięki rozpowszech n ieniu na skalę regionalną i światową skuteczności dzia-
łania krzeszowickich źródeł wód sim'czanych. M' tylu okl'ecie powstało cało.
żonie iŁrchit.cktoniczjte ot'az, ist.nie.jąca do dziś, zabudowa uzdrowiskowa: la
cienki(m.in. ł-łazienki ,,Zolla"}, budy'nck zdrulowy(Pałacyk Vauxhall) i park
zdrqowy. Róxvnież w- drugie połowie X[X witlku przystąl)iot]u do budouS- ]'e
zydclnqji dla ówczesnych) wtiiścicieli Ki'zeszowic; - Potockich. Wtedy l:o zbu-
dowany znsta] pałac magnacki w centrum ]<i'zeszowic, u otoczeniu parku
utrzymanego w stylu angielskim. Założono także zwierzyniec w pnbliskicjl
lasacłl Lenczyńskich z duktiimi strzelniczymi i ozdobnymi bramami. Z tego
ol(reku pochodzi również Kościół Pal'alialny Św. hlarcina, zbudowani' n' sty-
lu neogotyckim [7 1

Opl'ócz zabytków kultury i bogatych tradycji uzdrou iskowych, miasto
Ki'zeszowice dysponuledu dziś wysokim potenqułcm wód mineral nych. Kaze
szowice nie posiaddą obecnie etat.usu uzdrowiska,jednakże na ograniczoną
regionalną skalę pełnią funkde uzdi'owiskowe

Z uwagi na występowanie walorów tur) etycznych równie o clint'akterzc
kultŁU'ow)nn, Krzeszowice powinny w pelni rozwinąć sięjako centrum T ecep-
qi turystyki ki'doznilwczej. Rón nolegbm kiej'unkiem ruzwdu dla strefy cen
traltlqi ł)owinna być tul)'styka uzdrowiskowa. Dodatkowo. Ki'zeszowiw jako
miasto gminne powinny pełnić funkcje ina)r'milcyUno-rozrządowc dla całego
ruchu Lurystycznego przybywającego na teren J:miny.

Strefa południowa obejmuje cztel)' sołectwa: Wola Filipou,ska, Rudllo
Tenczyrlek i Frywałd. Sumatyczn'a wmtość punktów r:tnkhigonD'ch sołectw
td strefy wynosi 5 punktów d]a wa]orów ]tulturowych i 14 punktów dla wa
lorón' naturalnych. Obszar ten llosiada \wsoki odsetek lasów i stosunkowo
niskie zagęszczŁtnic obiektami zabytkowymi. Sołectwa Tenczynek, IPrywałd
i Rudno tworzil zsvm'ty obsza' położony na południe od miasta l<rzeszowi
ce. Teren ten porośnięty.jest Łzu, Lasami Tenczyńskimi, w których od XVII
do początków XX wieku, za czitsów świetności rodu Potockich w Krzcszowi:
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cech, utworzony był ,,Zu ierzyniec", w którym hodowano zwiet'zynę lownił
w wanlnkactl natura]nychF7]. Aktualnie przez rozległy abszai' Lasów Ten-
czyńskicł) f)rzebicgi\ją liczne szlaki turystyki pieszęl i rowerowej oraz ścież-
ka dydaktyczn:l daw nego gańl'nictwa węglowego. Drugim kompleksem leon.ym
strefy pohldlliowęj jest Puszcza Dulowska, którą wschodnie tet'eny polotu
s:ł w sałcctwie \Wola Filipowska. Nieba'ątpliwie strefa południowa posiada

najlepsze warunki da rozwoju tuq'st)-ki wypoczyl\kowal. Większość sołectw
za[iczarlych (]o omuwianq strefy ]eży w obrębie Tellczyńskiego Parku Kra-
jom)rasowego i p08iada gęstą sieć szlaków tuiyst) cznych, Dodatkowo w miq-
scowości audi\o znajduje się gdńwna dominanta kultur'awa gmina czyli ]'n-
iny Zamku Tęczyn z XV'l wieku, a w miqscowości Tenczynek liczne zabytki
kuli,urrJW e

Podsumowanie

Przeprowadzona walalyzaąja turystyczna gminy Krzeszowicejest próbą
ln:eny obszitru pod kątem .jego atl'aki=ljiloślli dlu ruchu turystycznego. Wy-
tyczenie stl ef tatrysqrcznych gminy Krzesło\vice nlo c sUlnowić punkt Wej-
ścia pl'zy opracowyn'aniu planów, i strategii rozwoju Lurysbyki w gll\inie. Każ
It gnnina posiada specyficzne XŁ':ii'tanki do i'ozwqju turystyki. Jednakże już
w obrębie gtniny można wytyczyć obszary. Iktóre posiadają w)jątkowc willa
ry turystyczne i gdzie rozwój turystyki jesc n4bmdzięj pożądany. Wydziela
ne w opl'acoH'aniu uti'c'rX tur) EŁacnne ol)eUmulą tereny o n)'sokich walorach
nttLuralnych i kultur'owych r>1'az wskazulil jtlkie foi'my turystyki są tam uf)ra-
wiiinc,. ajtlkie mdą szanse rozwinąć się.

Rozl q turystyki powinien niutt;pawać w sposób bezkołizŃny ze śrcldow i
klein natui'alnytn, społecznym i ekonomicznym, ajest to nlożliue tylko po
przez odpowiednie planowanie. Pl:mowy i kontrolowany t'ozwÓI ttŁiystyki jest
szczególnie ważny nii obszarach chronionych, gdzie mlleży pl'apagować takie
normy turystyki, król'e nie powodują degradilcli środowiska natul,alnego- Pja.
tlowanic rozu'du turystyki na szczeblu Inkiilnjm zdecydowanie poxdntlo być
poprą(ttlzrlnc wnikliwą diagnozą stanu istnią:!cohn, do kt.órego można zaliczyć
walolyzaqę terenu oraz wyznaczanie strefrozwoju turystyczncHX)

Tourist zones in Krzeszowice community

In the paper an analysis ofspatial distribution oftourist values in lCrzes-
zowice community was carried oub. The values had been divided info two
gl'oups: nntui'al itnd {:LdCural. The percentage offorests covcring auch hamlet
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was considered to be an indicator ofnatural valucs (tab. 1), and the mtmber
ofhistorical mo numents at l kmz was adopted ns an indicator ofcultural val-
ue$ dcnsity (tab. 2). The andysis covered all the hamleta within the commu-
nity and the settlelnent ofKrzeszowice itself: in the next step of ppoł;edure
a[[ the administl'ative unibs werc assigne(] with ranking pointa according to
intensity orapplied indicator(tab. 4, nlg. l).

In the further analysis only Chore uńts wnich obtained minimum 4 rank-
ing pointa in total have been considered(«good" and ,,very good" tourist
va[ues)(tab. 5). The units wnich obtained 2 ranking pointa(,,wea](" tourist
v&lue$) and 3 ranking pointa(,,itvenlge" tourist values) were recognizcd as
nonattracti\ e for tourist

Finally seven hamlltts and the settlement of Krzeszowicc1(5-4 ranking
pointa) were rcctignized as the beat m'em to develop Lourism. and live ham-
leta {with 4 rilnking pointa) xxere recognized as ,,good" lireas 6ar developing
Lotu'ism(Ub. 5). 1'he final areał were divided info thrco zonc$: the north
ern. central and southern zone, and the spatial locality ofthem wa$ presenb'
ed on nieme 2.
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OBIEG'IY ZABY'lKOWE JAKO HOTELE
NA PRZYKŁADZIE STONVARZYSZENIA

WYPOCZYNEK W ZABYTKACH"

KrzysztofKcLganeh* Alicja MiŁŁer*

Wstęp

Tut') styka i podróże nie są wynalnzkami czasów współczesnych. Już
vv olgi'osie billli.Inym przemiel'zat\a kijomeCry; uczestniczonf} w wyczerpu-
jących wędt'ówkach, W tym celu powstawały pierwsze obiekty nuclcgo-
we, głównie przy ś\viątl'dach stanowiących cele piejgrzymck, ij, w G]'ecji,
Rzymie czy na Wschodzie. Już w średniowieczu narodziła się instytucja
zw. passegi, bę(]iąca zalążkiem dzisiejszego biura podróży, gdyż nie wszy-
scy byli na tyle odważni i doświadczeni, by n:] u,łasną rękę organizować
tak trudne i niebezpieczne przedsięwzięcia, jakimi były n' tamtych cza-

sach - podróże [41
W miarę rozwodu (ywilizaqi, bogiiccnia się państw turysqrka stala się

ważnym czynnikiem w życiu u ielu krąjón: jak i p08zczególnych {lsób. Jcd
noczcśnic ciilglyjęj rozwq wprl'nął i ciągle woły\va degradująco nie tylko n:l
rodowiska natui'alne, ale i s])ałeczne. Jesteśmy świadkami tw orzących się
współcześnie coraz ta noW'ch form tur'styki lub doskonalenia n'cześniej
już istniejących. Pewnym sposobem rozwiązania tego problemu jest tury-
tyka dtematywna będąca forma!, król'ęj uczc$tnicy działają zgodnie z pra
wami pi'zyrody i pon'zębami czlowieka. Z racji sw4 odmienności od Lury$1y-
ki masową jest budza poszukiwanym produktem na rynku LurysLycznym
Jest próbt} znaleziena i upowszechnienia rozsądnych, innych możliwości, l }d.
miennych w slo$unku do przeważdących dotychczas szablonowych form cu
rystyki masową

Zauważa się również znaclznl- wzrost zainterewwania turystykę kultu
nową, odwiedzania miąsc z wiązanych z naszymi przodkiimi. Według ewiden
ęji w PolBcc znajduje się ponad 40 tysięcy zabytków architektoniczno-budow-
lanych. Wiele niszczeje z powodu braku opieki. Dlatego świadczenie uslug

sl)lur 'lwrystjki i Kekielęji Awr. Kmk Jana Pawła ll 7$
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noclegowych w tego typu obiektach nie ©lkojest szansą ratowania narodo-
wego dziedzictwa, stwarza również możliwoH rozwciu ruchu turystycznego
na danym terenie, często nie obnltqjącym w walory naturalne

Cel

Szczególnie modna i popularna jest turystyka nastawiona na zwiedza.
nie zabytkósv o znaczeniu międzynarodowym. Nie przypadkiem naHbardzieU
uczęszczane europejskie tracy turystyczne prowadzą do Wloch, Fntnąi, Hisz-
panii, czyli krqów o dużęl liczbie zabytków architektui7. Również w Polsce
na h'psach n ędrówek spotykamy liczne zamki, wspaniale magnackic palace,
utopione w zieleni dxvorki cz} zapomniane klasztory. Dlaczego więc nie po-
łączyć zaspakdania potrzeb biologicznych z estetycznymi. Warto skorzystać
z polskie gn)ścinności i poznać bliżej tdemnice historycznych muMw-

Do naDXNażnięjsW'ch działań podjętych w niniąszea praqr należało u8ys-
tematyzowanie wiedzy na tem:it możliwości wypoczynku w obiektach zabyt-
kowych na terenie Polski. Podjęto również próbę zaszeregowania cqi dzia-
łalności do turystyki spedajistycznej i wykazania jej związku z Lurystyki+
alternatywną (jako alternatywną formy zakwaterowanie) oraz z innymi for-
mami tur'styki.

Jako dawny cel postawiono sobie przedstawienie Stowarzyszenia ,Wy-
poczynek w Zabytkach", które zrzesza niezależnych polskich hotelarzy i re-
stauratorów.

Podjęto również próbę scharakteryzowania obiektóxa' noclegowych, wyko-
rzystywanych przez wymienione Stowarzyszenie(wraz z dostępnymi atrak-
dami), jak i klientów owych hoteli pod względem czynników demograficz-
nych, celu przyjazdu, zainteresowań i innnych cech

Metody badawcze

W celu realizacji tematu przeprowadzono badania ankietowe wśród lasa
wo wybranych 68 gości hoteli, należących do Stowarzyszenia n:Wypoczynek
w Zabytkach". W dniach od listopada 1999 do marca 2000 roku zbadano an-
kietowanych w naatępujacych obiektach hotelar$kich na terenie Polski

Palac w Krześlicach k. Poznania.
Zamek Jan 111 Sobieski w Rzucewie k. Gdańska,
Hotel Country - Palac w Cberzycach k. Zieloną Góry
Zespół Parkowy-Pałacowy w Sieniawie,
Hotel Noma Residence w Promnicach;
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Opracowane ankiety pozwoliło na przybliżenie sylwetki gościa hntelo
waga w obiekhti:h zabytkowa'ch, jego prcfertln(ji urlopowych, upodobań tu
Wytycznych i innych cŁ:ch

Mi(ąjsce turystyki w obiektach zabytkowych
jako produktu turystyki specjalistycznej

I'uryst yka w olJiektach zabytkowych,jakimi są zakłady hotcłlarski(! Słow a
rzyszenia ,,\N)Toczynek w Zabytkach", to zczególny rodza Lui'styki. Chcąc
poznać dokladnięijej spwynkę należy zagtęł)ić się w kilka innych fot'm tu 1) st#
ki. na pi'zl'k lad takich\jak tut'ystylla spŁ:qulistycznŁt c'zy Elltei'nat)ns'na. W skład
l.tu):stylu speqalistycznęl w obiektach zaba,tkowycłi wŁlhnclzi cześć elementów
Cttrystyki dternatywnql, w król'ej tojedną z nltef'natywjesl nocleg w nieprze
ciętnym obiekcie. Pobyt w zabytkach nosi I'ównież cec]ly t\uystyki ]wlburowęi,
biznesowej czy konferenc)jną. T)la części gości .jest to również podróż moty-
waqjna. Dlatego też w dalszej części npt'acowania przybliżone kiadq z WTżey
wymienionych Fnl'm turystyki. lstotnejest także określenie pi'flduktu Lurysl-)"
ki st){wgithsLyczney, będącego ofertą czy propozycją spt'zedaż)-, w cryllkowaną
prac'z U,nekl2J: Jest to więc zarówno przedmiot, usługa, midsce, organizacja
lub idea. Stąd można pokusić się o stxviet'dzenie. iż niemal w$zyst.ko co tmvsta
nabywa przed padl'óżą, w jey trakcie ot'az podczas llobytujcst produktem

obiekty Stowal'zyczenia ,,l\ryjloczynek w Zabytkach" ol'eruyi} cilłą gamę
produktów, TFJ>uw-- pulLicly hotclow.c sittu(3ują się z noclegu i posiłku. Jednak
w zitlcżności od charakteru pob) tu, celu prz)$azdu, zmobnnści portfŁłla klien-
ta. al(! i możliwości organizacyjnych obiektu, gospodat'ze są w stanie' zaohro-
w ać różnorodne atrakcje dostosowane do pl'eki'enqji i wieku swl.aich gości

Turystyka w obiektach zabytkowych
jako turystyka alternatywna

Obecnie nazwa ta jest używana w celu {lkreśleniet now cgo sposobu po
dojścia do turystyki, polegającego na])referowaniu takich form uczestnictu'a
riżz organizaqi i obsługi ruchu turystycznego, które opierają się na zusa(dzie
zrównoważonego rozwc8u, tzn. aby ruch ten odbywał się z kol'zyścią dla śro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego, dla ludności terenów odwiedzanycłl
przez turystów. jak i dla samych turystów.

Jest to forma Curyutyki, która jesc zupełnie czym innym niż masowe
zagraniczne wyjazdy zorgat izowane. Jest ona dla turystów, których pocią-
ga działanie w odmienny sposób, którzy chwil spędzić mnie czasu z innymi
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turystami, a bardzie poznilw:lć ludzi mieszknUących w odwiedzanych mięs
snach i ich kultur'ę. W ten sposób m4ą nadzieję na naxviązi nicjŁonLakCów
z tą [udnościi{ i (]t)świadczenie niektórych mpekbów jq życia. Czują, żc tu
rystyka alternatywna ma n)niższy ujemny wpływ na lokalną społeczność
i jej kulturę.

Dla dokładniqszego ukazania specyfiki turystyki alternatyxx-ną trzeba
przedstawić sześć znaczeń pOjęCiil ,,a]tematywa" [3]
1. dotyczy pojedlmczego turysty ijego motywacji. Dlatego ,,alternatywne

padl'óże przedsiębrane są w celu zaspokojenia oryginalnych aspiraqi,
odróżni4ących każdego z ich z\volcnników od ,,banalnŁtgll" t.uiysty,

2. zw-iitzantłjcstz osobanti upraxmąjącylni ten radza turystyki, któż'ew wiek.
szości })n)testują przeciw ti'aktowaniu ichjak ,,klientów" czy ,,kongu men-
Lów-użytkowników

3. odnosi się du miejsc dacelow)-ch, mdących nidednokrCltnio zwitłzek z c:c.
lama podróży; zejścia z utartych ścieżek

4, dotyczy form zakwatei'iPwania,
5. odnosi się do organizatorów podróży i ich n:\jważnielszych partnerów:
6. związane jest z typem kantakbów ze środowiskiem odwiedzam):m

Alhl'natywnc midsce zakwal.crowania,jakijn są obiekty zabytkowe, st.a-
nowią próbę pogodzenia tradycji z nowatorstwem. W tcn spust 1} wpływie $ię
na rozwój lokalnej przedsiębioł'cześci, nie niszcząc pt'zy tl'm tradydi rcOo-
nalncj

Turystyka w obiektach zabytkowych
jako turystyka specjalnych zainteresowań

Turystykil spocyillnych zainteresowań to forma turystyki, któręl głów-
nym lula ważnym clementclm w.)jazdy - niezależnie od czasu trwania dzia-
łalności tury8tyczneD -jest poddmowanie szczególnego i'odzilju aktyw mości
reki'eacŃnęj lub hobb);etycznej. Działalność ta może przybrać postać zajęć
hobbystycznych ukiemnkowanych na rozu'ńj spraxPności ńlzycznej i inte-
lektualnej.

Współczesne czalsy odznaczają się coraz szybszym tempem życia, bt'a.
kiem wolnego czasu na rekreadę I'uchową, a co za t7m idzie, cot'm częścią
reDestt'zwanymi choc'obami tzw cywilizacńnymi. Zjawisko to cechuje gł(lw-
nic dużo uglomcrade miqskic, choć nicobcc zitczyna być również w mają
swych miqscowaściach. Tym większa st4e się potrzeba w-spoczynku. lecz nie
przed telewizorem, ale aktyw'nego, często przybierąjącego formę ucieczki za
miitsto orŁiz promowania i rozpowszechniania ajŁtywnq turystyki, szczegól-
nie weekendoweD
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Turystyka w obiektach zabytkowych
jako turystyka kulturowa

Związki turystyki z kultur'ą są ścisłe i wz4emne. Turystyka niem'ątpli-
wie należy do kultur. jeśli tę drugą rozpatruje sięjalto ogół wytworów czło-
u,ieku. Dlatego można zaobserwować pięć I'odzŃów zw iązkówE8]

tuD'styka jest funkdą kultury czyli XA' pewnym sensie Waazem clanęl
kultur'.
tut') styka jest elementem kultury(nie sposób zi'ozumieć współczesną
kult\lrę bez uwzględniania ąjawiskajakim jest turystyka),
turystyka jest pi'zekazeil\ kulcui (określone wat«rości kulturow(} prze
noszone są t'ówtlież pt'zez turystykę)
turystyka jest spotkaniem kult.ur (jest to UTmiana u'włości między tu
rystami a ludnością miejscową).
Łuq'styka jest czynnikiem przemian kulLurouych.
N4szerzej spt'awę ujmując można poxviedzieć, że tut'styka jest zjawi

skiern kultur awytn. Tui'styka c})rani, wzbogaca i populatyzuje dobra kul
Curalne, kultur'a zaś inspil'uje i'ozwil tutTstyki. Z tego xx'zględu kultura ząj
muje w'spótcześnie coraz zn:]cz] ielszą Rozl'clę na liście ]notymadi podróży
turystycznych. Kultura stade się istotnym elementetn pt'ogratnów turystycz-
nych. JeD obecność stwierdza się zwlaszcza w program)ach tutT'styki kl'ąjo
znawczej, alternatywnej, pielgrzyjnkowej i do wielkich mimt. Ogólnie można
powiedzieć, iż motyw'acie kulturalne wl'sLępulące Łru'ale w kilku rodz4ach
tuxystxlii uzusacłniujtl piz)jęcic zbiorczcgo tc:rminu tui stykil kLllturown

Zw iązki kultury z turysta'ką powstawałyjuź wtedy gdy nasi przodkowie
przemieszczali się lx' poszukixn'aniu nowego miejsca do osiedlenia się i po-
zostawiali ślady swo.lęt obecności w postaci np. btidowti sakralnych, obron-
nych, osiad]i, (]rógi historycznego zapis\i utrwalonegn w dziełach sztuki oraz
w tekstach literackich\

Obecnie tul'styka kulturowa przeWX'a swoi renesans, czego dowodeltt
$ą różnurakie projekty i inięjatyxxv. jak na przykład pi'zekształcanie obiek.
tów zabytkowych na zakłady hote]arskie. Rośnie liczba społeczności lokal
nych, które odnaw-iŃą swoje dziedzictwo kulturowe. n'zbogacŃą kolekde mu
realne, dynamizują działalność festiwali itp. Zwiększdąc wydatki na kulturę
i jej promodę, pragną popraxs'ić swq w izerunek, przyciągnąć non'ą klienta
lę i zachęcić przedsiębiorstsK'a turystyczne i indywidualnych odbiorców ich
dóbr kulturalnych do realizowania imprez na danym t.arenie

Turystyka kulturowa pozwala identyfikować się lub, na odwrót, odkiyxvać
różnice między kulturą (architekturą, obycz4ami, zbiorem. kuchnią) poszcze
gólnych regionów czy narodów. Uczy również toleranqi, wz4cmncgo poszano'
wania i wrażliwości na piękno, cojest tak ważne w ąjednoczond Europie
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Nie sposób pominąć w tym momencie tak ważnego krdoznawstwa, któ-
re łącza' się z tutystyką. Jest alla poniekąd dt'ngą do kl'ąjoznawstwa, .jednym
ac środków do rcalizaqi jego cellbw.

Trzeci mpekt to sens kultur'on'o-społeczne rozumiany jako dziedzina
kultury obąmująca całokształt działalności poznawczej , $1lmę wytworzonych
nowych wart.ości wraz z wynikami tQ dziaialnaści.

Współczesne krŃoznawstwo pełni w społeczeństw'ie wielorakie tbnkqe
Jego oddziaływanie (}dnnsi się przede wszystkim do tuq'styki, gdyż szerzenie
xmedzy Q kraUti (!jczystym, {ljegm histtirii i teraźniqszości jest głównym celem
działalności tuiysłyczno- krajoznnwczcg. Dlatego też wycieczki krajoznawcze
są.j{ dną z f'orm ruchu Ctuystycznego, a ich celemjest poznanie n4wartościow.
swych w skztli krdu zabytkńsa arcjlitektuly miejsc pamięci, zbiorów. dzieł sztu.
ki, obiektów współczesną techrlih- 'l'cn rodza Lurystyh, to nie tylko foi'tna
populitryzowania wiedzy o kr4u czy regionie, ale także środek rozl)udzunia
i utrwalania tych zaintetvsowań i wciągania w działalność kr4oznawczą

Turystyka w obiektach zabytkowych
jako turystyka motywacŃna

Na tynku turystycznym dochodzi do swoishJ rywalizaqipomiędzyfinna
mi o naUbardzie] oryginalne pon)ysly. Zabitwy w Indian, gry wojenne na pali.
konie, wycieczki rowcrou e po bezdroźacjl czy poszukiwanie skarbów należą
do najbardziej populi'nych elementów takich imprez. Przygotowanie takiej
zabawy dla 20, 30 osób nie jesc rzeczą trudną. Należy zamówić kilka uslug,
np. wjednostce WQjskowęl - strzelanie z broni pneumatycznd do tarcz, w fir-
mie trmisportową -- autokar, a \x' restauriiqi - organizację biwaku na świe-
żym powietrzu. Przy kilkuset uczesLnikach kwestia zgrmtia w czasie wyma-
ga już sporego doświadczenia. Dlat.ego też birmy coraz częścią kilrzyst4ą
z usług agenda, które spoqjulizuji} $ię w turystyce motywacŃnęi

Uważa się, iż organizacja tego t)pu imprez jest obecniejłHną z n4bm
dzięj dochodowych gałęzi turystyki, n4bardziej trudnią w realizacji i jedno
cześnie z dużymi pet'spekt)n\:ami na przyszłość. Profity czerpać będą nie tyl-
ko organizator'zy, ale również zukłiidy hotelarskie ulokowane w histolTcz n) ch
obiektach, wydające się wprost idealne na tego typu imprezy.

Turystyka w obiektach zabytkowych
jako turystyka biznesowa

Podróże w celach handlowych czy interesach są prawdopodobnie n4star-
szą fot'lną zjazdów, a dziś jest tu najbardzią dynamicznie rozwijający się
segment rynku turystycznego
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Osoba udąiiąca się w ramach tzw. delegacji służbowej da innego miota
czy kraju korzysta, podobnie jak inni turyści, z hoteli. restauracji, środków
komunikuqi - u więc trzeba pi'zewidzieć dla niej odpowiednie usługi -- a na-
stępnie. w wolnej chwili może odwiedzić rnuzca, zabytki czy inne atrakqe-
turystyczne

Tego typu podróże chartlktcryzQq się krótkim czasem pobytu, elitarna
ści:ą lłraz niewielki! wrłlżliwości nil l.arie czynniki dccydqi cc o innego typu
wńazdach, jak wielkość docs)odńw, ceny czy sezonoxvość 17J. Nic l)ez znitl:zd-
nia jest t'ównież ilość pieniędzy zostawiana przez uczestników tegf} rodza-
ju tuq'sq'ki

Jak już wspomniano, ten rodząi tul'stan' potrzebuje nieco odnliemlego
INyposażenia obiektu hotelarskiego- Niezbędny jest spt'anny i niezawodn)
system) pt'zekazywania wiadomości, możliwość uzyskania informacji ,:eko-
nomicznych" z osŁiltniq chwili, Ilez.blednie dziułąjitcy foam-scrvicc czy cho-
ciażby program tulcwizŃny u języku angielskim.

I'urystyka w obiektach zabytkon,ych jako
turystyka kongresowa

Nieco zbliżony chat'aktem' do turystyki biznesowęi ln:l turystyka kongre-
solva. \h'Mttzdy nit różnego typu koni'crenqe, seminaria, sympozja, w król'l'ch
uczcstniczil wybrane grupy ludzi,jak np. naukow-cy, polit):l8' członkowie róż
tych organizadi społecznych, gospodm czych, kultur'alnych, spał town'cl\ itp.,
to właśnie turystyka kongreBłłwa

Obycz4 biesiady ma w Polsce długą i piękną trade'ęję, a dziś przeżywa
swój renesans dzięki zagraniczn) m 6n'mom. llrzyniosV one do Duzego kregu
praktykę urziądzania konfcrcnqi w or) ginaln4 scenel'ii. blięlscmni t)-di wy-
dal'zeń nie sąjedynie ini:usta stołeczne? knilów i regionów, wyspcc3alizow ane
u' organizacji i obsłudze turystyki konga'esowd. Coraz czę cięć do bgf} typu
spotkań wyn4muje się obiekty zabytkowe, położone w środku puszczy ptt-
łace czy zamki. Zabytki\iry cllarakter wnętrz nic przcszkitdza - a wręcz od-
w rosnie -- sprzyja domow-e] atmosferze, zachęca do u spółpraca podkreśla do-
stdność i wagę spotkania

Do zaslmkojenia oczekiwań uczestników knnf'et'enęji dzy kongresu oi'uz
zapewnienia kornf'nrtowych ltbrad niezbędne $:ł pracdc wszystkim: nagto-
nienie, sl'stemy symultaniczne(nieoddzoxx'ne pT'zy międzynarodowych spn.
[.koniach), miluofony; ]'zut.niki. tablice, ekrm]E dostęp do sieci internetowej
l czilscm również kamer. St.ąd, idealne wrecz wydają się ośrodki Stowal'zy-
czenia ,,Wypi)czynck w Zal)ytkttch", wyposażone w sale konferencyjne, ban
IdeLowe i inne niezbędne urządzenia pomocne przy organizacji kongresów
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Obiekty zabytkowe jako zakłady hotelarskie

Piero sze obiekty naclcguwc powsLawab w Gredi, Rzymiei na \NTschodzie
przy świąt):dach stanowiących ct1lc pielgrzymek. W Rzymie istniał zawód ho-
telat'za zwany caupol tzn. prowadzący gospotlę, i ,,stabulallus", prowadzący
gospodę równocześnie z gospodarstwom rolnym 141, Wtigę zawod\l opel'żl'sty
lub karczmarza patwierdzit sobór w Nicei w 325 roku, polecdąc urządzanie
w każdym mieście tzw. xenodochium, czyli gospód dla poda óżnych. W miarę
nasilenia $ię niebu hatldlow ego konieczna stała się - budowa schronisk, zwit-
nych wtedy huspięjami, jak również wokół placów targowych -- gmspód dla
przlfbywayących kupców. gdzie nie tylko żywiono przybyłych, alc i udzielano
noclegóxv. 'BrraŁZ z upadkiem prestiżu miast placówki t.c tracimy coraz bai'dziel
na znaczeniu, Podróżuji+c) poslowie i senatorowie byli kwaŁeiuwani w df}
mach mieszezat5skich. llopulal'ny zwycząi notowania w najbliższym napo-
tkanym dwom'ze stal się niewątpliwie pl'zyczyną upadku wielu gospód, które
z czas€trn zmienily się w pjjackie kat'czm)-. Doxxoclem tego l)yĘ nazw)' owych
przybytków, jak ,,Popis", i,Uti'ata" czy choćby ,,Pohulanka". Na przełomie
XVIII i XIX w. rozpoczęto przeksztaluanie dawnych gospód w hotele, ewen-
tualnie budowanie specjalnych hoteli. W' Pol$cc pierwszym znanym hotelem
byl t\ocet :,Pod Bialym Ot'lem" w \warszawie

W związku z rozbudowa! kolei żelaznej w XIX w. wprowadzono również
nowy t!'p hoteli dworcoxtych(tzw. terminus). położonych w okolicy stiltji
i przewidzianych na kiljŁudniowc pobyty

Dziś turyst:yka, którą publicyści zwą przeinyslein XX wieku, została -
obok rolnictwu - Uznitna pt'zez ekspei'tów Banku Swiatowego za tę dziedzinę
gospodarki, która zapew)lialąc najszybszy zxs'l'ot poniesionych nakładów in
wesŁycyjnych, poxMnna stanowić istotny czynnik rozwoju Polskie Halami pra-
dukcŃnymi i wieżami u'iertniczymi tego przemysłu są hotele. Stąd konieczne
.jest. aby ztlkład hotelu'ski dostm'czat padl'óżnemu odpowiedniego pomiesz-
czenia i jeśli umowa to przewiduje, również był zdolny do świadczenia usług
dodatkowych(np. dostarczanie wyż)nvienia, samochodu, prania)

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznydt z dni'a 29 sierpnia 1997r.
usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotclarskich. które' spc'ł-

1. wymagania co do wielkości obiektu,jegor)Tosażenia, kwaliHikaqi perso-
nelu oriiz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzEÓu i kategorii,
do których obiekt zosŁid zuszeregowany,

2. wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określono odrębnymi
przepisami
Obiekt noclegowZ zapewniając podróżnemu nocleg i zakwaterowanie

wraz z podstawowymi urządzeniami sanitarnymi. jest elementem zagospo'
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darowania ttlrystycznego, który warullkŃe rozwój runkqji tul'etycznych
w poszczególnych terenach i un\ożjit$'ia upntwianie podstawowych rodza.
iów turystyki

Stowarzyszenie ,,B'poczynek w Zabytkach"

Wypoczynek w Zat)ytkach" to polska marka niezależnych hotela].zy i re.
stauratol'ón. świadcząt=ych prafeqonalnie Usługi gościmlości w obiektach za.
bytkowych. Przedsięwzięcie to powstało u 1998 i'oku, (]zięki Grupie Kowttl
ski & Partner - konsultantem w dziedzinie hotelmstwa i wstranomii

PadjęLu próbę stwoi'żenia rodzimą sieci z nitdziąą, że zostanie! ona kie-
dyś, w bliżsi na razie nieokreśjnneD przyszłości, przyjęta do którejś z sieci
niiq?dzynarodowychl Stowarzl'czenie prowadzi działalność szkoleniową. sta
raląc się ww'ównitć poziom \usług hotelowych, gastronomicznych orla \v za-
kresie pt'ogl'amu kulturalnego pomiędzy obiektami, lctórejuż coś nu lym polu
znaczą, a tymi, król'e byty dotąd odcięte leci skąpo docier4ących do większa.
ści z nich inroi'maęji o curop4skich standardach. Spotkania Le odb)w4ą się
kolejno IA' gościnnych progach zt'zeszonych dotąd obiektów. SCowarz},czenie
zaznacza swoją i:łbccność w bt'andy turystycznej, uezest.niczącąc w licznych
rniędzymai'odowych Łagrach m D'etycznych, np.w 13erlinic. Pietn'szy rok dzi'a
litlności zaowoctlwitł 29 obiektami, drugi -już 85

Charakterystyka obiektów noclegowych wykorzystywanych
przez Stowarzyszenie ,,\VWoczynek w Zabytkach"

Zabytki stanow ią podstawowe dobr'a k\ŁJtuJy każdego narodu, stąd Leż
podleg4ą spccaalneD ochronie. Wśi'ód wielu rodzajów zabytków i pamiątek
historycznych określonych w ust'Rwie O ocha anie cióór AuZ rw z dnia 15 lu.
Lego 1962 r., zubyt.ki al'chitektujy i budon'nictwil zdmują pozyęlę szczegół
ną- Są to bowiem obiekty:

z którym)i spc=ltykamy się nąjczęścią - zamki. palace, kościolX klłisztor3
zespoły pałacowo-ogrodowe, kamienice mieszczańskie; Ulegały one w ciągu
wieków znacznym przeróbkom, rozbudowie czy w końcu zniszczeniem. spo
wodowanynl licznymi WQjnaini, które pi'zetaczały się pi'zez obszŁlr Polski
Br wielu przypadkach zabytki niszczone celowo, zacierąjąc dowody polsko.
ści, np. na dawnych nii$zy-ch wschodnich tez'snach. Mimo wszystko w Polsce
zachowały się w)jątkowo cenne ztŁbytki architekCuiy i budownictwa, w tym
kilkadziesiąt o dużym znaczeniu dla kultury światowęi, np- Malborlt w pasa
ny w roku 1 99? na Listę światowego Dziedzictwa Kultury.
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W Polsce znajduje się ponad 40 tysięcy zabytków mchitekboniczno bu-
dowlanych. Według ustaw' zabytek to każdy przedmiot t"uchomy lub nieru-
homX dawny lub współczesnym m4qcy znaczenie dla dziedzictwa i roze'c8u
kulturalnego ze względu najego wartość histaryczn% naukową lub artystycz-
ną. Są one bogactwem narodowym i powinny być chronione przez wszystkich
obywateli. Celem ochrony dóbr kultulyjest ich zachowanie, należyte ujrzy
made oralz spolecznie celow-e wykorzystanie i udwtę])danie dla celów na-
tkclwych, dydaktycznych i xarychowawczJ'ch, tak :3by służyli' nauce oraz po'
pulalyzadi wiedzy i sztuki i bHr czynnym składnikiem życia współczesnego
połeczeństwa
Octu'ona dóbr ]iu]tulT po]ega na zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem,

uszkodzeniem, dewasbaąą, zaginięciem lub wywozem za granicę, na zapew-
nieniu iin wartmków t.rwiiłego zachowania, na oprah)wania dokmnentaqi
naukawęl, ew idcncji i rejestradi oraz na ich konserwadi, restauraqi lub od-
budowie, opartych na zasadach naukowych

Szczególnie modna i popularnajest turystyka nastawiona na zwicclzanie
zabytków. udzial w impt'ezach historyczno-widowiskowych, jak np. turnieje
rycerskie/3racZwa ]/źecza iK sz7, przedstawienia typu światło i dźwięk. Ro-
śnie także zaintel'esowanie pobytami w stad'ch zamkach, palacach czy dwo-
rach, n nawet spichlerzach czy też zespołach klasztornych

Obecnie sieć .Wypoczynek w Zabytkach" stanowi 85 obiektów zabytko-
wych (ryc.l)

Rodzaje obiektów użytkowanych przez
Stowarzyszenie "Wypoczynek w

Zabytkach"
27

23
16

2211
rodzaje obiektów

n pałac
[] kamienica
H klasztor

H zamek
Diana
Hspichlerz

[Jdwór
O młyn
Rwilla

źl6dla.' aprmawanic wtH$nR

Rye. 1. Xodz4e obiektów użytkowanych przez Stawarzysmnie .Wypoczynek Zabyckuh
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Nąiwięcnj zitkladów hotelowe'cjl ujoknwanychjctst w okitzalychpałacach
czyli reprezentac)jnęj budowli mieszkalnej, nie m4ąceU charakter'u obron
ncgoL6]. Jako bUdOWIEL mieszkalno-reprezentacyjnit jest nŃważnięjszą for-
mą at'chitektury monilrchii absolut.nej. Nowożytnajej firma wykszt:tlcdąca
$ię od XV w., IWwodzi się z trzech źródeł

miejskiego dllmti w'ai'owitego,
redniowiccznego zamku, którego obt'onną ftinkqon'alność zniosło wpt'o'
widzenie broni palną
tradycji wilii rzymskiej;
Zc względu na funkcje i położenie rozróżnia się: pałac M'idski, tniąski

pałac na wodzie, myśliwski oi'az letni
Nil agól palac usyńuowanyjest:
na wzniesieniu, niekiedy na miejscu zamku, często otoczonego wodą,
w nałuralnpn ki'Ńobt'mie
\R' obrębie sztucznie uksztdtowanego krnlobt'az\l (pitrku),
w punlŁcie zbiegu osi urbanistyczt\ycłl
Do najbal'dziad interesujących obiektów tego rodzaju należą m.in

ncsansowy palac w Kobylnikach, XVI [t-wieczny baro]ton'o-k]aEycystyczn.y
pałac w Czerniącwic czy clttwna Łtr);stoki'etyczna t'ezl'denęj:l Si(!niitwskich,
i polem Czartoq'skich w Sieniawie. Wiele pitlaców stanowi zaplecze UTpraw
konnych czy polowań

Poza iniastcm często powstawały również miZZe, będące wioską siedzib)ą
przedstawicieli warstw pnnuj:tc:ycth, częsta n wysztdcanych formach w'chiŁek
hnicznych i maxon niczo usytuowane, połączone z założenietn ogrodowym
Od XIX w willa zostala przekształcona w dolu mieszkalny zamożniqjszą war-
stwy społeczną, svolno stc8ilcy n4częściej powiązany z obradami i lokowane
zazwyczd nii ul)rzcżach miasta.

Villa llcstia w Sopocie to pt'zakład eklektyczneD łludowli usytuawanęj
w parku wśród starychjip i cist5w. micszczi+cą jednocześnie w sxW'm wne.
trzy bardzo przyCulny hotel

Jedne z nąjbardzięi nkazalych budów li w krdobrazie architektonicz-
nym to zamki.

Wyróżnia się [51:
ramki wyżynne, zamki na Rzezi-rach górskich, zitmki na grzbietach gór-
kich wykorzystŃące różnice wzniesień do celów obronnych
zamki nizin ne, nąjczęściqj ot.uczone wodą i wznoszone na starych grcłdzi-
skach
Tylko podział topograflczny na zamki wyżynne i nizinne nie ulega zmia-

nom. Z tego powodu pozostałe systematyzaqc zamków mają ograniczone
ramy czasowe w historii budoxvnictwa obronnego
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Jako prze'kład zakładu hotelarskiego; m4ącego siedzibą? w ziŁmkU, n)ok-
na podać XVl-wieczny Zaułek w Bat'anowie Sandomicrskim, otoczony 14-
hektmowym parkiem cz)- Zamek w ]vlosznej o 99 wiecach i 365 pomiesz-
czeniach. Interesu lce są również Zamek Czocha w Leśną, którego hist.tlri&
ięgiŁ XIII-wieku, XIV wieczn) ZamekBiskupów Wiii'mińskich w Reszlu oraz
Zamek Ksiiłż

Vlriele obiekt.ów hotelarskich ulokowanych .jest również n' dworacJŁ. Jest
to obiekt typow-o polski, nieznany w żadnym inni'm kodu, charakterystycz-
ny dla szlachty zamieszkujiłcd ziemie {lilw nęi Rzeczypospolitej

Według źródeł w Polscejest obecnie okolo 400 0 d wot'kńw szlacheckich lub
Lt?go, co po latacl} dewasta(ji po nicjl pozosl.biło. Pamiębić .jednak tt'zera, że
wiele z nich, tl} pa pt'testu n,iele budo\ranę w okresie międzywdclnnego dwu-
dzi(!$t.ol(!cia w styl\i dworkowym. Dobrze zachowany dworek w W'oli Sucho-
żerbskiejjest dziś zakłademltotelal'skum, taj{ więc zachnwŃąc dawnłł swnjłą
prezencję, pełni jellnocześnie funkcję wynikającą z nowego sposobu użlńko-
w-ilnia. Inny {ll)ieku to dawna włmność 1. J. Panel'ewskiego, czy-li XIX-wiecz-
ny kwot'ek n' Kąśnęj Dolnęi, czy dwór w Dlużewie.

Wędl'ującpclPolsceniei'zadkopodziwiamypotężnezabK(Zowan.fa#Zasz-
forna. Jest tn zespół budynków stanowiących miejsce wspólnego życia za
konników lub zakon nic.

Jednym z dwóch obiektów pokla$ztornyc:h, w których \ulokowane zo
stali uslugi noclegowe Stowarzyszenia ,.Wypoczynek w Ziibytkucb", jest
mała placówka w Sulcjuwie PcitJklasztQrzu, będąca dawną siedzibą bako
nu Cyst.cr$t3w. Grube mury, baszty i wieże XIII-wiecznego opactwa qrster.
ki(:go nad rzeką Pilica ki)ją nou'oczesnl' hotel o niepoxvtarzalnym nastl'o
ju. Z dawnego opactxs'a zachod'ał się romański kościół, kapitularz i arsenal
z baszta muzyczną. Caly kompleksarchitektoniczny z istniejącąbramą kra
kowską, baszta nlaut'etańską i wieżą tTcerską -- stanowią nąjxó'ższęj ,,0
klasy zabytek

Drugitn cennym tego typu obiektem jest położony nad jeziorem \VIEW
kompleks kjasztonly zakoml kamedułów o surowęl regule zakazującą zbęd-
nych rozmów i zalecnjących zarnieszkiwanie ]la odludziu. Można tu mieszkać
tn.in w 17 et'gmach -- domkacll mnicjtów. Ośrodek jest otwarty dla wszyst-
kich poszukujących ciszy. skupienia i niezwykłęl atmosfery, gdyż położauy
jest na półuryspie otoczona'm wodEunijeziora Wigiy oraz Wigierskim Parkiem
Krąjobl'azowym

Prl3cz wymienionych obiektów architektonicznych wykorzystywanych
w celat:h noclełlowych. istnieją również inne, mnie f)[lpulaine

nt\drzeczny spich]crz zbożowy, murowany z kamienia w Kazimierzu ])ol-

XVll-u,ieczne wodne młyny drewniane w Klekotkach oraz Bolesławcu,
nynt
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kuźnia(słynący jako mi4sce podltuwanin koni Napoleona) n' Papa'otni
łaźnia miejska w l<uzimierzu Dolnym

Charakterystyka klientów kot zystajacych z usług

Hotele ulokowiinc w obiektach zabytkowych to szczególe)- ]'odząj zakła.
dów noclcgowych. Do t) ch miejsc nie prqUeżdża się t5rlka, ahy spq'(tzić noc
i ],ano udać się w dalszą dt'ogę, c})oć i tacy goście bywają, Wyśmicnita kuch-
nia, doskonała obsł\tga, cisza i s[)alki'j lxl cechy, kt.órc doceniali ankietowani
Wytl\'ori\e iz gntsrem urziłdzonc pokoje, elegancki charakter' wnętrz, moż-
liwość obcowania zc sztulŁą i llistnriq wpłW'a z ł)esvnością na typ gości ud-
wiedz4ąq'ch elany obiekt. Nie bez znaczenia.just również c:cna oferowana,ch
usług O odmienności klienteli świadczy róxvnież f'akt, żt} nic' sil one usytu
wino w wielkich miast'ach. ale zazuycząj oddaJotle od aglomŁ:r:iqji, na skra
i\] l:isu {:zy nad l)rzcgicln jeziora

Większość, bo aż 66%, respondentów stanoxsnb' kobiety w tym: {lo 19 1ut
nieco powlue] 8%, do 29 1at 41,5% ankiol.owilnych, do 39 lal 25% kobiet, clo 49
lat t'ównież 25% badiinych. B'śi-ód mężczyzndolninowaliul'odzeniwlatac1l 1961
1970 rokiem - 83,3%. nicspclnit 17% to panowie poniżej 29 t'oku ż)-cia
Jak więc dfln idzi! biidŁlnia, gośćmi zakładów hotele'skich Stowarzysze-

nia ,,Wypoczynek w Ziół)utki\ch" są ludzie dość młodzi, gdyż znaczna ich cześć
nie pt'zek)'oczyma 29 !'oku życia

Aż 88.8q, ankietowanych pocllo({zi z miasta, wśród nich ponad połów
tcl ogol)y }losia(Idące wyksztiitccnie średnie -- 56ęb, zaś ankietowani pocho-
dący zt: wsi {11.1%) to w 100% 060by z wykszt.alceniem średnim, pl'zl' czym
znilczna większość ankietowanych z wykształcelliem wyższym to kolJiety -
ponad 71%

Goście hatelowi to w 66% osoby posiadaHace wsf)ĆPłmalżonka, w t} m 20%
to małżeństwa bezdziettle. Wśród tilnłżel\stw posiadających potomstwo, po-
łowa ankietowanych posiada dwqkę dzieci, co piąty to rodzic jedynaka, na-
tomiast pozost€de 30% to I'odzice triki dzieci

Odpowiedzi ankietowanych na pl'tanie o upt'awiatlą fonnę turystyki nie-
znacznie się różnią. Formą turystyki uprawiają przez największą liczbę re
spondcnŁówjclst turysŁ.yka rowerowa - prawie 39% . Następną fonną w kolej-
ności.jest -jcździcctwo, które to uprawia 33% badanych. Aż cztery dyscypliny
cieszi+ sięjednitkowym - 28% - zainteresowaniem. Są to: turystyka górska,
wodna, narciarska i biznesowa. Nieco poniżej upluowała się turystyka kul-
turowa, której uprawianie zadeklai'owalo 22% badanych. NaUmnid popular
ne są turystyka uzdrow iskowa, speleologia oraz agroturystyka, jedynie po
6qB udzielonych odpowiedzi.
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Nii tflki stan bez wątpienia Wpływa wiek oriiz zaintet'esowania ankieto-
wanych. Interesujące wydaje się duże poparcie dla turysWkijeździeckiej, gdyż
w F)równaniu z podal)nym zainteresowaniem turystyka rower'ową czy pieszą
górską, jazda konna wymaga zdobi-cia pewnych umiqętności i sprzętu

Zrozumiałe XW'd4e się niewielkie zainteresowanie turystykę uzdrowi-
skową. któnl wiąże się pośrednio z ludźiTli stm'swymi.

Rów-wież mało popularnajest w wśród badana grupy agroturystyka, po
nieważ,jELk wykażą dalsze badania, ogromna większość ankietowanych ukła-
tiia się w stronę hotelu przy wyborze rodzju wakucHnega obiektu zakwa-
bcrou'itilia.

Ankietoxvani odpowiadtl)i również na pytania dotyczące urlopów, Nau-
więcą, bo aż 71qo odpowiedzi wskaLzi4je na u](jazdy urlopowe dw a razy do
roku. Takim samym powollzttniein cieszą się urlopy z'arównu raz w roku,jak
i pouyżęj pięciu zjazdów na t'ok - l)o] 4,3q. badanych udzieliło t.skich od-
powie:llzj (lyc. 2)

Częstotliwość wyjazdów urlopowych

14.3% 14,3%

71.4%

n l x w roku 2 xw roku [] powyżej 5 x w roku

Ryc. 2. Częstot]iwość wgazóów urjopauych ])ac]

Częsbotliu ość tLrlopów wplywa znacznie na ich długość. B'szysLkie osoby
w)deżdz4ace raz do rłljŁU spędzają zazxA-ycz4 10 dni na wakacjach, zaś oso-
by których xlQdazdy urlopowe są o wiele częstsze, odpoczyw4ą za każdym ra-
zem od 4 {1o 7 dni (lyc.3)

Zróżnicowanie pre6erendi wakacŃnych widocznejest t'ównież what'mach
zakwatel'owada, z jakich llorzysŁauą ankietowani podczm urlopu. Najbilr
dziel populal'ny jest zakład hotelai'ski, z noclegu w nim korzysc:i aż 83,3an
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Długość urlopów ankietowanych

D 3 - 5 dni
= 7 dni
B 10 dni

[] 14 dni

zrli11o. h

Rye. 3.[)tugnŚĆ urlopów ankiccownycł

Wybierane formy zakwaterowanie
wyjazdów wakacyjnych

[] wynajem domów
[] schronisko

podczas

H camping

[] dom wczasowy
[] kwatera prywatna
H pensjonat
1] hotel

0 50 100

RVH. 4. \\ll)ipi'ane ranny zakB alei przez bndnnyd] padczw wHmdów wnknr3jnych(w %)

badanych. Papulanle $ą i'ównież penęjonaty - 38,3% i kwatery prywatne -
22,2%. Nieco powyżęi 16% respondentów wybiera domy wczasowe jako for-
mę wakacŃncgo zakwaterowanie. Mniej populmne są campingi -11, 1% fritz
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schroniska -- 5,5% ilnkietowanych udzie]ito takiej odpowie(]zi. Z systemu wy-
najmu dom(}w i apartamentów nit czas urlopów mkol'zystałojedlmic 5,5qo an-
kietou'nnych (ryc.4)

[ntej'esujący jest Ctkt, że w odpowiedzi na pytanie o sf)ltsł\l) organizaąi
urlop)u, aż 83,3% posCclmpule \v tym przypadku indywidualnie, natoiTiiast
z pomocy biur poda'óży korzysta jed) nic 26,7% respondentów która) Lo wy-
bier4ą hotel jako miejsce wakacyjnego zakwaterowanie.

Jak wynika z badań przeprowadzonych wśród gości Stowar'zyczenia ,,Wy-
poczynek w Zabytkach", M'sz):scb bez wdątku, poparli ideę przeksztidcania
obiekhlw zabytkowych w zaldady hotelarskie. Uznali oni również, iż odpo-
wiednie zaadaptowtlnie spl'zyja zablńkowemu churak@rnwi obiektu.

C)górne oceny- pobytu w' obick18ch byb' bardzo wysokie. świadczyć może
o tym 100qD chęć ponownego przybycia do danego hotelu. Jednocześnie 100%
aarekoinendowałaby dany obiekt znajomym, gdyż można było {loświadczyć
wysoki(!go standardu i jakości obslugi, wyśmienite kuchni, niepowtal'zal-
nęi atmosfery i uroku tych) nieznTklych miejsc. DlaLcgm też nie hez powodu
ponad 75% badanych oceniło standard pokoi jako bardzo dobry, a dla 22,2qH
b).ł on dobry.

Goście zabytkowa'ch obiektów hotelarskich przńeżdża:ją głó\Tnie w celach
$lużbowych; 50ęb ankietowanych udBielilo takiej odpowiedzi. Co czwartybn-
dany przybył w celach wybacz)mkowych, zaśjcdynie 1 5% - kmjoznawczym

Dla 5% respondentów był to albo tranzyt, albo wyjłtz.d związany z uro
czystością rodzinną, np rltcznicą ślubu (ryc. 5).

Cele przyjazdów ankietowanych do ośrodków
Stowarzyszenia "Wypoczynek w Zabytkach"

60

2540 r
20

0

nsłuaowy
BwWocąnkowy
[] krajoznawcw

[lwydarzenie roddnne

Btmnąt

wielkość
odpowiedzi w %o

żróc!/"- badan

Rrc. 6. Cele prz.yj znów anketowanych d-
k&cb"

idków StowaHYMcnia .w)pomyłek w z&byb
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Z pola'odu znacznego oddalenia obick6w od -pirielkich mimo i głównym:h
dróg znaczna część gości(88,8qn) przybyła samachodclm osobowym. jedynie
po ok. 5% korzystało z uslug PKS-u czy zorganizowttnego transportu gru
powego (lyc. 6)

Srodki transpor'tu wykorzystywane pay
dojeździe do miejsca noclegu

n 5.6%

50%

D 5.6%
[] samochód osobowy

n PKS

D 88,8%
[] grupowy transp
zorganizowany

zł'Ch/if/. lJudanla \\ l&$11e

Rygi. 6. środki trunHpnrtu wykorzjsty' zy dcjeździo du mięjmn noclegu

Połowa an kiego\van) ch, mimo służbowego celu przyjazdu, przybyła z osa
bą towarzyszącą, powyżej 27% przyjechało saniot.nie. a22,2(#; badanych w gru
pie liczącą przeciętnie od 15 do 20 osób(q'c.7)

Charakter prz)jazdu gości do obiektów
Stowanyszenia "Wypoczynek w Zabytkach"

[Jsamotnie

Dz osobą towarzyszącą
[] w grupie

Zrdlla.- hnduniu n-lane

Ryc. 7. Charakter przyjazdu gości do obiektów Stowamyszunia ,Wypoczynek w Zabytkach
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Nąjpopuluniqszymi wśród badanych byly pobyty dwudniowe - 41,1c%z
nutępni(} b'zydniawe - 35,5% i cztcrodniowe - 17,7qp. Jedynie 6qu responden
tów korzystało z gościnności obiektów przez 5 dni(ryc.8).

Długość pobytu ankietowanych w zabytkowych
obiektach hotelarskich

2 dni

ZrlHlo. badaniu w

Ryc. 8. DtugQśĆ pobri.u ankictoxvnnych łbytkowych ahiektwh hatelarBkic}

Dla znuczney części odwiedzulucyuh nie bylata pierwsza wizyta w danym
obiekcie. 'l)rlko niespełna 39% nocowalo po raz pierwszy Dla 22,2% ankie-
towanych bHqe to druga wizyta. Niektórzy stali się niemal stałymi gośćmi
gdyż była to ich 15, a nawet i 23 wizyta(iyc.9)

Wielokrotność pobytów w danym obiekcie

11%

D po raz l
[] po raz 5

B po raz 2
E] po raz 6

D po raz 3
H po raz 7

D PO mz 4
[] powyżej 7 wizyt

Ryc. 8. WielokrntnnK pobytu badwych w dama abiBkciB



OB[EK'n: ZABYTKI\\E J/iKO HOTELE 165

Ponad 60% badanych nocowałojuż w cJanym obiekcie. świadectwem dn-
brd renoma odwiedzanych zakładów hotelu'skich są więc koląne wizyty
gości, Prawie paława ankietowanycjl dokonała wyboru dzięki rckomenda
di zn4omych czy rodziny. Dla 22qD badanych był to wybór narzucony odpór
nie, zaś 16,7% dokonało własnego wyboru. Tylko 11,1%. badanych n)'brało
dany obiekt dzięki szeroko pqętl'm działaniom pramocH1lym. Niewiele po-
nad 5% ankietowanych skorzyst.alo z gościnności hotelu, wybieg'aląc spośród
ofert biur podróży

Prawdopodobnie z tego też powodu .jedynie 29% uznało promoqę danego
obiektu .jako bardzo dobrą. Ponad połowa badanych nceniłil tc dzi'alaniajako
dobre, Ocenę dostateczną za reklamę w)'stawiło 5,9qp ankietowany-ch. & dla
11 ,7% gości promocja z'asługixx'alajedynie na notę nicdnsLal.{11:zną

Badania wrykazaty. iż ;33% rc$pondcntów nocowało również w im)ych za
bytkowyeh obiektach nuleżąq'ch do Stowm'zyczenia .Wypoczync'k w Zabyt-
kttch', choćjedynie dla 11,1% badanych znana byla ta organizada

N[ożna więc stwier(]zić, żc pomimo nic]icznych działań promocyjnych,
Dial'ka xx,edług l)adiinych cieszy się dobrą opinią, i jest rozpowszechniane
głównie wśród zn4olnych

Rodzaje turystyki uprawianej przy okazji pobytu
w obiektach zabytkowych

clarka ,,'Wypoczynek w Z:ibytkacłi" prnpojluje coś więcej niż wygodne
łóżko i dobrejcdzcnie. Rekomenduje miqsca, gdzie można wypocząć aktyw-
nie: galopując konno leśnymi ścieżkami, tracąc nadmiar energii na korcie te-
nisowym lub żegldąc. To również doskonale tereny dojmdy na rower'ze, aa-
ciszne miąsca do mowienia ryb czy udane VWpnlwy łowieckie.

Znaczny większość tych obiektów usytuowanajest w rozległych parkach
oddalona od wielkamidskicgo zgiełku czy ruchlixsych arterii. Jest Lo więc do-
skonała okazja do uprawiania tur) styki w szerokim tego sława zniiczcniu

lstnięje również możliwość pływania u' buenie, kot'zostania z fauny, sola-
rium czy siłowni. M'iele ośrodków])osiada konie oraz rowów. a dodatkow e tere-
ny wokół. to nie tylko zachęta do dalszych eskapad, ale również szansa dla my.
śliwych. Stawy i jeziora stwarzają nieograniczone możliwości dta wędkarzy.

Najwięcej ośrodków, bo aż 41 z 85, usytuowanychjest na terenach dowod
nych dla wędka'sowa. Liczne jeziora, staw' w sąsiedztwie obiektów. sprzy-
jdą uprawianiu tego rodzi\ju aktywności. Sporo obiektów posiada wypoży
czalnie rowerów. Sytuacja tajest zapewne spowodon'ana popularnościąjaką
cieszy się rower jako środek transportu oraz relatywnie jego niska cena za-
kupu i użytkowania
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Niecałe 30% obiektów, umożliwia ul)rawianie myślisCwa oraz jazdy kon-
nej. Sił to m-in. pałac \v Czernięjewic czy Strzękęcinia, do która'ch badani
przHeżdżdi! przede wszystkim na polowania nitjelenie, dziki i danie'le, ptac-
two wodne i ząiąc& Hotel PalacoxNV lv Racocic plynie z międzynarodowych
aukdi koni, zawodów jeździeckich, corocznych ])ieW]w m) ś]iwskich ]luher.
trasa i zawlldów sokolników

Okolo 28qD obiektów posiada sauna. a co czw'at'ty ZElkład hotelarski otb
i'ulc swoim gościom korzystanie z siłowni. \A'łasną przystań na zalew ie czy
tcż jeziorze posiada IS z 85 zrzeszonych t)bicktów.

N4i'zadziey w obiekcie zabyekow)m możnaspotkać basen. Tylko 7 zakła
dów oferuje tę usługę, $ą to m.in.: Pttlacc Hotel w Kadynttch, będąc' przed
lata letnią rezydendą Cesarza PnisWilhełmit 11, oraz Pałacu\rężyków w Pasz-
kówce k. Krakowa (ryc.lO)

Liczba ośrodków oferujących wybrane
rodzaje aktywności

D węd kantwo
B rowery
[] myś]istwo
[] konie
H sauna
[] siłownia

[] przystań
[] kort tenisowy
H solarium
a basen

Xtlu .%rybo--yilęk W Znh]4knch

Ryc. 10- iimbn aśradków oi-iujaarch wyh dząje aktv9uoścj

Z przepi'clw adzonęj analizy wynika, iż obiektami n4lepiq prze'stosoxvany-
mi do upraxvinnia i'ozmaitych aktywności są: Dom PolłJnii w Pułtusku, Bia
lv Palac w Strzękęcinie(oferujiłcc po 9 atrakdi), młyn w Klekotkach oraz
Dwór w KroUantach
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Możliwości spędzania wolnego cza$ul oferowane przez ośrodki Stowarzy-
szcniit .,Wypoczynek w Zabytkach", a rzek:z)n\iste upodob:\nia gości niclco $ię
różnią, Ni\jwięcq osób -- 50% - koi'zy$C tlo z ntilbŁtrdzi4 dostępnych form, d
spacerów {:z} zwicdziinia obickLU. KorzystŁinic z sauny i klubu Oitncss dekla
t'uje około 33% :lnkietawanych. W dalszej kolejności goście t)otelnwi wykorzy-
stywali bliskość stadnina' koni (okolo 22%). l)opulai'ne były też, szczególnie
wśród pań, zabiegi odnowa' biologicznej. Jedynie ll'zź brało uclzid w zorgani
zowanF)\ ognisku cz) pieczeniu mięs na wolnym powietrzu. N4mnięjszlnn
powodzeniem,jedynie po 5qf odpowiedzi, cieszyli się: wędkal'stwo, datą wy.
jazdy zorganizow stnc or lz basen czy kulig. Oczywiście część tych atrakqi nie
była możliwa do I'ealizovania albo z pavodu niewłaściwa'ch wa'ultków at rios.
ferycznych, albo też nieodpotx'iedniego przystosowania obiektu(xyc.ll)

Atrakcje w rejonie zakwaterowania z jakich
korzystali ankietowani

n kdig
B dalsze wycieczki
[lbasen

[] wędkantwn
[] ognisko
H odnowa biol.

[] jazda kanrn
[] sauna/ńtness
[] zMedza nie L
[] spacery 0 10 20 30 40 50

wielkość odpowiedzi w %

Ryc. 1 1. Atrakcje u rq lkwaturllw-aniu z jakich kurzysUli unkienw-

Choć do zwiedzeni:i milijscn zakwilteiŁłwania przyznaje się polowa t)a-
dmlych, to aż 75q6 gości zapoznała się z historią obiektu. gdyż byb zacieka-
wieni przeszłością hotelu. Tym, którzy tego nic dokonali brakowało głównie
broszurki informiicyjncj lub też kompetentną osnbB ktl3ra byłam)y w stanie
zaspokoić ich ciekawość

Ankietowanych zapytano również o to. m można dodać do pakietu nocle-
gowego oraz czego brakowalo gościom w miejscu zakwaterowanie, Odpowie-
dzi na te dwa pytania byly stosunkowojednakowe, gdyż w obu przypadkach
n4częstszymi odpowiedziami były brak bwenu i sauny(iyc,12).
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Atrakcje, których brakowało w pakiecie
noclegowym Dbasen

80 61,1
sauna

F

śl
B

i,5 5.5

Dodnowa
biologiczna

[Jognisko

Hśniadanie

[Jjazda konna

Z.xHlo bHdanin jasne

R)-c. lż. Atrakcji, których hrakowaii il>iekcie w opinii bBdHnyeF

Kierownictw o niektórych) obiektów powinno pomyśleć również o parkin
KU strzeżonym czy dostępności większej liczby progi'umów telewizldnych

Z badań wynika, że goście nąjbardzięi spragnieni $ą odpoczynku, sLi+d tak
duże zapotrzebowanie na basen, sauna czy zabiegi odnowy biologiczntg

Poda\lmowując, trzeba zaznaczyć pewne I'ozbieżności występujące po-
między preferencjami turystów. oferowallymi przez ośrodki atrakęami EL ak-
Lywnościami, w których goście hntelowi uczestniczyli. Z pewnością niedopa-
sowanic oferty do potrzeb klientów będzie znacząco wpływać na ich liczbę.
a tym samym na przyszlość ośrodków.

Zakończenie i wnioski

Obserwqe $ię abel:nie okres niespotykunego wcześniej tempa przedni:tn,
które zachodzą we wszystkich dziedzinach życia. Zmiany te widoczne są tak-
że nll rynku turystyczna'm. lłaport $wiatowęi lindy Podróży i 'l'urystyki do-
wiódł, żc LuryuŁyka należy do n4bardziej dynamicznie rozwijających się 4a.
wosk końca XX i początku XXI wieku

Bez wątpienia czynniki o chmakterze uniwersalnym, decydQilcc o kie
runkach rozwoju oraz o calokształcie życia człowieka w dzisiqszym świcxie,
w oczywisty sposób wpMvnyą także na rozwq turystyki. Oto 9 podst'awiw) ch
trendów zaobserwowanych i opisanych przez NaisbittaLIJ
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l

2
3.

4.

przesuwanie się spoteczŁ:ństwa uprzemyslowionego ku splłlecztlństwu
opttrtemu na tu'orzeniu i dystrl'buęji inf'ormadi;
nicprzydatność technologii nie biorącęi pod uwagę czynnika ludzkiego;
globalna ekip:lnsUa gosjDodarki - gospodarka krajowa stnc się częścią
gospodarki światowy;
pl'zestawianie się z działań opurŁych na krótkof'alowych rozwiązaniach
na poddmoxx'anie problemów w szef'szl'ch ramttch czasow) ch i przyp'ią
zl-wanie coraz w:iększcgo znaczenia d]] spi'ilw perspektywicznych
zyska decentralizaęjzi organizacji i hierarchii, rosiląm zfłolność do dzia-
lania innowacljnegt} i osiągania efektów poprzez inidatywy oddalne
polcganie na własną z aradnościwe wszystkichdziedzinach życia. zamiast
kuna.)-stania z pomocy ainsLytuęjonalizowaJicy
narastnHącn potrzeba ludzi do br:tria udziału w podejmowaniu {lccyzji
rozpadanie się struktur' hierar chicznych i powstanie sieci przed.w€irzania
infomlaqji, clo stade się szczególnie ważne w {}(Jnicsieniu do społeczności
biznesu
większe możliwości s tmodzielności wyborów stdące przed ludźmi, two-
rzenie $ię społeczeństw a wolnego, u'ieloopcHnego

6

9

\ rpnienione 4clwiska i procesy będą vpywierać ishtny' Upływ nu tempo
i kierunki I'obwoDU turystyki, którajest przecież konsc'kwendą przellbrażeń.
jallim podlega spot(!czcństwo

(:liraz więcqi ludzi podróżuje, coraz więcęl miąsc i krajów utt'zym14je się
z tnlyni.ów Q padl óże i zw-i zone z nimi Wydatki atanawią coraz istocnielazy
element życia wspólczesllego czlawiekn. Po pracyl mieszkaniu i samochodzie.
turystyka uw-alana jest za czwitrty w knląności miernik jakości życia. Jcd
nak w: ostatnim okresie pojęciejakości żł'cia ulega zllacznym zmianom. Stąd
nauważnidsze z zaabserwon'nnych w ostatnim okresie lendenęji, wśród lud
ności knijów o wysokim poziomie rozwodu społeczno-gospodai'czego, to

wzrost akW'mości \v zakl'osie kieroxvania wlasnym życiem
dążenia do zdrou,swego trybu Życia poprzez właściwe odżywianie się:
dJ'zucenie nałogów. aktywny tryb życia
dążenie do wygodnego życia(saint)chodu urządzenia gospodal'stwo do-
ITll:lwc'go);

ti'eska o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, unikanie stresów.
i'ozwijanie zaintet'esowań, hobby
dążenie do tężyzny fizyczną, zachoxvania sprawności nawet w późn)nn
wieku. uprawianie sportu;
podążanie za rozrywkami;
wzrost świadomości, że czyste środowisko i kontakt z przyrodą zapewnią
realizację wszystkich wymienionych ce]óxv]]]



i70 KRZYSZTOF KXGXNEK, ALICJA MiLLlęE

Obecne czapy to okres intcnWwnego rozwoju również samego przemysłu
hoblarskiego. Daje się łatwo zaobserwować Cendencaę do globldizacji dzia-
łalności, koncentraqi kapitału, co dokonuje się albo w drodze prząmowania
konkurencyjnych firm, albo dzięki współpracy poprzez różnego rodzju po-
rozumienia, Łączenie się gcstorów w łańcuchy hotelowe wplywa na poprawę
efektywności f\inkdonawania obiektu(skuteczniejsza walka z konkurenqą
lepsi organizaqa pracy, wspólna promoqa). Inną tendenqjąjest speąahza.
da w obsłudze określonych kategorii turystów.

Jako że pierwsza z xwylnienianych tendenqi wymaga większych prze
ksztalceń organizacńnych, druga jest prostsza do zaadaptowania Zaklady
hotelarskie w obi( krach zabytkowych mogą prctcndować do miana obiek
tów luksusoxwch. abicktósv dla gości ceniąq'ch domową atmosferę w wy
twornym wydaniu

rakwykazalyprzedstawioncwopracowaniubadania,gościczabytkowych
obiektów hotolarskich to szczególny rodzaj klientów Są to osoby
1. młode(50% kobiet do 29 roku życia, 83% mężczyzn do 29 roku życia),

w 66qu posiadające współmałżonka.
2. odznaczŃqce $ię dość wysoką aktywnością turystyczną, skłaniąjącą się

w stronę login turystyki rowerowej, jeździeckiej, narciarBkid i pieszej
górskiej, czyli turystyki aktywną

3. często wlleżdżające na urlopy (tylko 14,3%p udaje się na wypoczynek raz
do roku)

4. preferidące hotele jako formę wakacHnego zakwaterowanie
5. dążące da zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową , stąd tak

wysokie zapotrzebowanie na basen czy zabiegi odnowy biologiczną pod
czas pobytu w ośrodkach,
ccniące wysoki standard ijakość obshgi, wyśmienite kuchnię, niepowta
realną atmosferę zabWkouych obiektów hotelarskich,
przńeżdżąjąccdoośmdkówStowarzyszeniagdówniewcelachslużbawych
orw wypowynkowych; istotnejest więc odpowiednie wyposażenie obiek
tów zarówno w gole konferencHne, jak i sprzęt do rekreaqji ruchową,
przybywający przeważnie na2 do 3 dni, w większości z osobą towamyszącą
lub większą grupą osób
przeświadczone o dobręi renomie hoteli Stowarzyszenia .Wypoczynek
w Zabytkach'. czego dowodem $ą: sposób wyboru hotelu dzięki reko-
mendacji znajomych, jak i wielokrotne przŃazdy gości;
Podsumomjąc Stawał'zyszenio ,Wypoczynek w Zabytkach" to szansa

dla polskiego hotelustwa. Dzięki badaniu rynku w tym zakresie istnieją.dal-
sze możliwości rozwqu tego rodzju usługi nodagowei. Trzeba jednakjesz-
cze wielu przeksztalmń, aby dejść do poziomu, jaki reprezenttUą zagraniczni
hotelarze obiektów zabytkowych- Badania, inwestycje, plany rozwoju, strate-
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gie dzialania -- t,o zadania na n4bliższą przyszłość, jeśli w pcrspektywiejest
dalszy rozwój sieci. Szansą wyd4e się przyłączenie Stowarzyszenia ,,\hypo
czynck w Zabytkach" do którejś z curopeyskich organizaqi, o podobnym cha.
rukhrze. Dałoby to możjiwtlść dostosowania standardu uslugdo noi'm euro-
pejskich, lepszej i wyd4niejszą promoqi. stwoi'zenia komputerowego systemu
rezerwacji, Perspektywy na rozwój rodzimej sieci zabytkowych obiektów ho.
telarskich istniąq, trzeba te szansęjed) nie umiejętnie wykorzystać

Historical monumentu as hoCels exemplified
by "Rent in Monmnents Association

The paper presents n\onumcnlnl hotel ohject belonging to tate Associa
bon named "Rent in Monumcnbs". The Chat'after ufin the historiml menu
mŁtnts was discusse(] un thc basia of ditł'brent furms of tourist. auch as: al
tcrnative touHsm, sllccialized tourism, cultural tourism. motive tourism and
business tourism

In thc pa])er an :attempt lo cjas8jfy visitors ofthe described ancient rnon-
unientH wa$ albo made. To this cffccŁ a t]uestiom)fire of u po]] inquiry ha(]
been prŁlpurcd and the investigaCion has been carried out, The speciflcation
ofvisitors regards to the fbllowing feature8: demogntphic status, purposc
and charakter of visit, duration of sta)Ę type of clients activities and inter-
csts while their stac at the hotele and in the neighbourhood

Piśmiennictwo

[1] Aląziak WI ,7bry.s/y&a u oó/icz u'y a-ait XX/ wieku, Brud. ALlłlS, Kra-
ków 1999
Altkorn J., il/arketing w !uW$bre. XNyd. Naukowe PWN. Wamzawa 1998
Cazes G. H,, TuUsfyha a/ćer atym:na.' o toieZoz/}aczno ciW#ęcia, Proble-
my 'l'urystyki, m- 3, 1987
Kulczycki Z., Zal7s hisłoHI f wslyhi w PaZs€:e, \Ęvd. SiT, \Nrarszawa

Koch WI, Sf}/e m a hifehtz rze, Wyd. Świat Książki, Wm'sława 1996
Kozakiewicz S.,(red.). Słoopn!& fer'rnl ołogi('?/zy szfzli pięhnlch. \Nyd
PXX'N. Witrszan'a 1976

Kruczek Z.,(red), PiZoća wyrieczeh zagra? icznycA, Wyd. PROKSENIA
Kraków 1998
Przeclawski K., Czlowiek a fuiysf7ła, zaWS sodologii fu/ysfyhit ALBIN,
Kraków 1997
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Lista obiektów należących do Stowarzyszenia
,,Wypoczynek w Zabytkach"

Pałac Myśliwski w Antoninie
ul. Pałacoxx'a l
63-422 Antonin
2. Pałac w Arcugowie
ul. Gcn. Lipskiego 5
6Z.250 CzerniQjewo
3. Hotel Zamkowy
ul. Zamkowy 20
39.450 Baranów Sandomierski
4. Galeria Palacowa w Barlewicach
Bat lewice 14
82-400 Sztum
5. Stary Młyn
ul. Młyńska l l
98-430 Bolesławiec
6. 11otel Pod Orłem
ul Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz
7. Zamek w Bytowie
ul. Zamkou,:i 2
77-100 ]jytÓw
8. Palac Czernicjewo
ul. Gen. Lipskiego 5
62-250 CzernieDewo
9. Dwór w Dlużewie
Dnm Plenerawy
05-332 Sicnnica
10. Zamek w Gniewie
ul. Zamkowy 2
83-140 Gniew
ll.Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
87 400 Galub-Dobrzyń
12. Pensjonat Insula
ul. Wrzaw8ka 29
39432 Gorzyce, skr. poczt. 4
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13. 1)worek Dana
Crilbin 19
66.023 Radnica
14. Restauracja Pałacou a
Gi'ochowisktl Szlacheckie 2
Sći-420 Rogowo
15. Hotel past
ul. KrfiloweJ Jadwigi 35
88-1 00 know rocław
16. Palac w Jabłonnej
ul. hlodlińska 105
i)5-110 Jab tom)n
17. Pensjonat. Uroczysko Zaborek
Kolonia 28
2 1-505 ,Janów Podlaski
18. Hotel Jclonek
ul. l-go NliiUit 5
58-500 .Jelcniit Góra
19. Dwór u Julinie
:Jttlin
37-109 Bt'zózk l Stadnicka
20. Palace }lotcl
Ktidyny
82-340 Tulkmickn
21. ł]ote] Cantel
57-230 1tamieniec
Ztlbkow teki
22. Hotel Pod Muzami
ul. Gu.litów l
72.400 Kamień Pom03,ski
23. Hotel Zamek
Km'niW
14-140 hliłomlyn
24. 11otel Rezydencjti
ul. Parkowy 6
58-540 1Carpacz
25. tlotel Łaźnia
ul. Senator'ska 21
24-120 Kmimiei & Dolna
26. Spichlerz Kobiałki i Willa Murka
ul. Krakowska 61
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24-120 Kazimierz Dolny
27. Dworek w Kąśnej Dolnej
39 190 Kilśna Dolna
28. Młyn lllekotki
14-407 Godkowo
29. Pałac Kobierzyce
ul. Palacowa l
55-040 Kobicrzyce
30. Palac Kobylniki
64-520 0brzycko
31. Penqonat Rycerski
PI. Na (}roblach 22
31-101 Kraków
32. Hotel Zamkowy
37-741 Krasiczyn
33. 11otel Pałac Krasków
Kraków 12
58-124 Mai cinou'ice
34. Hotel Podcwils - Zamek R)-cerski
Krąg 16
76-129 0strowielc
35. Pałac Krobielowice
Krobielowice
55-080 Kąty Wrocławskie
36. ])wór Krojanty
ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7
89-641 Nowa Cerkiew
:37. Zamek w K]'okowei
ul. Zamkowy l
84-110 Kt'okowu
38. Pałac w Krześlicach
KI.ześlice l
62-010 Pobiedziska
39. Zamek Książ
ul. Piastów Śląskich l
58-306 \X'ntbrzych
40. Palac w Lesznie
ul. Fabryczne l
05-084 Leszno
41. Zamek Czecha
59-820 Leśrla
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42. Palac w l.ubostroniu
l,ubostroń
89-210 Labiszyn
43. Ztimck Joanitów
il. Kuściu$zki 3

66-220 Łi\gów Lubuski
44. Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowy l
37-100 Łańcut
45. Hotel Neptun
til. Sosnowy l
84-360 Łebćt
46. Pałac Łomni(:a
ul. Karpnicka 3
58-531 Łomnica
47. 11otel Zamek
u]. Starościńsku 14
B2-200 Mdbork
48. Pałac w Margoninic
ul. Kościuszki 47
64-830 Margonin
49. Hotel Mezuza
il. Niidbrzcżnil 2
76-032 Mielno
50. 11otel Zamek
pl. Wolności 42
57-530 bliędzylesie
51. 11otel Pałac Spin
ul. Wiejska 218
5&535 )[iłków
52. Zamek Moszmi
47-370 Zielona
53. Zespół Zamkowy w Niodzicy
34-441 Niedzica
54. Pałac w Nosowie
Nasowo l
76-039 Biesiekierz
55. Hotel Country - Palac Ojemyce
Ojerzyce 17
66-231 Kupicnino
56. Kuźnia Napoleońska w Paprotni
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ul, Sochaczeu,ska 5
Papratnia
96-515 '1'cresin
57. Pałac Wężyków
Paszkówka 37
34-113 Paszkówka
58. Palac w Pawłowicach
64-122 Pawłnwice
59. Dwór Polski w Pęcicach
Pęcice
05-806 Komarów
60. Palac Pietronki
Pietronld 3
64-800 Chodzież
61. Dom Polonii
ul. Szkolna ll
06.100 Pułt\tsk
62. Hotel Pałacowy
ul. Dworcowa 5
64-005 1Łamt
63. Zamek w Reszlu
td, Podzamcze 3
11-440 Reszel
64. Zamek Rokosowo
Rokosowo
63-805 Łyka Mala
65. Zamek w ltydzynie
Plac Zamkowy l
64-130 Rydzyka
66. Pensjonat Grabowy l)wór
Rynkówka l
86-171 Rychława
67. Zespół Pałacowo-Parkowy
Zamek Jan 111 Sobieski
ltzucewo
84-122 Zelistrzewo
68. Zespół Pałacowo--Parkowy
ul. Kościuszki 32
37-530 Sieniawa
69. Dwór w Skrzynkach
PI. Parkowy l
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Skrzynki
62-060 Stęszew
70. 11otel w Smolami
Sn)ogarnia 27
64-980 Trzcianka
71. Villa Hestia
ul- Władysława IV 3/5
81-703 Sopot
72. Bialy i Bursztynowy Pałac
Strzękęcino 12
76-024 Su'ieszyno
73. H.otel Sulc:jów Podklalaztorze
ul. Jagielly l
97-330 Sulqów Podklnsztorzc
74. Penqonat Husarz
ul. Kilińskiego 18
58-580 Szklarska Poreba
75. Pałac Kawalera
ul. Parkowy 30
42-622 Swierklaniec:
76. Palac Teresie
AI. Druckiego - Lubcckiego l
96-515 Teresie
77. Hotel Zamek Uniejów
62-716 Unięjów
78. Klasztor Kamedułów
\wgw
16-412 Stary f'olw ark
79. Dwór w Woli Sękowej
Nowotaniec 106
38-506 'B'ola Sękowa
80. Dworek Ziemiański
Wola Suchożerbska
08-125 Suchożcbry
81. PensjoniŁt Bella Vita
Wola Zręxzycka
32-420 Głów
82. Dwór Szczepańskich
43-188 Woszczyce
83. Art. Hotel
ul. Kiełbaśnicza 20
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50-110 Wrocław
84. Hotel Dwór Polski
ul. Kiclbaśnicza 2
50-108 Wrocław
85. Dwór w Zabużu
Zabużc
08-221 FloŁowczyce
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PROJEKTOWANIE TRAS GEOTURYS'lYCZNYCHi

Alicja X:c: sha-Su,idershae, 7bdeusz SZo/n&a*

Dokładne określenie, czym powinna być trasa geotur)-etyczna wymaga
sprecyzowania podstawowych terminów. takich jal( gooturystyka czy atrak
cla geoturystyczna 16.7t

Geoturystyka Lo nowo rozMH4ący się dział Lur) styki specjalnych z:iin.
teresoxvań(mali+cy aspekt turystyki poznawcaq i krdoznawcz4) Wykorzy-
stujący obiekty i pnlatsy Ekologiczne. blotywem poznawczymjest oglądanie
produktów procesów geologicznych ksztaitującycł) powierzchnię Ziemi(na
przykład działalność mói'z, rzek,]udowców) i zachodzących) w ją wnętrzu
(na przykład piutonizm. nulkanizm) oraz procesów zachodzących współcze-
śnie(na pt'zakład zjawiska powu]kaniczne)[7].W kategorii obiektów gentu.
iystycznych mieszczą się także kopalnie (szczególnie te, które zamieniono
w muzea) i urządzenia shlżące przcróbce kopalin użytecznych

Atrakcją geoturystyczną można nazwać obiekt lub proces geologicz
[ly, klary może stać $ię celem turystycznym (jesc głównym) nlatysx'em po-
znawczym

Trasa gcotulystycznajest w szczególny sposób opracowaną formą szla-
ku, wzdłuż którego rozmieszczone są atrakqc geoturystyczne

Podziały tras geoturystycznych możnil przeprowadzić wedlug następu
jących kryteriów:

tematycznaści (trasy specjalistyczne i ogólna poznawcze, w t},rn eduka-
cyjne),
zasięgu {trasy: punktowe, lokalne, regionalne, kr4owe, kontynlentajne
czy światowe)
przestrzenności {Lrasy: lądowe -- powierzchniowe i podziemne, )morskie
poda'odne i nawodnc. powietrzna- lotnicze)
liczebności(tt'my dla indywidualnych osób i grupowe)
środka przemieszczu[ia się(tr'asy: piesze. ]'owerou-e, samochodowe, lot.
nicze} i in.),

Zaklad Geologii OglSinuj i hiatemacrczilej AGH. Kraków. AL hlickieBicza 30
Praca jest nmansowana przez KBN, nr umolw ]o.]o.140.92]
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czmu(trasy: jednodniowe, krótko pobytowe- kilkudniowe i długo poby-

Nąjistotnie.mszy jest podział według t.cmatyczności trasy. który pozwa-
la wyróżnić

E! g$1: QgÓlng:pez!!Bycze - w przystępny sposŁib zapoznqą zwiedzających
z budclwą geologtczną danego regit=lnu oraz interesŃącymi współczesnymi
procesami geologicznymi, bądź ich kopalnymi produktami. Szczególne i nąj-
bardzią potrzebne do opracowania w wielu regionach są trasy edukacńl\e,
które w przykładowe sposób będą obrazowabr materiał szkolny 131. Wiek
sześć uczcstnikówjest biarnymi odbiorcami, pozn4ąc nowo zjawiska, formy
geologiczne, jednocześnie kontompldąc krŃobraz

!r9D: SP!!cialisuczne-' skierowmle na poznanie konkretnych obiektów
zjawisk i proccst5w, np : zapoznanie się z produkt:tmi i procesami croz)i mor-
$kięi, rzecznęj l lodllwcowej, produktatni i procesami eolicznymi, wulkanicz-
nymii krmowymi, ptnzukitx'anie minerałów i skał, poszukiwanie i zbieractwo
kamienialości, penetracjnjaskiń, poznanie inkresŃącJ'ch profili gmlogicz-
nych, poznanie struktur sedymentacyjnych i tektonicznych, poznanie ]trdo-
britzów polodowcowJ'ch, ściany i skali' $kalnychjezior i wodospadów. Należy
tu zaliczyć także punkty speqalistyczne takiejak kopalnie i sztolnie, które
pn odpowiednim zagnKpodarowaniu i uprzystępnieniu mogą stać sie wspa-
niałymi trasami geotuty8tycznymi. W niektórych trasach speqalistycznych
niezbędnejest $peqEttistyczne w yposażenie oraz większe przygotowanie me-
ryhryczne i kondyc)jne uczestników.

Planowanie trasy geoturystycznej domaga dokonania wyboru i walo-
ryzaqi punktów gcotuil'etycznych znąidującl'ch się w określona'm regionie
WHyczaUąc obszar' przebiegu nowej tamy należy kierować się zupłltrzeboxa'a
niem merytorycznym, czasoxaym, kandycńnlnn,a zwłaszcza dostępnością dla
średnio zauwnn80wanego turysty. Dobór poszczególnydt punktów geotuly-
stycznych powinien łączyć nie tylko atrakde geoturystyczne występu:ące na
danym terenie a]e i intereBLljące punkty widokowet4,6].

Dakładnc rozpoznanie i dokumentaqa punktów geotury8tycznych wy-
maga odpowiedniej wiedzy z zakresu nauk o Ziemi uraz praktyki w dziedzi-
nie dukurnentaqii opisów geologicznych. Zatem dla każdego proponować\e-
go punktu należy określićjego t'angę w zakresie reprezentowaną dyscypliny
nauk o Ziemi, opisaćjego atrakcyjność wizualną, krąjobrmową i poznac'czą.
Załączenie mapy wraz z dokładną lokalizaęją punktu, wykonanie ogólne-
go szkicu(zdjęcia), aktualizacja opisu teologicznego winno być absolutnym
minimum pracy terenową geologa dokumentującego obiekt geoturystl'cz-
ny. Istotnym jest nawiązanie do miejscowych legend i podań. dlatego toż
ważne są wywiady lokalne, z których można dowiedzieć $ię wielu interesu'

bowe)
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jących(uatrakcHnidąc -ch obiekt) infarmadi. Zwieńczuliem praca' doku-
menhcUjną powinno być spot'ządzeniejisty pozydi literatui', karty punk-
tu i planu zagospodat'on-ania geoturyst)-czn{ gl.}

W katalogu wydanym przez Państwowy ]nstytut Geo]ogiczn)[1] po-
dano kryteria waloryzacji ]netytorycznej, [lydaktyczncj i dostępności do
zwiedzania prawie xa'szystkich chrom\innych obszarów i obiektów w Polsce
(park narodonyi pat'k krajobrazllwy, pllmnik przyrody. nieożywionej: re
zerwał przyrodlb obszar chronionego krajobrazu). Niej ątpliwie pozycja
ta może stanowić bazę odniesieniu przy wyborze poszczególnych) atrak
cli geotul)'etycznych występujących na obszar'ze Polski, gtlyż waloru'nacji
zostalo poddanych 1026 rezerwatów pi'zyl'od), 1324 pomników przyp'ody
nieożywionej, 1 7 p:leków narodoxn/ych, 70 parków krąjobruzowyc:h, G9 eks-
pnzyqi muzealnych. Jednak ze wzglęllu nu nowo powstałe pai'ki, pomó-.
ki czy rczcrwaty i kolejne zgłoszone do zatwierdzenia, liczb) te st.ale ule
gaju zwiększtlnitt

Zagnlsp{){liu'owilnic geoturysq'cene czyli pt'zystosclwanic poszczegóhlych
punktów do z.wicdzania turystycznego w);flaga sq'konitnii\ analizy dostęp-
ności, pojemności tulystycztlą i oki'eślŁlnin bezpiŁlczcństwa 2'uchu tut),etycz-
nego (pl'opozycje budów)' l)arkingóxv, oznitczenia dróg, instalacji hariol'ek cz.).
dodatkowych zal)c?zpicczcń). Zapl'cdektowanie tras przemai'szu zwiedzają
cych, dtlDść, chfldników nie tylko zwiększa bezpieczeństwo alc i pozy ala na
zarządzana(! ruchem t.ui'stycznl:m. Ma to szczególne znaczenie w rezerwa
rach przyrody i ntl odcinkach objęty-ch ochrollą. Zagospodarawtinic geoŁuiy-
tl'cene wyrnagu dlu każdclgo obiektu zajJrclektawmlia tablic inrormacy.jjwch
tak {łby u, zrozumial sposób tłulnaczyV jegi} atritkcylność pozwaldąc na sa-
modzieln(} i'uzpnznzlni(! form, procesów- skalnieniałośd, skał i minerału\A- HD:-
stępując) ch \ń danym tlllickuic

Opt'acownnie trasy gcoturystycznęj wymW naniesienia poszczcgólnlch
obiektów na maf)ę w odpowiednią skali(tak, aby zorieiltowanie siw w tele
nie turyście nie sprawiało trudności) oraz podania dokładnych odległości po
między nimi wraz z orienLacŃnym czasem potrzebnym na pokonitnie pie-
ro pnśreddch odcinków. Wyznaczona tima powinna przebiegać w sposób
logiczny, nie n:ii'ażitl !c turystów na niellotrzebne ki'ążenie {łraz umożliwiać
zwiedzanie wszystkich punktów zamieszczonych w opisie. Poi'ustanie $ię po
niej xvinno być możliwa w obu ki(!rundach i przez caly rok. Konieczne jest
zloknlizowanie punktów skr4nych(początkowego i końcowego) z istnięjąc l
siecią komunikacyjną oraz nawiązanie do bazy komunikacgne3(parkingi dla
samochodów osobowa'ch i autokarów). Istotnym jest Wykorzystanie ustnie
jących już szlaków turystycznych do przemieszczania 8ię turystów choć nie
zawsze jest to możliwe. Konieczne może być zaprc$ektowanie nowych dejść
i ścieżek pomocniczych
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Przebieg trasy winie-n być uzgodniony z właścicielami(administratora-
mi) terenu na którym on przebiega, z władzami samorządowymi, nadleśnic-
twem, dyrekcją parku(narodowego, kl'i$obrazowego), w razie konieczności
z wojen'ódzkim kmlserwatorcm przyrody. w terenie nadmorskim z Urzędem
Morskim, a przy szlakmh pl'osadzonych wzdhż granicy państwa z dowódz-
twem Straży Granicznej. Niezbędną czynnościąjest ustalenie właścicieli(ad-
ministratora) terenu, na którym znad\tje się dany punkt i uzyskanie odpisów
uzgodnień przy wykonywaniu traf. Każda zaproś ektowana trasa powinna zo-
stać opisuntt i sklasyfikowana w celu oki'eślcniajq paremieti'ów mezyhrycz-
nych i techniczno-organizacyjnych

Ocena merytoryczna gtloróżnot'odności na dano trasie, podanie czasu
zwiedzania, skali trudnclści, gęstości umieszczonych punktów czy wreszcie
doktadnęj informadi dla kogojest przeznaczonii poz wolą tuD'icie na świado
my wybór' trasy i uniknięcie niepotT'zebnego rozczarowania. Koniecznejest
poinformowanie o występowaniti utrudnień w posŁUGi np.: wąskich przejść,
wysokich mostów. podanie liczby osób mogących w swobodny sposób poi'u-
szać się po tritsie, W przypadku tras specjalistycznych należy wspomnieć
o dodatkowym ekwipunku, niczbędrlyti\ dla każdego zwicdzi\jącefp: odra
wiŁldni ubiór, młotek gcolŁtgiczny kompas, lat.arka, lornetkę, lupa, które
pozwolą na lepsze poznanie opisanych atrakc.ii gltaturystycznych.'Niektó
rc trasy mogą być dostępne tylko w sprzyjających \warunkach pogodowych
czy porach roku, dlatego takie! informacje ą\'inny być w opisie umieszczane
clbnwiązkowo. W pl'zypŁŁdku, gdy trasa biegnie na obszarach chronionych
(parki narodowe, parlŁi krajobrazowe, pomniki przyrody. rezerwaty przyro-
dy) należy podać informaqt! dotyczące ograniczeń(zakazy i nakazy) w za-
chowaniu osób zwiedzających

Prdektując nową trasę należy dokonać oceny pot.cndalnej atrakcHności
Łysy oi'az oceny wpływu zwiększonego ruchu turystycznego na dany obszar.
Wykonując takie analizy należy uwzględnić wpływ zwiększonego ruchu tu-
rystycznego zwłaszcza na chronione formy przyrody występŃiłcc nn danym
obsziirze a ulrnijldące z Ustawy o Ochronie Przyrody ontz ze szczegółowe-
go Planu Ochrony Prz) rody sporządzonego dla konluetnego parku czy re-
acrwatu [2,B]. \N wie]u przypadkach xnrytyczenie trasy wymaga odpowiednią
współpracy pomiędzy osobami pt'cłwadząWmi grupy turystyczne a osobami
zawodowo chroniącymi przy'odę [5,9]. Zarządy pukóxa są instytudami spra-
mjącymi nadzór i łldminigh'aqę nad tymi terenami, dlatego uymWnejest
zgłoszenie opi'acowatlęi wersji trawy ziirządowi pm'ku, rezerwatu, na którym
czy przez który trasa pl'zebiega.

Należy })udać także możliwe warianty zwiedzania tamy(z przcwŁldni-
kiem {) należytym przygotow aniu meWtorycznyln, z mapą geotulystyczną,
poprzedzone zwiedzaniem ekspozycji muzednd obrazującd w należyty spo
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sób poszczególne punktó' i ich znaczenie poznawcze). Do obowiązkowego ka-
nonu opriicuwania nowej trasy powinno $ię włączyć przygotowitnic opisów
wjęzykach obcych(angielskim, niemiwkiin i in.)

Końcowym zadaniem jest przygotowanie i wydruk f'orderów informac)n-
nych. Winny one zawierać opis poszczególnych atnikqi dla turysty o śred-
nim pmygotowaniu merytorycznym

Ruch turystyczny związitn.y z poznaniem i obcowaniem z gcoróżnorodno.
ściami wymaga niewąLplin'ie szef'okid zn4omości zagadnicfi nauk o Ziemi
Fot'mami uprzystępnicnia tey w iedzy są tablice informacXjnc, alc najpt:lnięi-
szX najlepszy wydac $ię hyć wykwab6ikowany przewodnik geolog. Niewąt
plik ie osobami pl'zygotowanymi do roli przewodników na trasach gmtury-
utycznych H:+ absolwenci spedalności gcoŁuiyotyka, ksztułceni na Wydziale
Gcmlogii, Ga)fizyki i Ocha'onySrodowiskaAkadomii GórniczoHutniczą w Kra
kawie. Kanon podstawowy obejmuje przedmioty z zakresu kształcer\ia inży-
niersko-technicznego i nauk n Ziemi, kanon specjalistyczny obąmtŃe przed-
mioty z zakresu turystyki i geologii ot'az znajomość dwóch języków ol)cych
na poziomie zaawansowanym

The Construction of geoturist routs

This paper is brief insLruction to work out ofgeoturist rouŁs. IŁ wa$ dcf-
inited principal rules to choice, descriptions mtd specification geaturist at-
tractitln. 'l'he koncept of planning and documentation new geoturist routs
wa$ claborated
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RECENZ.IE

P/07R S. SZŁEZ}'NGER, ZAMEK W KORZKlla
l JEGO OTOCZENIE. PROBLEMY ODBUDOWY

l ZAGOSPODAROWANIA

Wojciech .Kbs:ńshź

Krakowskie wydawnictwo ,,Proksenia" opublikowało nową, pi'uwdziwie
ryginalną i arcyciekawą kuii$kq! autorstwa Piotra S. Szlezyngera. Określa.
nie .,nowa" oznacza nie tylko pojawienie się na tynku księga'tkim tlowcgo
tytułu. Jest to jednocześnie wyraz uznania dla nietypowego ujęcia wydaw
niczego. ł-aczy ono rozprawę naukową z technicznym opisem pt'ocesu skum
pliknwaneU budou% wreszcie opisie działania mmketingnwe wprowadz4ą-
ce nietypowy i złożony produkt turystyczny pionierski. w nieŁatwym dojego
zaakceptoxN'ania Środowisku

Łączy się z tym kolejne określenie ,,oryginalna". Bibliogranla polskich
dzieł konsenrut.orskich, także w innym:h krajach postkomunistycznych,])eł
najest stan'ch wydaw nictw nt. re8taurowania zamkówjako inwestyqi pań
stwowych, prowadzonych przez długie lata i dziesięciolecia, rut)no\x'a, stan
dardow-o, banalnie, z gigantyczni+ oŁoczką bici'okratycznq, dla przeważnie
ujednaliconych celów -- oddziałów muzeów państwowych, rzadaiqi domóxA'

pracy twórczą państwowych otowurzyszeń naukowych i artystycznych,]ub
jako tzw. bazy zamknięlzl

Tut4 dochodzimy do istoty rzecze której Wydawca i Autor paświęc4ą
swąl trud, ziuługuUącęi na to aby książkę opisujące tę i'zecz określićjako ,,ar-
cyciekawa", Bowiem już od lO lat \x' krakowskim i pozakrakowskim środo-
wisku m'chitektoniczno-konserwatorską-turystycznym rozchodziła się wieść:
że w Korzkwi po dwustu latiich historycznęl stagnacji i po 50 latach komu
nistycznq niemogę zaczyna się dziać coś naprawdę ciekawego, Fragmentu
liczne światło rzucała na tę tajemnicę niewiele artykułów prasowych i na
ukowych. Teraz wreszcie otrzymujemy szl me kompetentną prafesUonalnęj
informacji i wiedzy na ten temat
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Przez całe to dziesięciolecie Autor, wybitny krakowski konserwator. iu'-
chitekt i niiukowiec dr. hab. inż. itrch, Piotr S. Szlezynget' znajdował $ię
w samym środktJ opisywać);ch wydasz(}ń i mial ważny wprl'w na ich prze-
biegjako członek zespołu aulorsldcgo. l)oprze się stała, że ten w jedną oso-
bie! ba(]ncz, pi'ojektant i rcalizutor stał sięjeszcze do tego kronikarzcm owych
wydal'zeń. Wielką wartością książki jest także Wn'anne osobiste ziizingażo.
wanie Autora, co przydde opisem atrakcyjności ponadprzeciętnęi, ajest nie-
zwykłe w dyscyplinie ską(]inąd spokdnej i dostaną, jaką jest kon8erwaąa
i Festaut'owanie ruin

Kapitaltlą rolę dla akt.ywnega Czytelnika odgrywa motysv przewljaDtłcy
się przllz wszystkie trzy bloki tcmiltl'cene: historyczny budowlany i matke
Łingowy- J est to mianowicie podtekst i czynnik sprawczą całego prztldsięwzię.
cia -- polityczna transformaęla usta'aDou-a, która przywróciła ,.święte" pl'axx'o
własności pływ toną, wolny ryneknieruchomości, oraz /a.sć óuć /lo/ /east maż
liwnści przejęcia dóbr będących rodowym dziedzictwem przez prywatne!!ł-
obywatela, potomka dawnych właścicieli. Z książki przebija bcż niekwestio-
nowane fbsc)nada Autora o$obią właściciela -- krakowskiego mlodego tlrchi
sekta Jei'zero Donimirskiego, który potrafił zdobyć środki na realizowilnie
zawrotnego pomysłu, twórczego odtworzenia budowli, oraz posiada talent
i sily pozwHlaa ee czyny tQ urzeczywistniać. Przypomina $ię wielkFL ale nie-
co zapomniana, w stylu Tomasza l\hanna, powieść Alberttt P:trasa Gtltel'slo.
ha Słońce i Kśięiyc, a mlodym paniczu, który przybywa z daleka by odbudo
wać zamek przodków. W przypadku inwestora Korzkwi «przybycie z daleka:
można tłumaczyć jako dt'ogę od opresŃncgu i nudnego świata komunistycz-
ną PRL do wolności - nmodowęi, osobistą i materialnej.

W but'wny i bogaty sposób przedstawiono obrazy historyczne Korzkwi;
arów d4e się tutti odczuć ponadnaukowe spdrzenie Autora, wzbogacone
wyraźną pmuą i przywiązaniem do tradyqi opiWwanego Miejsca; francuskie
określenie bliąsce Magiczne - laPZaceJl{(q'iqwe może być tutti stosownym
odnośniltiem. Bowiem oprócz mnóstxva historycznych tbktów przekazmly zo-
staje duch midsul - Ce/pius l,mi, lhe Spirit ofthe PZme, -- dzięki barwności,
miegdocie, cickawostkom, osobistym ocenom Autora, pozytywnym i negatyw-
nym. W pt'acy poUawuyą $ię ważne i ciekawe polemiki, zarówno naukowe(np
z prof. Bogdanowskim). jak też związane z zarządzaniem w przeszłości(np.
ą min, żygulskim). Wszystko popartejest mnóstwem stosownych źródeł

Kolejną ważną zaletą książki, nieczęsto spotykaną w literaturze konger.
watorskid, wprowadzoną dzięki kompetendi Autora jest Ńęcie krąjobrazo
we, takie, jakie zaprogramować światły Inwestor w swoi wizji realizacŃneD
Dotąd wśród konserwatorów zabytków dominuje, niestety, wąskie spc$rze-
nie obąmqjące tlrlko obiekt budowlany, albo w przypadku konserwatorów
zieleni -jedynie ogród lub park. W Korzkwi iw książce o Korzkwi obcŃemy
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z ujęciŁlmpar mcel/e?zce zintegt'zwanym --$ynbetycznyn), gdzie liczysię pałac
ogrody, pal'k, dwór (]cl {ldtw orzcnia, kościół i cala dolina z dalekimi horvzon-
tami, OI'az poblisktł wsią. Jurd8kimi Pat'karmi Kr4obl'azowytTli, oraz OUcou--
tkim Pm'kiem Nat'oduwynt- Jest to ujęcie jak naybardzi4 n'skazane, lirów
no z punktu widzenia chęci ulwcn'henia na pola't'Ót .,milłd dczyz1ly" jeLk hż
ze względów marketitlgowo'ch [)roduktu tui):etycznego

Ta u-szechstronnie przydatna książka adie$owanajest do szerokie skit
li odbiorców -- lłd nilukowców i specjalistów. poprzez studentów archiŁektu-
n; krajobrazu, konserwadi, oraz turystyki, aż do powszwhncgo wyl'obiotlegr}
Czytelnika zorientow anegn w stronę kultury. Otrzymujemy bawieln zal'ów.
no f'itt:howe studium historyczne i konserwatorskie, .jak również aLi'akc\inv
opis wzorca doba'ego użytkuwttnia i skutecznego) po$Cępowania ze zti:pion.ym
dobrem kultury. :Jest. tym Dabretn zaslużnna polska rezydenta, z budowla
mi, ilgrodanłi, skąpana w l)iu'kowTm, cht'onianym pelzażtl -- t)nikiilnym lira
joel'dzie Jury Krakowskięi. Jako obiekt odwiedzin -:jedno z wspanialszych
NfieDsc w Polsce.
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RECENZJE

KRZYSZTOF R. MAZURSKI,
GEOGRAFIA TURYSTYCZNA SUDETOW:

Zygnlunf Kruczek

Nakładem Oficyny Wydawniczęi Sudety ukazała się publikada znane-
go geogt'afa, krąjoznawcy i t'egionalisty - Krzysztofa R. Mazur'skiego. Zamia-
rem autora i wydawcy jest I'ozpoczęcio serii popularnon€iukowych monogra-
Gli, mE$ących na celu ]lopldaryzaqę wiedzy o regionach górskich Polski, a być
może i innych, turystycznie att'ak(D(nnych tei'enach

Z Sudetami autor zwiWanyjest emoqonalniejak i zawodowo(od 196S r.
jcstprzcwodnikicm sudeckim). Region ten ciąglejcst niedoccniany wśród tu
rystów, nawet na Sląskujegozn4omośćjestsłaba. Oprócz popularyzaąi walo-
rów turystycznych tego regionu autor widzi poprzez swadą publikację sz:tn$ę
nl ksó ulĘowtlniu świildclmośui ioltninq i ruSionćiinul ludriośvi. Ziniilny domu
gt'aficzne po ll u,ognie światowej przerwały ciągłość kultŁjrową inieszkańcóu-
regionu a napływou'a ludność wolno asymilowała $ię iw mabm stopniu po-
siadta tożsamość regionalną

G=eognŁ ia tuq'st} cznuSudctów skłiid:i się zdwóch części. Pierwsza-ogol
na,zawlerarozdziabrpokazującewukładzieproblemoxWmpołożenieSudetówi
ich przyrodę i elementy antropogcnicznc zwiilzane z turystykił. W koląnych
rozdziałach autor opisulc budowę geologiczne, t'zeźbę terenu i jq przemka
nyi warunki klimatyczne i przyrodę ożywioną. Osobne rozdziały poświęcono
celow ickowi ijego roli w kształtowaniu kragobrmu Sudetów

Autor omawia rozwój osadnictxx'a nd dojtlego paleolitu po czasy współcze
snc i analizuje u aliiry krdoznawcze regionu w podziale na walory przewodni
cze i antropogeniczne. Podobnie w odniesieniu do rozdziału o infrilstrukLu
rze pokazano kształtowanie $ię dostępności komunikacńnej, bazę noclegow-ą,
gastronomiczne oraz inhastrukturę niezbędną do uprawiania narciarstwa,
wędrówek roweroxaTch i wspinaczki

Krzysztof R !ylmurski, Geografia tuiyscyczna Sudetóss. Sudet)- -- Oficyna Wydawnicza
S\rrwiaw 200a, B, la4, twarda okładka. [napJ' zdjpaa]
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Część dt'uga pubjikaqji to szczególoxW opis poszczegfilnych rnclzitreglonóu,
składających $ię na SudetB'. Autor ł)rzyjąl jexlnolity dla cilld książki schemat
opisu mczoreglonów'. Slcładta się on z opisu geograficznego, pi'ezentaęji xxalo-
rów kr4oznawczych i podrozdziału zatytułowanego ,,turystyka

Całość kończą ]lażyteczne zestawienia - bogaty wybór' liter':rury nauka.
w 4 i populal'nonaukowej o Sudetach, wykaz najlepszych stron intel'netow)-c:tt
szkoda. żc ograniczonych do 2 adresów), wykaz bazy noclegowql, adresy ad
działów PTTK i PTShl w Sudctach, pl'zejściagl'aniczne. Mocnąstl'ol a są cie-
kawie dobrttnc i wysoldd jakości kolorowe zdjęcia

Wysol(o occnittląc przydiltnuść w-ydau nictwa dla nakreślonych ila wstę-
pie cclówjuk ijc go eslHtycznil Formę można polemizou'ać z autnt'em odnośni(!
ukladu publikaqi i zgodności tt'eści z tytułem. W polgkieD literaturze Eacha-
wq przHęło się us'ażać zn geop'arię turystycznie część geografii stosowanej
zaymującęj się oceną i opisem przydatności środowiskii gc'ogruficznego (przy-
rodniczego i ktJltiirowego) dja pot.rach Łurystykia. Uklad zaróxNno w części
ogólnęjjak iw opisie szczegółowym preferuje opis walorów krdoznawczych
C) ilc podzial tych w'alorów na])rzyrodl)icie i antrnpogenicznt! nic iludzi za
strzeźcń, to sama idea pominięcia pozostał'ch elementów sklada\jitcych się na
walory turystyczne(a więc wy})oczynkowych i spccjitlistycznych) po\t'rżnie
ogt'anicza konlpłetność prczcntuqji obrazu turystyki w I'egionie. 'l'tuł *,Geo-
grafia turyutycznu-.-" zobowiązuje dn rńwnorzędnego ti'aLktoxvania wsz) sclduh
w-alorów turysta'cznych. W związku z takim podziwem zart'akto np. oceny
liczących się w skali Polski walor'ów uzdruwiskowych regionu. W Sudetach
rozwinięta jesc sihiic ttu'styka wypoczynkowe, z prczcnLowitnd llublikadi
jednak to nie \NTnika. SudcŁy sv occnianQj publikacji prezentują Niejako sza
lenie ciekaxlry i atrakcyjjly region dla turystyki krąjoznawczęj i w pewni'm
stopniu dla aktrv'nej(zwanej dawniej kwiilinllŁoxvaną). Taka linia polityki
turyst) cznÓ zx.'iązallajest z ideo]ogiil PTTK, ]ctóra autor akt)wnl' działacz
i członek władz Towar'zystwa, prtłzcntuUe, ale nie odpowiada randze Sudc-
bów jako wielofunkcńnego regionu turystycznego

Zdde sobie sprawę, żc ograniczone rozmiary publikaqi ograniczyły jęl
fakt'es tematyczne nic mnie jednak, naśladowców Krzysztofa Mazurskie.
go, król'zy podjęliby trud przygotowania geografii turystycznych innych re
pionów Polski i\atnawinil rla bardzie kompleksow'e spadl'zenie na atrakcŃ
nnść turystyczną.

Cytuję zaA. KQwalczl'kich, Geagrłlna I'uryzmu. PWN Warszawa 2000; autor tun upn3ca
geogl'elli culystyczn4 wyróżnia także geagraHlę turystyki rozumi+lnnjKkl> dysk'pilne zajmŃą
ą $ię badaniem zróżnicowania praestrz€nnHgo ruchu turystycznego oraz .gmgrnfię turyn mu
jaka dyscyplinę znjmtUącq sie m.in. badaniem przostrzenneBO zróżnicowania uwarunkowań
CHpoleczno.kultura%Irek, gospodarczych. prx)-riHniczXch, praHba'pobtycznychj tur)Styki gruz
zngQ$podwowallin tura'Etyki
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Oceniana pŁiblikacja, oprócz popularyzaqi wiedzy o t'egionie, lna duże
znaczenie w cdukaęji ka(]r turysty'cznych - pl'zewodników. pilotów'. bTożna
ją śmiało polecić sŁudcntom t.urystycznych kierunków kształcenia jak i stu
chaczot)! policealn) ch szkół turystycznych :l pr'Rade wszystkim xxTńrau'nyn)
tur)-atom górskim
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