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OD REDAKCJI
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest nowoczesną uczelnią wyższą
i silnym centrum edukacyjnym w regionie o ugruntowanej marce. Kształci zgodnie
z potrzebami rynku pracy, bacznie obserwując ewolucję branży turystycznej, która
sygnalizuje zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. W tym celu rozwija system
partnerstwa z ośrodkami akademickimi z kraju i zagranicy. Dorobek naukowy
nauczycieli akademickich, jak i osiągnięcia naukowców z zagranicy
współpracujących z Uczelnią popularyzuje w „Zeszytach Naukowych”.
Kolejny numer czasopisma, zawierającego tym razem artykuły z zakresu
turystyki i rekreacji oraz komunikacji społecznej, otwiera ciekawy artykuł autorów
ze Słowacji (F. Petrovic, H. Bieliková), którzy przedstawiają potencjał turystyki
opartej na społeczności lokalnej w obszarze rozproszonego osadnictwa w regionie
Nová Baňa. Z kolei grupa nauczycieli akademickich z Uniwersytetu w Nitrze
prezentuje badania dotyczące aktualnej sytuacji turystycznej na obszarze gminy
Močenok (J. Galková, J. Straňák, F. Petrovič, A. Píš, D. Kaisová, D. Angelovičová,
M. Angelovič). Przedmiotem analizy SWOT jest „Trasa rowerowa wzdłuż zapory
Močenok” zbudowana w 2010 roku.
Rolę komunikacji marketingowej w praktyce działalności przedsiębiorstw
infrastruktury turystycznej omawiają T. Trusova i O. Polishchuk z Uniwersytetu
w Równem na Ukrainie. Autorki przekonują, że doświadczenia te są bardzo ważne
dla rozwoju usług gastronomicznych w obliczu rosnącej konkurencji, a ich
wykorzystanie wpłynie w przyszłości na rozwój infrastruktury turystycznej
i przyczyni się do wzrostu liczby zagranicznych turystów.
O wpływie igrzysk olimpijskich na przyjazd międzynarodowych turystów
do krajów i miast w okresie odbywania się imprez sportowych pisze M. Widomski.
Na przykładzie dwóch metropolii będących gospodarzami tych wielkich wydarzeń –
Pekinu oraz Londynu – prezentuje m.in. wyniki badań międzynarodowego ruchu
turystycznego.
Z kolei T. Grabiński i K. Borkowski przedstawiają metody oraz obszerne
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ostatnich 10 latach w Krakowie,
potwierdzające zależność wydatków turystów od ich poczucia bezpieczeństwa.
Dwa artykuły dotyczą wykorzystania czasopism w turystyce – do promocji
produktu turystycznego na przykładzie „Dziennika Zachodniego” (M. Różycka,
A. Jawor-Lachowicz) czy wybranych czasopism wydawanych w Krakowie
w dwudziestoleciu międzywojennym jako niezastąpione źródło informacji
turystycznej (M. Siwek).
Niniejszy numer zamyka szkic J. Sobczuk poświęcony bohaterowi
narodowemu naszych południowych sąsiadów, związanemu nieodłącznie z pojęciem
„słowackiego odrodzenia narodowego”. Artykuł został napisany z okazji „Roku
L’udoviťa Štúra” i przedstawia tę postać w kontekście kształtowania się świadomości
narodowej i rozwoju literatury słowackiej od okresu oświecenia do połowy XIX
wieku.
Zachęcając czytelników do lektury „Zeszytów Naukowych”, pragniemy
zwrócić uwagę na poszerzające się grono autorów artykułów, w tym pochodzących
z zagranicznych ośrodków uniwersyteckich, co niewątpliwie przyczynia się
do dobrego poziomu merytorycznego naszej publikacji.
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POTENTIAL OF COMMUNITY BASED TOURISM IN AREA
WITH DISPERSED SETTLEMENT –
NOVÁ BAŇA ŠTÁL REGION (SLOVAKIA)
Potencjał turystyki opartej na społeczności lokalnej w obszarze
rozproszonego osadnictwa – region Nová Bana štál (Słowacja)
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono potencjał turystyki opartej na społeczności lokalnej
w obszarze rozproszonego osadnictwa (region Nová Baňa). Nová Baňa jest regionem
o unikalnym osadnictwie rozproszonym, regionem znanym ze swojej dziewiczej
przyrody i dobrze zachowanej kultury. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
potencjalnej oceny produktów turystycznych pochodzących z turystyki opartej
na społeczności lokalnej, które mogłyby istotnie przyczynić się do rozwoju regionu.
Aby osiągnąć ten cel, wykorzystano głównie metody jakościowe, takie jak analiza
SWOT. Badanie pokazuje, że region Nová Baňa ma duży potencjał ukierunkowania
się w stronę turystyki opartej na społeczności lokalnej, jednak bardzo ważne jest,
aby wyeliminować bariery, które są tam wciąż w znacznym stopniu obecne.
Słowa kluczowe: możliwości rekreacyjne, SWOT, region Nová Baňa štál, rozwój
turystyki

ABSTRACT
This paper presents the potential of community – based tourism in area with dispersed
settlement (Nova Bana region). Nová Baňa is region with unique dispersed settlement
that is known for its unspoiled nature and preserved culture. The aim of this article is
to present potential assessment of tourism products of community based tourism that
could be essential for the development of region. The assessment was carried out
using mostly qualitative methods, such as the SWOT analysis. The study shows that
Nová Baňa region has great potential in orienting toward community based tourism,
however, it is very important to eliminate the barriers that are still significantly
present.
Keywords: recreational possibilities, SWOT, Nová Baňa štál region, tourism
development
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INTRODUCTION
Tourism is definitely one of the fastest growing industries with the
annual increase of 8% between years 2000-2006. Nowadays, it is already
well- known that tourism can bring significant economic benefits to countries
or regions through economic development and reduction of disparities among
regions (UNWTO, 2006).
However, those are not just benefits that tourism can bring to regions.
Tourism could also contribute to environmental degradation as well as
it could have negative social and cultural impacts. Due to its negative effects,
greater focus has been placed on more sustainable forms of tourism such as
community – based tourism (Cooper, 2004).
In the process of choosing right forms of tourism that would eliminate
negative effects of tourism, it is also important to take into account the region
that is supposed to be the target destination for coming visitors. Nova Bana
stal region has great potential in developing sustainable forms of tourism,
especially community based tourism. Thanks to the evolution of the
settlement and its hard access, not just landscape but also culture and
metaphorically said also native inhabitants remained preserved.
THEORETICAL BACKGROUNG
Community based tourism is the concept of sustainable development
among tourism. Sustainable development is defined as “development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs.”(WCED, 1987) Many local communities
were encouraged to develop sustainable tourism through the development of
community – based tourism projects (UNWTO, 2008). Community based
tourism is focused on tourism projects that are owned, controlled and
managed by the local community. It is regional tourist development based on
community resources, needs and decisions (Tosun, 2000). Community based
tourism brings greater amount of benefits to region as once the tourism is
developed and run by the locals, greater benefits are obtained and stay at
locals (Choi – S irakaya, 2006).
Community based tourism originated as an alternative to massive
mainstream tourism. There is no difference between massive tourism
infrastructure and infrastructure for community based tourism, however only
few CBT projects are coupled with the mainstream tourism industry. There
are many definitions of CBT, one of them defines it as: “tourism that takes
environmental, social and cultural sustainability into account. It is managed
6
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and owned by the community, for the community, with the purpose
of enabling visitors to increase their awareness and learn about the community
and local ways of life” (WWF, 2001).
To sum up, community based tourism is focused on the involvement
of the host community not just in planning but also in maintaining tourism
development in the effort to create more sustainable tourism industry. That
would mean that tourism industry is dependent on local residents involvement
as employees or entrepreneurs and of course on goodwill of residents towards
tourists (Dann, 1996).
Areas with dispersed settlement have been marginal region for a long
time. However, it benefited from that with the unspoiled nature as well as
remained cultural habits of native residents.
Dispersed settlement is one of the few well-preserved cultural – historical
landscape structures in Slovakia that reflects socio – economical activity
influenced by specific natural and historical conditions. It is the product
of colonization waves in Slovakia and their genesis was territorially and
timely very variable (Huba, 1989). It has many regional names, but word
“kopanice” or “stale” is used for settlement that originated on agricultural
basis. “Stale” were created mostly in areas with complicated access in effort
to gain a new land. Unspoiled nature is the result of these conditions.
There are not many authors concerning the dispersed settlement.
Barnes and Robinson (1940) focused on the cartographical illustration of rural
dispersed settlement. Their indicators of dispersed settlement were farm
agricultures. Urban and rural settlement in north Sweden in years of 19301960 compared Norling (1960). He found out that dispersed settlement
vanishes due to adverse climatical and economical conditions. Dispersed
settlement does not vanish only in Sweden, but in Slovakia, too. The main
reason is that these areas used to be away from the administrative centers
so many residents migrated in order to find job.
Nowadays there are 5 areas with dispersed settlement in Slovakia.
However, there hasn’t been complex analysis of dispersed settlement done
since 1961. Only partial analysis of certain areas or villages were done (Huba,
1989; Lauko 1985, 1990; Petrovič, 2005).
The origin of dispersed settlement in concerned area date back to 11 th
– 12 century. The most important phase of settlement in Slovakia falls to 13 th
and 14th century when there was a big German colonization (Verešík, 1974).
Birth of the settlement in the Nova Baňa area have a bearing on 3 main
colonization waves – German, pastoral and dispersed. The main point
of interest for German prospectors was abundant precious metals fields. Some
th
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of the locations settled by Germans became the centers for its broader
surroundings thanks to either their natural central location or thanks to the
concentration of more city functions. Large timbered areas and areas
of central Slovakia were also at the same time utilized by agricultural activity.
Pastoral colonization dates back to 14th to 18th century. Mountain and sub
mountain areas were not suitable for agricultural activities at the beginning
of this colonization but it offered good conditions for pasturage. That means
that this colonization meant settlement of these areas by shepherds (Janšák,
1967).
The last wave of colonization was dispersed wave, which finalized
process of settlement in the central Slovakia and dispersed areas with native
but also foreign inhabitants. In this area, dispersed settlement was related
to mining and exploitation of natural resources, to timber production and
to burning wood coal for iron-mills.
METHODOLOGY
To reach the goal of the study and to assess the potential for
community based tourism in Nová Baňa stal region mostly qualitative
methods were used. The process included participant observation, household
surveys and key informant interviews. This participant observation refers
naturalistic, qualitative research, in which the investigator obtains information
through interaction with those objects being studied (Levine et al. 1980).
Household and tourist surveys provide rich source of information and were
used to discover potential tourist activities and potential barriers. Data were
gained through survey with 137 respondents that occurred during the year
2014 / 2015. All the information was discussed with head of municipalities as
well as with stakeholders in the area.
AREA OF INTEREST
The area with dispersed settlement called Nová Baňa “štál” region –
one of the 5 Slovak areas with dispersed settlement is located in volcanic
mountain ranges on the interface of west and middle part of Slovakia. Nová
Baňa štál region covers area of 31 373 ha and 14 municipalities. Focus of this
paper is on three of them, namely Nová Baňa, Veľká Lehota and Malá
Lehota. All of these municipalities belong to Žarnovica district which is west
part of the Banská Bystrica regional municipality.
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Dispersed settlement in micro region Nová Baňa dates back to 14 th
century and was influenced mainly by mining, coal mining and pasturing,
later as a result of socio – economical changes was dispersed settlement
connected with agriculture. The source of subsistence of many families in the
area of Veľká Lehota and Malá Lehota was created by coal mining and to it
related wood cutting.
Picture 1. Map of Nová Baňa štál region

The greatest concentration of population in the area of interest is in
Nová Baňa which covers almost 80% of the area (Table ). Nová Baňa stands
for the administrative center of the area and it is also the biggest of three
in matter of area as well as density that is almost 124 pers. per km2. Malá
Lehota, even though, it has area bigger than Veľká Lehota, it counts smaller
population. It is caused by the fact, that Malá Lehota is constituted of “štále”.
“Štále” are relatively remote from administrative centre of Nová Baňa.
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Table 1. Socio-economical situation

YEAR 2011
City
Nová
Baňa
Veľká
Lehota
Malá
Lehota
TOTAL

Population

%

Area
(km2)

%

Population
density
(per/km2 )

7570

78,11

61,25

59,64

123,59

1198

12,36

18,61

18,12

64,37

923

9,52

22,84

22,24

40,41

100%

102,7

100%

94,36

9691

Source: www.statistics.sk, 2015.

RESULTS
Many potential tourism opportunities were documented. The tourism
assets were classified into categories: 1) natural attractions
2) cultural attractions 3) activities 4) location. These assets were assessed
through surveys as well as by interviews with head of municipalities.
Research showed that respondents find most attractive natural sites that are
well-known and there is much easily accessible information about them (such
as Adnesitic stone sea and Starohutsky waterfall).
Table 2. List of assets for tourism development
Category
Assets
Adnesitic stone sea
Wind flower
Calcit caves
Natural attractions
Deep valley
Starohutský vodopád waterfall
Discovery site of European ground squirell
Pipe fest
Traditional home slaughtering
Cultural attractions
Festivals celebrating different agricultural actions
(harvest, etc)
Traditional market
Horse back riding
Mushroom picking
Mountain biking
Activities
Hikes/walks to natural features
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Location

Easy acces thanks to the highway from Nitra to
Banská Bystrica
Region has potential to become tourist destination
Area in the middle of two districts
Source: own findings, 2015

Surprisingly, respondents showed also the knowledge of almost
unknown sites such as calcite caves in Malá Lehota. Concerning the cultural
attractions, almost 87% of respondents stated that the greatest cultural asset
is the Pipe fest, that occurs every winter in Malá Lehota. Pipe culture is very
interesting part of this region as it became on the list of UNESCO. This Pipe
fest is usually coupled with traditional home slaughtering in the city centre.
There are many activities that are popular among tourist that can be done
in this region. Respondents have experienced that among sports tourists are
looking for mountain biking. Almost 67% of respondents stated that mountain
biking together with new mountain biking trails is mostly desired sports
activities. Surprisingly, almost 30% of respondents stated interesting activity
that is desired by tourists such as mushroom picking is. Most of the heads
of municipalities stated as the greatest assets for the tourism development
in this area the fact that this area has easy access due to the new part of the
highway connecting two capital cities of Nitra and Banska Bystrica regional
district.
Through interviews with head of municipalities and through surveys
barriers of development of community based tourism in the area were
assessed. Interviews showed three main barriers in the development
of community based tourism in the area. The biggest barrier according
to interviews is the lack of cooperation between locals, entrepreneurs and
head of municipalities. Many of times, entrepreneurs don’t show interest
in cooperating with municipalities, which respondents agreed might be caused
by past times when it was extremely hard for entrepreneurs get any kind
of help from municipalities and they still lack trust this direction. The other
great problem is seen in the fact that many locals still don’t realize the great
impact that tourism could have on the development of their region and native
residents don’t show enough of the interest in providing tourism related
activities. As it was shown, this area offers great potential for tourism
development; however, there is just not enough enthusiasm and courage
to launch tourism related business. This was also approved by one of the
tourism entrepreneurs in the area who said that launching the tourism related
business requires more of a courage and enthusiasm then capital. These are
seen as the biggest barriers of development of community based tourism
in the area. They might be removed only by systematical work with native
11
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residents. It is necessary to acquaint them with the great impact that
community based tourism could have not just on the development of their
region but also what great economical benefits it could have. The advantage
of development of community based tourism lies in the fact that if the tourism
is launched and managed by native residents, greater interest lies in preserving
the authenticity of the place they grew up and lived. It would also help
in preserving and protecting of landscape and cultural habits.
Table 1 shows SWOT matrix that was put together out of the results
of surveys, interviews and observations. SWOT matrix is completed with
strategies that could be used for the development of community based tourism
in Nova Baňa štál region.
Table 1. SWOT matrix

Internal factors

Strength
beautiful fauna and flora

Weakness
lack of tourism
infrastructure

historical and landscape lack of human resources
attractions
low income
valuable cultural
attractions
External factors
Opportunity
developing sport
activities (more bike
trails)
promotion of traditional
activities such as
mushroom picking
historical tourism
planning
local residents providing
tourism

easily accessible
SO strategy

lack of knowledge
of benefits out of the
tourism
WO strategy

expand the nature
tourism

development of the
infrastructure for
different kinds of
tourism

expand the historical
tourism in cooperation
with locals (introducing
traditions)

more information about
touristic attractions

more natural trails
managed/guided by
locals

promotion of tourist
entrepreneurial benefits
to locals
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Threats

ST strategy

no cooperation between
stakeholders and heads
of municipalities

informing locals about
the opportunities in
tourism

migration of young labor

engaging young people
into a “touristic life”

WT strategy

planning the tourism
based on recreational
attractions

no interest of native
residents in tourism
Source: own findings, 2015

CONCLUSION
Nová Baňa štál region has great potential for development
of community based tourism. As observation showed, the area holds many
tourism assets which could be transformed into valuable tourism products
from natural attractions to many other recreational possibilities. Thanks to the
evolution of the dispersed settlement in this area, past hard access to the area
as well as former bad touristic infrastructure the areas landscape with cultural
habits and traditions remained untouched. That is one of the reasons why
community based tourism that holds onto elements of sustainable tourism
would be perfect for development of region with such a unique heritage
as dispersed settlement is.
However, area is still fighting with the human factor of the
development of community based tourism. There is still mistrust of locals
in great impact that could tourism have on development of their area. Lack
of cooperation between head of municipalities and locals as well as with
tourism stakeholders is great barrier that should region overcome in the
pursuit of becoming tourist destination.
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„CYCLE ROUTE ALONG DAM, MOČENOK”
AN EXAMPLE OF SPORT AND RECREATIONAL TOURISM
IN MOČENOK MUNICIPALITY
„Trasa rowerowa wzdłuż zapory Močenok”
przykładem sportu i turystyki rekreacyjnej w miejscowości Močenok

Streszczenie
Niniejsze badania prezentują turystykę pod kątem sportu i rekreacji w gminie
Močenok na przykładzie wycieczek rowerowych. Przedmiotem analizy jest „Trasa
rowerowa wzdłuż zapory, Močenok” zbudowana w 2010 roku. Celem badania jest
przedstawienie aktualnej sytuacji turystycznej gminy oraz możliwości dalszego
rozwoju turystyki na omawianym obszarze, z uwzględnieniem istniejącej trasy
rowerowej i dalszego rozwoju infrastruktury dla usług turystycznych. Wyniki są
oceniane przy pomocy analizy SWOT oraz przestrzennej reprezentacji obszaru GIS.
Słowa kluczowe: turystyka, turystyka rekreacyjna, trasy rowerowe, gmina Močenok,
turystyka rowerowa

Abstract
The study is a presentation of tourism in Močenok municipality in terms of sport and
leisure tourism based on bicycle touring. The subject of the analysis is the cycle route
built in 2010, called “Cycle route along dam, Močenok”. The aim of the study is
a presentation of the actual tourism situation in the municipality and further
development possibilities in the area, in terms of the existing cycle route or further
infrastructure developments for tourism services. The results are assessed using
SWOT analysis and chosen areas are spatially represented by GIS. The aim of study
is to present the current situation of sport and leisure tourism in the chosen area.
Keywords: tourism, leisure tourism, cycle route, Močenok municipality, bicycle
touring
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Introduction
Tourism is one of the most promising and most growing sectors
of Slovak economy. Slovak republic, situated in the centre of the Europe
on the crossroads of trade, cultural and historical roads with cultural and
unique natural treasures and favourable climatic conditions has a large
potential in favour of tourism in our country. Tourism in Slovak republic has
enough potential, diversity and is specific for all basic forms and types
of tourism.
Tourism was defined by many authors. Gučík (2010), one of the
leading experts in tourism, presented following definition of tourism: tourism
is activities of people, travelling and staying in places outside their usual
environment for not more than one consecutive year for leisure, business and
other purposes. This definition is important considering statistical reporting,
as well as academic research. A definition of tourism nature has more
approaches, considering social sciences (economics, psychology, sociology
and pedagogy), natural sciences (geography, ecology), medicine etc. Tourism,
in short, is a complex of activities oriented on demands satisfaction connected
to people′s travelling and staying outside of permanent address and in leisure
time (Gučík, 2006). According to expository dictionary, tourism
is a integrated social phenomenon with a complex of tourism users activities,
complex of construction and operation of tourism services facilities, including
a complex of people′s activities, offering and providing such services, with
activities connected to utilization, development and protection of sources for
tourism, complex of political and public activities with a local community and
ecosystems reaction to such (Pásková, Zelenka, 2002). Tourism belongs
to non-productive activities, totertiary sector known as service sector.
Tourism services are used to satisfy basic human demands, support a living
standard growth and improve a leisure time possibilities. Tourism creates
direct economical effects as well as uneconomical ones. Tourism is affording
a pleasure of new habits and cultures, natural beauties and historical
monuments of domestic and foreign travelling (Habán, Otepka, 2004).
Tourism could by divided to different categories, types and forms.
Tourism types correspond to motivation and interests, which leads people
to become tourism users. One of the main, most available and most prevailing
type of tourism is Sport Tourism, which represents a staying in desirable
nature environment connected with performing of different sport activities,
considering our physical abilities, such as touring – hiking (walking)
mountain hiking, bicycle touring, etc. (Kompasová, 2010). Sport tourism
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is related and closely connected with recreational tourism, which, such
as Sport Tourism, also represents the staying in desirable nature environment
connected with performing of different sport activities, considering physical
abilities. It includes touring, which is typical by change of places, which
requires specific physical effort (Gučík, 2000).
Bicycle touring
One of the touring “fractions” is bicycle touring, currently increases
popularity among all age categories in Slovakia, approved by increased
interest about such activity, increased interest about bicycling as well as an
effort of municipalities, government and Self-governing Regions to meet all
increasing requirements to construct new cycle routes or reconstruct old ones
inside and outside of municipalities area. Cycle routes could connect local
locations in villages and cities, as well as enable holidaymaker’s (bikers,
skaters, runners and walkers) migration for longer distances. There
is a possibility to combine more factors within this type of tourism, e.g.
touring with discovering of natural beauties, monuments, events, even with
common transportation (transportation to work). This form of recreation
(touring) is beneficial to environment (without any harmful emission),
to human health (workout and maintaining of physical condition), to cultural
and natural beneficiation of holidaymakers and is currently economically
effective, because of low initial investment costs (bicycle, roller skate or basic
touring equipment purchase). The biggest disadvantage of bicycle touring
is seasonality and favourable weather requirement. It is necessary to establish,
that positives prevail negatives. Bicycle touring depends on cycle routes
construction. Cycle routes construction could vary, as well as sources for
construction. Construction of some routes can be difficult and rather
awkward; on the other hand, some routes can be constructed rather easily,
i.e. in some cases, it is only necessary to install signs (boards), because
of suitable parameters created by natural conditions. Construction of cycle
routes should respect and consider other factors, such as conservation areas,
buffer zones, transport infrastructure (considering safety of cycle routes users)
and many other factors affecting preparation and realization process.

Main characteristics of bicycle touring
Bicycle touring is defined by tourism expository dictionary as a form
of tourism, active bicycle travelling to discover natural and social interest
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points in selected area (Pásková, Zelenka, 2002). National Strategy
of Development of Cycling Transport and Cycle Touring in the Slovak
Republic defines bicycle touring as a form of tourism, where bicycle is used
for travelling and development takes place in relation to satisfy a human
demand to return to the nature. It connects simplicity of walking with
advantages of motoring, uses their benefits and substitutes all negatives.
Bicycle touring takes place on cycle routes with different
characteristics. Considering different characteristics, bicycle touring could
be divided, e.g. long distance cycling, mountain biking, urban or municipality
cycling, educational bicycle touring, etc. Bicycle touring is affected by cycle
route, i.e. by different factors, such as natural, social, cultural and other ones,
or by the environment of cycle route.
Bicycle touring in Slovak republic has great potential in regions with
attractive natural environment but high unemployment rate. Bicycle touring
could support an employment growth without large investments into road
infrastructure. Systematic support of bicycle touring development could
transform Slovak republic into an attractive destination for increasing target
group of Europeans, who prefer an active holiday associated with discovering
of country from bicycle.
Bicycle touring route is a set direction of signed cycle route,
eventually a delineation of signed cycle route, cycle path etc. running through
city suburbs, municipalities and rural areas. Bicycle touring route is a part of
national roads, tertiary roads or part of forest, mountain and field
environment.
Cycling artery is a long distance cycle route running through modest
terrain, which enables fast and easy travelling through the area creating
a main cycle routes network.
Main cycle routes division:
– Routes for road cycle routing,
– Routes for mountain cycle routing.
Cycle routes could by divided after colours – red, blue, green and yellow,
in accordance of their importance (red most important). An importance
of cycle routes is decreasing with a decrease of their distance (STN 01 80 28).
Bicycle transportation:
Is a locomotion method of people and belongings by bicycle. It represents
a demand after bicycle locomotion. Currently, there are several forms
of bicycle transportation: bicycle transportation during week day, recreational
cycling (short-term, all-day respectively), bicycle touring (weekends, holiday,
long-term), conditional cycling, sport cycling and special cycling.
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Types of cycle routes: signed cycle routes and cycle paths – bike lanes,
greenways, circumvallation greenways and terrain routes (Dubcová,
Kramáreková, 2011).
Legislation on bicycle touring
Act No. 8/2009 Coll. on Road Traffic and on Amendments of Certain
This Act amends, that a bicycle is a non-motor vehicle, the responsibilities
and restrictions for bicycle users in case of road cycling touring while full
traffic (bicycle rider is allowed to ride on the right hand roadside, however;
he cannot jeopardize or restrain walkers movement) and secures a protection
of bicycle riders as traffic participants (bicycle rider is required to protect his
head with bike helmet, while cycling outside the municipality area. A bicycle
rider, under the age of fifteen is required to wear a helmet all the time).
Paragraph 55 of the Act is dedicated to bicycle riders matter.
Decree of the Ministry of Interior of the Slovak Republic No. 9/2009
Coll. implementing the Road Traffic Act and amending some acts
Decree amends a marking and road-traffic management, paragraph 11
is dedicated to bicycle riders within the Decree competency.
Act No. 135/1961 Coll. – Act on Land Communications (the Road Act)
Act defines the terminology relating to communication, demarcates main
responsibilities for general traffic participation, estimates sanctions for Act
regulations violations and designates all authorities responsible for Act duties
execution.
Act No. 50/1976 Coll. on Land-Use Planning and Building Order
(the Building Act),
Act amends a projection, planning and construction of cycle routes
considering general proceedings. Act defines all responsibilities for
construction workers, municipalities, authorities and all participants
of proceedings.

Geographic information system (GIS) used for spatial display of cycle
routes
Generally, in most cases, GIS is seen as a special kind of information
system. Information is derived from data interpretation, representing real
world objects (www.sgs.edu.sk, 2014). Geographic information system (GIS)
is composed by software, hardware, data and personal assistance, designed
to process, analyze and present geographic information. GIS processes
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geographical data in digital form. Initiative data originates as satellite′s data;
data from GPS Global Positioning measurement or other devices
measurement. A required distance, as well as coordinates will be determined
by
means
of
GPS,
according
to
following
equation
√(𝑥𝑖 − 𝑥)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦)2 + (𝑧𝑖 − 𝑧)2 + 𝑐. ∆𝑡𝑖 = 𝐷𝑖 - where: x, y, z - are spatial
coordinates of user, point; xi, yi, zi- are coordinates of specific satellites;
c – speed of light; ti – time interval, which passes between satellite signal
transmission and its receiving; Di – calculated distance to satellites; i = 1, 2, 3
(Technique manual, 2014). Main parameter of geographical data of GIS is
their position coordination. Processing of different geographical data by GIS
system results in new digital map, representing new geographic information
(www.naturescience.fhpv.unipo.sk, 2014).
Coordinate system utilized in Slovak republic is S-JTSK. Most
frequently used software programmes in GIS system are ArcGIS, GRASS
GIS or Quantum GIS etc.
GIS in transport (cycle route)
GIS is utilized as a tool for spatial analysis with an addition of object
and features on earth surface visualization. One of the utilization areas
is transport, cycling transport respectively.
GIS is a tool, which could be used for:
– Cartographical processing, digital maps designing and presentation,
– Database map storage and their recording and map inventory,
– Spatial modelling (as analytical tool) (Bílová, 2007).
GIS is frequently used for cycle routes preparation and projection,
mainly for spatial displaying and cycle routes positioning (Fig. 1), recording
and accurate demarcation. Utilization of orthophoto images could reduce
field work and problems concerning crossing with other paths and corridors
could be eliminated even before project documentation is elaborated.
The biggest benefit consists in application of vector overlays stacking
(polygons, points and lines), which results in output map creation. Output map
contains new specific interactive relations (connections) of concerned area,
displaying all possible constraining factors for planned cycle route. GIS used
in our study were created in Quantum GIS 1.7.3 software programme.
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Fig. 1. GIS utilization for cycle route projection (Galková, 2015)
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Characteristics of concerned area
Močenok municipality
Močenok municipality is situated in southwest side of Slovak
republic. Considering area-administrative classification, Močenok belongs
to Šaľa district, Nitra region. Concerned area is determined by area land
register borders. Močenok municipality borders with neighbouring
municipalities such as Jarok, Horná Kráľová, Šoporňa, Dlhánad Váhom, Šaľa,
Trnovecnad Váhom and Cabaj-Čápor (Fig. 2). Močenok is the largest
municipality of Šaľa district by area, even larger than district town of Šaľa
(Cifra, 2008). Močenok municipality is located in the central part of Nitra
region, closer to its west border. Geographic position of municipality is 17°
55' of east longitude and 48° 20' of west latitude. The area of Močenok
is 46.39 km2 (Collective, 2012a). The municipality is situated in fertile area
on the southwest border of Nitrianska pahorkatina hills between Váh and
Nitra rivers. A creek Dlhýkanál flows through municipality. North and north
east part of municipality has undulated surface, however; south and southwest
area is more flat. Močenok is located in temperate climate with a lot of sunny
days over the year. The nearest town is Šaľa, 14 km away. Transport corridor
is formed by roads Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Šaľa, Nitra (Hochel,
2003). An area in located in warm climate region, characterised as warm and
dry with moderate winter and longer sunshine. Northwest winds dominate in
this area, with an average wind flow velocity of 3 – 4.2 m.s-1. Concerned area
belongs to driest regions in Slovak republic according to rainfall totals. Land
register area belongs to Danube River Basin. Main water outflow feeds into
Váh Water Basin with a long-term average volume flow rate of Qa = 2 290
m3.s-1. Hydraulic balance of concerned areas ranges around 730 mm
(Collective, 2012b).
According to the process review report of Regionalisation of Tourism
of the Slovak Republic document from 2004, released by Ministry
of Economy of the Slovak Republic, Močenok, in term of classification
of regions in tourism, belongs to Dolnopovažský region, which could
be assessed as average considering activities of mid-term and long-term
activities. Tourism, compared to other sectors in region, has different position
considering regional economy. Tourism of Dolnopovažský region is defined
as “induced sector”, which means, that tourism has a position of driven sector
with a mediate impact on other sectors (Jarábková, 2007).
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Fig. 2. Area of interest, land register area of Močenok (Galková, 2015)
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„Cycle touring infrastructure” of Močenok municipality
According to Program of economic and social development of the
Močenok municipality from 2006, quality and broadly developed
infrastructure is the main quality condition of living and life in municipality.
This factor is important, considering visitors and development plans
of tourism, thus recreational tourism, sport tourism as well as cycle touring.
Infrastructure for cycling transport was missing in municipality and closest
area (till 2010, when first stage of “Cycle route along dam” was constructed.
The residents of municipality can use a cycle route as an alternative
commutation, especially to Duslo Inc. Company. Commutation could
be realized after whole planned cycle route length is constructed, i.e. “Duslo –
Močenok” cycle route stage. Cycle route will improve a connection of both
municipality sides (even connection with Horná Kráľová municipality and
Šaľa city centre would be suitable).
Connection of municipality with regional sightseeing cycle routes
would improve tourism development. Močenok could be a destination for
weekend cycling trips, due to an optimal distance from Nitra and Šaľa city.
These projects could be realized only in cooperation with other municipalities
and subjects with regional competence and under condition of financing
availability. To improve municipality tourism development, a construction
of regional sightseeing cycle route Nitra – Jarok – Horná Kráľová would
be desirable, with potential connection to existing (or constructed) cycle route
in Močenok municipality (can by realized by marking the cycle route on III.
class roads and by repairing of unpaved road verges).
Existing cycle route „Cycle route along dam” in Močenok municipality
Cycle touring route in municipality have been constructed since 2010.
Financing of cycle route construction activities were covered by Močenok
municipality (Magazine Močenok, 2010). Project documentation for cycle
route was completed in 2010. District authority in Šaľa city, environmental
department, division of state water management issued a permission
of concerned investment, because cycle route is located in a dam area
of watercourse of Dlhýkanál. Permission was issued in law of paragraph 52
of Act No. 364/2004 Coll. on water as amended (Water Act). Cycle route was
constructed in short time period by the company selected in municipality
tender process (construction was realised by STRABAG Ltd. Company). Non
serious difficulties occurred during cycle route construction. Cycle route
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is 531 m long with the starting point on dam stage on Mlynská Street and
route finishes on road no HI/5623. In the past, the area of cycle route before its
construction used to be a grass stand with beaten tracks used by municipality residents
for recreational walks, sport activities (running, cycling) or as a suitable green lane for
workout, utilized by local sport clubs.
A design of cycle route, considering building aspect, is: green – cycle path –
green (0.5 m – 3.0 m – 0.5 m). Cycle route is paved (by gravel, gravel sand and coated
aggregates of stones), with curb stones on both sides and its surface is covered with
asphalt modified concrete with a maximum levelling slope of 4.0% and minimal
levelling slope of 0.5%. In term of permanent traffic signs, starting point and finishing
point is marked by vertical traffic signs C 8 – Cycles only and C 18 End of the
command. Currently, cycle route is quite heavily used by resident of Močenok for
cycling, running, skating and walking. Benefits of the project are easy access for
residents, great standing near municipality centre away from heavy traffic (main road
running through municipality centre) and close playground situated few meters from
cycle route (Collective, 2014).
Methodology and methods
Our methodology consists of reliable methods such as analysis,
synthesis, induction and deduction. Methodology used for cycle route was
relatively simple, organized into few following steps:
 Definition of locality, or object of study selection (cycle route area
within Močenok municipality), collection of primary and secondary
related to selected object of study. Primary information sources were
obtained by the method of direct interview with municipality Močenok
employees as well as from provided cycle route projection
documentation. The object of semi-structured interview with employees
was to obtain primary information sources, which were not available as
secondary sources. Important part of our study was a questionnaire
survey, realized on a sample of 100 respondents (municipality residents).
The questionnaire was based on a research hypothesis presumption, that
respondent’s answers represent an opinion of cycle route visitors.
A questionnaire survey was conducted and information was collected
from March to May 2014.
 In the next step, we processed all available information about concerned
locality in term of natural condition and area characteristics based on our
own local inspection results as well as available materials from
municipality sources or other scientific literature. A GIS software system
was used for cycle route presentation and cycle route display.
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 Collected information is presented synoptic table, which represents
resident’s opinion about concerned cycle route. Cycle route SWOT
analysis provides most possible number of factors affecting cycle route –
holidaymakers “system”. SWOT analysis was focused to define
strengths, weaknesses, opportunities and threats of “cycle route in
Močenok municipality” project.
Outputs of methodology resolution: table of questionnaire survey
assessment (Tab. 1), graphical display (Fig. 4), SWOT analysis (Tab. 2) and
GIS spatial display of cycle route (Fig. 3).
Fig. 3. GIS spatial display of cycle route (Galková, Straňák, 2015)
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Tab. 1. Questionnaire
Question
Gender?
How do you use a cycle tour in
Močenok?

Do you own a bicycle?
Is a cycle transport an
alternative to motor transport
for you?

What is the main reason
to use a bicycle for you?

Is a road infrastructure
condition in municipality
and closest area sufficient
in relation to cycling
opportunities?

Answers

– male
– female
– cycling
– skating
– walking
– running
– yes
– no
– planning to purchase one
– yes
– no

Number
(respondents)
55
45
45
25
15
15
87
10
3
61
39

– shopping
– leisure and sport activities
– locomotion inside or outside

15
20
31

of municipality
– tourism (cycle touring)
– other

30
4

– yes
– no, construction of additional

25
75

cycle route stages is essential

Do you consider
a construction of cycle route
in municipality as an effective
investment?

– yes, effective investment

95

in tern of resident recreation
– no, unprofitable investment

5

Would you support further
construction of cycle routes
(cycle paths) in municipality?

– yes
– no

99
1

– yes
– yes, further safety

10
75

measurement are necessary
– no, safety of cycle route
is insufficient

15

Are you satisfied with a safety
of constructed cycle route?
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Fig. 4. Graphical display of Questionnaire
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Graphical display of Questionnaire represents a better illustration
of results assessment of “Cycle route along dam, Močenok” considering
municipality residents a cycle route users. Based on obtained result, we can
allege, that Močenok municipality residents have positive relation to cycle
tourism in term of recreation opportunity. Most of municipality residents are
active bicycle users supporting further investments into municipality tourism
development.
SWOT ANALYSIS
SWOT analysis represents general as well as specific characteristics,
more precisely factors of cycle touring (cycle routes) as a form sport,
recreational tourism in Močenok municipality and closest area. An important
input for analysis processing was provided local information, literature
knowledge and questionnaire survey conducted on respondents sample.

-

-

-

-

Tab. 2. SWOT analysis
Strengths
Weaknesses
Močenok municipality has
- bicycle touring and bicycle
favourable conditions for cycle
transport, tourism especially is
touring,
underestimated by competent
Močenok municipality has great
authorities in Slovak republic,
amount of potential natural tracks - absence of government support
within land register area (among
of renewal, maintenance and
watercourse, in forest, on fields
modernization of cycle routes
etc.),
network,
great conditions for road cycling
- bicycle transport and bicycle
routing development,
touring are not very important for
municipality has enough financial
government,
resources,
- bicycle transport and bicycle
municipality has a lot of large
touring are not supported in
surface areas isolated from
strategic and development
communications and other
documents of Slovak republic,
disturbing factors,
- poor interest in cycle touring of
municipality has great amount
Tourism Section of MTCRD SR,
of possible resting places,
- insufficient length of cycle routes
good conditions for sightseeing
network,
cycle touring,
- insufficient financial sources for
favourable climate and natural
municipality,
conditions with a lot of sunny
- project implementation
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days,
- existing STN 01 8028 „Cyclotouristic marking“,
- significant interest and support
of cycle touring and cycle routes
in municipality,
- bike boom in Slovakia and other
countries,
- a lot of visiting bicycle tourists
in municipality and closest area,
- potential municipality
propagation,
- another form of recreation in
municipality,
- possible utilization for bikers,
skaters and walkers,
- great utilization of countryside
potential (watercourse),
- great composition within
urbanized area (esthetical
countryside aspect undisturbed),
- constructed under the valid
legislative,
- close playground,
- easy access from both cycle route
sides,
- support of cycle routes
construction by residents,
- close refreshment facilities,
- parking places close to cycle
route

bureaucracy,
- both sides of cycle route are close
to communications,
- insufficient safety
- poor propagation,
- absence of cycle routes in closest
area (no connection with greater
area),
- possibleatmospheric conditions

Most significant strengths of SWOT analysis are suitable conditions
for actual utilization and further construction of cycle routes, which could
be broadly used by municipality residents as well as visitors. Community and
other concerned parties are significantly interested in bicycle touring
in municipality and closest area. An important factor is great positive
municipality interest in bicycle touring and bicycle transport; because this
interest is not common in Slovak republic (a significant factor could be better
economic situation of municipality).
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Weaknesses of SWOT analysis are difficult to define, because
all negative factors could be eliminated or prevented, when process
of projection, realization and consecutive utilization of cycle route was done
responsibly. Weaknesses of Močenok cycle route (based on questionnaire
and local inspections) were insufficient length of cycle route or insufficient
safety of route (safety of children especially)
Tab. 2. SWOT analysis
Opportunities
- construction of next stage of cycle
route (1800 m),
- connection of cycle route with
other municipalities in closest
area,
- attraction for visitors,
- expansion of local cycle routes
infrastructure,
- alternative commutation or local
migration without disturbing
factors (transport),
- suitable conditions for further
construction (levelled dam side
with minimal obstacles,
- cycle route as a mean of
propagation,
- placing the municipality on
“cycle touring map” after cycle
route connection,
- more sport and recreational
opportunities,
- more opportunities for route
utilization (skating, running etc.),
- support of further cycle routes
and cycle paths construction,
- possible connection to natural
tracks (forest or field areas),
- general compliancy for further
cycle routes construction in
municipality

Threats
- induced future costs for cycle
route maintenance (reconstruction
or modernization),
- absence of projection
documentation for cycle routes
connection in closest areas,
- insufficient future financial
support by government,
- small group of specialists,
- permanent “status quo“
concerning P.E. and healthy
lifestyle among young people,
- tourism in municipality oriented
mostly on culture events
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There are enough opportunities concerning our object of study,
however; difficult to realize in closer future. The biggest positive aspect
considering future is, that “Cycle route along dam, Močenok” will be
connected with next stage of a distance more than 1 800 meters, which
is relatively costly but beneficial investment. The projection documentation
of this investment is developed, the negative factor rest on financial situation.
Threats of our SWOT analysis are not specific, considering our study area; we
can observe, generally, poor physical activity of Slovakian residents. Luckily,
this phenomenon has decreasing tendency, resulting in increasing demand
after activity opportunities, thus increasing demand after this form
of recreation (increasing utilization of cycle route).
Conclusion
Cycle touring is actually gainingmore popularity, disregarding the
form. A physical outdoor activity is connected with country or cultural
sightseeing, recreation and relaxation. Cycle touring, a popular form
of tourism, has negative aspects too, responsible for development deceleration
resulting in stagnancy of Slovakian bicycle touring expansion. It is necessary
to motivate people as well as to create impulses for recreational and sport
tourism support. These forms of recreation are relatively cost efficient
compared to other forms sport activities of other forms of tourism. A support
of one or more activities of tourism will positively induce other activities
directly or indirectly connected (e.g. tourism – catering and accommodation
facilities – sightseeing – small business support etc.). Based on the results
of our study, considering Močenok cycle route, we can allege an increasing
interest for bicycle touring in Slovak republic. Further construction of existing
cycle route and following long-term expansion would have a positive impact
on local recreational and sport tourism. Municipality activities, as well
as positive resident’s attitude about cycle route give a great foundation for
further development of tourism activities. All negative aspects, obtained
by information collection and analysis could be eliminated. Cycle touring
is gaining popularity, considering our results; however, there are few
deficiencies considering support and methodical regulation from competent
authorities (government and regional authorities). Greater activity and
support, reduction of bureaucracy will increase a development and utilization
on cycle touring, as a desirable form of sport and recreational tourism.
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THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN PRACTICAL
ACTIVITY OF ENTERPRISES OF TOURISM INFRASTRUCTURE
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Abstract
The aim of the article is to show the features of marketing communication on the
example of catering services. The gained experiences are very important in the
development of catering services in the face of increasing competition. Studies have
shown that many catering enterprises in the Russian Federation, particularly in the
most developed regions such as Moscow, are not ready for the increasing competition.
The tourist infrastructure, which would attract more foreign tourists, could
be developed further through the use of this knowledge.
Keywords: marketing communication policy, tourism infrastructure, catering

Streszczenie
W artykule zostały przedstawione funkcje komunikacji marketingowej na przykładzie
usług gastronomicznych. Doświadczenia te są bardzo ważne dla rozwoju usług
gastronomicznych w obliczu rosnącej konkurencji. Badania wykazały, że wiele
przedsiębiorstw gastronomicznych w Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w Moskwie
jako jednym z najbardziej rozwijających się regionów, nie jest na to gotowych. Dzięki
wykorzystaniu tych doświadczeń można będzie w przyszłości rozwinąć infrastrukturę
turystyczną, co przyczyni się do wzrostu liczby zagranicznych turystów.
Słowa kluczowe: polityka komunikacji marketingowej, infrastruktura turystyczna,
gastronomia

Actuality of the theme
In 2014 the Russian Federation the international tourism expenditure
50.4 US$ billion (UNWTO, 2015). This indicates the intention of the country
to invest in tourism infrastructure and attract tourists.
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Tourism infrastructure is a component of regional touristic product.
Infrastructure is comprised of basic devices, buildings and service institutions,
whose existence is crucial to the proper operating of economy and society
(Panasiuk, 2007). Сatering is an important part these components.
Nutrition is a natural need for any person. In tourism catering
is regarded as an important element of entertainment and learning a local
culture, in particular gastronomy. National cuisine is an important part
of people's culture, has clear features, is an element of knowledge and
a means of pleasure.
Investigation and research of catering is one of the most urgent tasks
of economic science, which are associated with certain socio-economic
conditions, have historically transient nature and, accordingly, should be
systematically upgraded. The shift in the system of market relations
necessitates an update of economic indicators and stimulates them to achieve
good results in management. The fulfillment of this task becomes a real
subject in a circumstance when these figures reflect socially necessary
expenditure on the operation of food sector, the actual need for goods and
catering services, as well as the necessary human and financial resources
on the development of the sphere of catering of the population.
The research of competitiveness of Russian catering companies is of
particular relevance in the present conditions of Russia's membership in the
World Trade Organization (WTO). The cancellation of customs duties will
make imported products more affordable for Russian consumers, which in its
turn will serve as an additional stimulus for domestic manufacturers
to improve their products.
As a result, the domestic market will have the necessary conditions
for the maintenance of healthy competition between Russian and foreign
companies. However, if the domestic catering companies do not manage to
adapt to the dynamic environment of the modern economy, therefore, they
will not be able to significantly increase competitiveness, the penetration of
which into the domestic market is evident (Neganova, 2014).
A good example of a successful catering establishment is cafe
“Khachapuri”. Such a favorable market position has been achieved due to
a powerful marketing campaign. The managers of the cafe take into
consideration customers' opinions, regularly develop promotions and
advertisements, besides that the cafe practices special programs for children
and families, as well as pays attention to keeping its distinctive character,
which is represented by the drummer Tolik. The cafe has successfully
survived the crisis and did not slow the pace of profit growth down, quite the
contrary: taking a proper advantage of the situation it attracted new customers.
Investigation of the cafe's performance will help to systematize the rewarding
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experience for Russian catering companies in the circumstances of crisis and
intense competition, as well as companies in other countries with similar
conditions. This substantiates the relevance of topic and its practical
significance.
The aim of the article
The aim of the paper is an analysis of Marketing communications
of the performance of cafe “Khachapuri” the purpose of subsequent use by
other companies.
We will examine the hypothesis which claims that focusing the cafe's
performance upon the client does bring large profits. The aim of the paper will
be disclosed by means of solving the following tasks: to investigate
theoretical foundations of the organization of catering services; to describe the
development of catering market in Russia, to make a critical analysis of
Marketing communications the cafe “Khachapuri”; to conduct competition
analysis of the cafe “Khachapuri” on the Moscow market; to draw general
conclusions concerning the improvement of others cafe's development,
through the use of successful methods of communication policy.
Overview of sources
In this paper the personal experience and the information received
within an interview with the director of the cafe. Moreover, the theoretical
basis includes works of Ukrainian, Russian, Belarussian, American and
Hungarian scientists: A. Panasiuk, V. Neganova, A. Chirkov,
L. Rozhdestvenskaya, E. Rubin, I. Zubareva.
The role of catering for tourism infrastructure
Restaurant business is a sphere, which is based on enterprises,
characterized by unity of forms of organization of production and customer
service and distinguished be different types and specializations.
The development of catering:
– offers substantial savings of social labor through better use
of technology, raw materials;
– provides workers and employees with hot food during the working day,
which increases their efficiency, keeps health in good condition;
– allows the fulfilment of a balanced diet in children's and educational
institutions.
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We think considers that this list may be supplemented by the
following theses:
– provides a better understanding of another culture through acquaintance
with the national cuisine;
– helps foreign tourists feel like home.
We think that restaurant business plays an important role in the
development of tourism. Catering services are complementary if it is a day
trip or vacation for newlyweds who book dinner at the hotel; Many tourists
are attracted to an offer of all-inclusive. Thus, summing up the
abovementioned, the author distinguishes basic functions of catering.

Fig. 1. Functions of catering

(compiled by the authors on basis of theoretical sources)

State and problems of development of catering in the Russian Federation
The Russian Federation is one of the largest countries in the world
with a population of 143.2 million of people (according to data of year 2012).
(Rozhdestvenskaya, 2013).
Modern restaurant business in Russia is represented by a wide variety
of types of establishments. As follows from the classification titles, most
of them came to us from the experience of our foreign colleagues.
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The classic fast-food is represented by establishments, including
nonstationary ones, which offer non-expensive food, which is fast to cook,
to serve and to eat. Examples: “Little Potato”, ”Yum Yum”.
Restaurants of quick service (or QSR – ”expedited service”) are
democratic and affordable restaurants with a limited range of dishes, which
work with high-quality semi-finished products and are equipped with
distribution hand lines. Examples: McDonald's, ”Mu-Mu”, ”Sbarro”, ”Taras
Bulba”, ”Shesh-Besh”.
Free flow restaurants are restaurants of “free movement”. Here a part
of the working process is displayed for the visitors who choose their own
different kinds of dishes, moving from one area of distribution and
preparation of food to another. Example: “Rake”.
“Replicated” restaurants are establishments of the middle class with
high quality traditional cooking, which use semi-finished products and fresh
homemade pastries. They are characterized by a good level of service
(especially waiters) and additional services such as parking, telephone,
newspapers, take-away food, and others. Examples: ”Planet Sushi”, “IL
PATIO”, “Yakitoria”, TGI Friday's.
Coffee houses position themselves as a new element of culture –
a universal democratic establishment with a pleasant atmosphere, somewhat
romantic, meeting at various times of the day different needs of the visitors.
Examples: “Chocolate House”, “Coffee Tun”, “Coffee House”.
Author restaurants de haute cuisine represent a kind of “restaurant
boutiques”. High level of food quality, service and pricing is focused
on regular customers. Examples: “Cafe Pushkin”, “Cheese”, “Beehive”,
“Oblomov”, “Le Duc”, “Steff”, “Teremok”.
Important normative acts of the Russian Federation in the
development of food sector are the following:
1. In January 2000 came into force the Federal Law No 29-FZ “On quality
and food safety”, providing a system of state regulation in the field of food
safety and nutrition, including state registration of new products, certification
of catering services, normalization of indicators of food and other
requirements. The main provisions of the Act should be considered the
responsibility of the manufacturers of food products for its quality and safety.
2. Presidential Decree of January 30, 2010 No 120 approved the Food
Security Doctrine of the Russian Federation. One of the major focuses of the
doctrine for food safety is a need to control the compliance with the
requirements of legislation of the Russian Federation for foodstuffs and food
production at all stages of production, storage, transportation, processing and
marketing.
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Currently, food service industry is one of the fastest growing areas
of the food industry. Compliance with the requirements of hygiene and
sanitary rules at work is a basic requirement for high quality and safe food
production (Rubina, 2011)
According to the data of the company Euromonitor International, the
market for food services in Russia reached 673.2 billion rubles in year 2013,
in 2014 – 709.3 billion rubles. Last year, the market has shown the 5.4 percent
growth.
We regard that the author Rozhdestvenskaya very precisely and
correctly highlights major catering problems in the Russian Federation. Those
are the following:
1) Lack of traceability of products;
2) Non-compliance of the tables of chemical composition with the real
structure of modern materials.
Among the companies which provide food services the most
distinctive problems are the following:
3) a short life cycle;
4) lack of flexibility and rapid response to changes in the market;
5) underestimation of the role of teamwork in the development
of restaurant business;
6) retrenchment of personnel development.
Trends in the development of catering in Moscow
Restaurant business was among the first economic sectors of the
Russian Federation which switched to market relations. After privatization
of companies the organizational and legal form of the restaurant industry has
been changed, a large number of private enterprises emerged.
At present in Moscow about 30 restaurants and cafes are opened
annually, and the same number is of those which close being unable to
compete (Kucheruk, 2015).
From this trend we may conclude that for many catering companies
of Moscow, there exist a problem of constructing effective strategies.
Today, in the development of restaurant business in Moscow we can
single out such trends such as commitment to a healthy diet, diversification,
development of conception of fast service, convenience for family visits, the
development and improvement of “replicated” restaurants. The advantages
of working in a network format is obvious. This decreases a number
of restaurants per one, brings a large awareness among the visitors and the
number of repeated visits, increases profitability, sustainability and
competitiveness in the market.
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About 30% of the restaurant market in Moscow (1 thousand points)
occupy the networks. Those are network projects which have the greatest
potential for market penetration. Such companies are less dependent
on changes in tax and rent rates, are financially more stable and have the
resources to create their own units responsible for the delivery of products.
Most network companies are now busy designing their own kitchens.
Italian, Russian and Caucasian cuisines are still the most popular
among Muscovites. These cuisines are beloved and familiar, consumers are
well acquainted with them. Supporters of Russian and Soviet cuisines are
elderly people: they have a fear for new cuisines (Japanese, Chinese) and give
preference to such establishments as the tavern “Taras Bulba”. According
to the interviews performed by Ipsos experts, establishments with Russian
cuisine will continue to be demanded by Muscovites, and restaurateurs, who
decide to open an establishment of this kind are unlikely to suffer a setback.
In terms of the current crisis a key blow has been taken by the small
and medium business. Actively reduced or absorbed are the companies which
do not have more resources and are unable to respond flexibly to changes
in the surrounding environment. Primarily this is not due to a drop in demand
but to the rise in rents, lowering of margins as prices for raw materials grow
higher and also due to a decrease in availability of credit resources. The next
blow, in my opinion, will be taken by those representatives of the market,
which will not be able to withstand the competition of service (regardless
of the price range).
Today, many consumers are unwilling to spend money on restaurants
and entertainment. In this situation, the most stable segment of the catering
area is the most democratic one, representing different concepts (fast food,
street food, gastropub, conceptual inexpensive restaurants with delicious
food).
Sergei Dyrin, the co-owner of the group of companies
Firstrestaurants, the founder of the restaurant “Collection of food & chillout”
claims that "eating out will have only a character of a weekend meal with
children at the food court and of business lunch in the afternoon on weekdays.
People will choose the best options in terms of price and quality" (Zubareva,
2015).
Despite the price increases in many categories of the consumer
market, the average bill in restaurants and cafes has not increased. It remains
at the same level as in 2014, although in comparison with 2013 year
it decreased. Restaurants try to restrain prices. Over time, prices still rise, but
even then, the average bill is likely to remain at the same level or decrease
very slightly. Restaurant visitors are simply less eating and drinking, and they
choose the cheaper items on the menu.
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According to experts, in recent years the level of food culture has
grown in Russia. The number of people in the capital, who are ready to give
up home cooking in favor of dinner at the restaurant, has increased. Festivals
and markets of street food, workshops and culinary schools have become very
popular. All this could not but affect the restaurateurs.
In general, there could be noted a following trend in Russia: for
restaurant visitors the most important is the ratio of “price and quality”.
Counting for continuity, restaurateurs keep for their guests quite favorable
prices on the menu, even at restaurants in the center of Moscow (Zubareva,
2015).
Major trends in the HoReCa segment are now the following: small
restaurants with interesting ideas, being simple and clear; “homelike” cosy
restaurants, “interactive” with chefs, open kitchens; inns with national cuisine;
gastrobary and wine boutiques, as a new format of “chamber” restaurants.
The hardest hit will experience restaurants from “above average” and in this
case without any special benefit. Their clients will switch to cheaper places,
but where it is also trendy, stylish and interesting.
Before the crisis, many restaurateurs earned at corporate events. Now,
according to the experts HoReCa, the number of corporate events has
decreased by 20%, and those companies which still decide to hold their events
in public places, significantly reduced their budgets, about 3-6 times.
Fig. 2.The average cost of a visit to catering establishments in 2014 (RUB)
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Overall, for the year 2016 the experts give the following prognosis.
Cafes and restaurants with an average check of 800-1500 RUB will continue
functioning, but everything will be easier to those who have delicious food,
convenient location, a strong team, led by a professional manager who knows
how to deal with the optimization of staff schedule, cost price of products,
is loyal to conditions of banquet direction (Zubareva, 2015).
Many major restaurateurs “switch” to foreign countries. Even now
many leading Russian restaurateurs are actively considering other markets
as important and appealing and are ready to invest into foreign establishments
considerable sums to diversify risks and to save the business (networks
“Tanuki”, “Benvenuto,” restaurants “Let's go”, “А fish”, and approximately
80 other establishments in the Russian Federation). The entrepreneur intends
in year 2016 to invest about $ 15 million into the development of his
restaurant concepts abroad. According to him, in the conditions of the
unstable economy and falling dollar it is more efficient to finance foreign
projects than domestic. For Russian restaurant business the most appealing
now are Hong Kong, UAE, Azerbaijan, Kazakhstan (Zubareva, 2015).
Presentation of
“Khachapuri”)

marketing

communications

(example:

the

cafe

Starting characteristic of marketing communication with the
placement cafes, as this can be traced due to the category of potential guests.
Сafe is located in a profitable area near the subway, large shopping malls,
offices, close to the railway station. Moreover, one the most popular hotels
of Moscow – 5 star hotel “Ukraine”, and the building of the Government
of the Russian Federation are situated nearby.
It guarantees a continuous stream of business people and tourists,
among of which there are many foreigners (Americans, Germans, Italians
often have lunch in the cafe). The area is densely populated, and
in combination with an active communication policy that attracts families
with children and people with average incomes it is particularly favourable.
Further we will describe in detail the concept of the cafe and its
enterprise policy in terms of outer environment.
Such a cosy homeplace was created and organized by Katerina
Drozdova, Tatiana Melnikova and Gideon Weinbaum.
In some online sources there can be found such statements: “is it
possible or allowed to serve Georgian food in the European interior”, “where
is the atmosphere of a Georgian restaurant”, but the home team are confident
that this is only informational pressure of the competitors, and regular guests
of the cafe are well aware that the cafe: ”in the city is not Kakhetian,
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or Tuscan, or Catalan, or any other village pub, with this local home-made
food, which is prepared by maximum two сooks on a daily basis from what
has been bought at the market, or grown in the garden, or caught in the nearest
river or lake” (Restaurateur, 2010).
The purposeful pricing policy of a restaurant is as follows: it is
necessary to establish such prices for its services and to change them
depending on the situation at the market in such a way, that it would help to
acquire a certain share of market, to obtain the desired amount of profit.
The cafe uses a method of sales promotion – the use of a variety
of stimulants that contribute to make a purchase. The cafe employs the
following tools:
– a guarantee of refund in a situation of poor product quality,
or improper services; the use of “psychological prices”;
– encouraging its own staff – the premium.
Also, the restaurant uses reminding advertisements in the media, it has
no need in large advertising campaigns, since it is widely known among the
public, regularly visiting it.
With regard to pricing systems for services, manufactured products
and methods of their formation, the restaurant has proper pricing of dishes on
the menu – the key to success and business profitability. While setting prices
in cafes the following parameters are taken into account (the percentage
is arbitrary and determines the degree of influence of these parameters on the
price):
○ prime cost of a meal – 30%;
○ category of clients –18%;
○ tendency of customers to spend – 16% (results of the survey are
depicted on figure 3;
○ desired level of income – 14%;
○ financial capability of customers – 9%;
○ prices of competitors – 7%;
○ style of the restaurant – 6%.
As seen from the above, the major factor of influence on the
formation of prices of dishes in the menu is their prime cost. The difference
between the prime cost and the price – is exactly the income, due to which the
restaurant operates. By the way, among the most effective of these methods is
the correct calculation of taxes. Finances and solvency of a client are also
important factors in determining the price of food products in an
establishment. The restaurant “Khachapuri” offers reasonable prices, and the
main emphasis is made on quality and service level.
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Fig. 3. The average amount that visitors are willing
to spend in the café in rubles

(compiled by the author on the basis of the survey)

It should be noted that the majority of visitors are willing to spend
1500-3000 rubles. If we compare this figure with the trends of experts it will
be higher than an "average restaurant bill' (Figure 2). But the level of the
investigated object – a network of the cafe “Khachapuri” – is very high and
corresponds to the restaurant level. So it can only confirm the experts'
forecasts and should be taken into operation while building the cafe's strategy.
The cafe conducts a very active policy of attracting visitors.
For example, for adults, there are club memberships.
Club rules include the following:
1) Every day, in every cafe there are special free offers for club members:
○ Mondays – wine all day long;
○ Tuesdays –you can eat any 3 khinkali (but you can order only three
identical khinkali);
○ Wednesdays – any soup;
○ Thursdays – you can try any hot appetizer;
○ Fridays – all HachaFriends are served with tarragon unlimitedly;
○ Saturdays – coffee on sand;
○ Sundays – a dessert is served.
The offer is not valid during business lunch time and is not applicable
to delivery and take-away.
The owners of cards are often invited by the cafe to participate
in degustations of new menus and delicious presents from Tbilisi. For free and
regularly. This may be a new or vintage wine, hot winter cocktails
or refreshing summer lemonades, khinkali with different fillings, kozinaki for
Christmas or chakapuli for Easter.
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Club members are invited to all parties and celebrations in the first
place. For example, if they come to wine festival, they will be treated to wine.
For families with children joint decorations of Christmas tree are organized.
From time to time among the club members there are organized
lotteries for certificates for the “Khachapuri” cafe, and sometimes, on the
occasion of big holidays, we offer wonderful prizes. For example, a cloak
of black ram or even a lamb.
If members of the club visit the cafe often or if they order delivery
and take-away dishes, the cafe makes some nice additions to the orders:
vodka, wine, cakes, fruit, daggers and Georgian hats.
On behalf of the cafe give club members get presents for birthdays
and other holidays, especially if they celebrate them at the cafe. For example,
all birthday kids have wine for free. And to all newlyweds, who celebrated
their wedding at the cafe “Khachapuri”, a table is laid for their silver wedding
anniversary.
The “HachaFriend” card acts as a perpetual “Coffee travel card”. You
can use it daily until 11:00 in the morning. Any coffee, for free and in
unlimited doses, but only for yourselves.
The cardholders of “HachaFriend” have an opportunity buy smuggled
Georgian chacha from us.
For all paid events the cardholders of “HachaFriend” get special
prices.
When ordering home delivery amounting to more than 2,000 rubles
café give to the cardholders of “HachaDrug” a bottle of wine!
At all outdoor events of “Khachapuri”: festivals, urban markets
of food and other fashionable events – you can absolutely for free choose any
food or drink from the menu.
If cardholders have children, and you want to celebrate their birthday
at our cafe, the cafe will gladly treat all the company to ice cream. Any from
the menu, without limitations.
It is should be also notified that a lot of attention is paid to children.
For them there is a special children's menu, there are free classes every
weekend with an animator, with teachers from the school “I want to paint”,
there is a schedule when a live sheep Tolik comes to the cafe, which
is because our network counts already 4 cafes. For children special events are
created and organized. This is the garage-sale event which gives children
an opportunity to get rid of their piles of old dinosaurs, tanks, planes, trucks,
and all the other toys – it's a place where you can sell books, board and
outdoor games, as well as products suitable for children of any age. They take
part in the event as salesmen or exhibitors. And Tolia-lamb treats all kids
to delicious cherry jelly. Also, children loved the Halloween holiday. At this
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event, children carve the head of scary Jack on pumpkins, prepare costumes,
play games about different kinds of evil, weave spider's nets, make mummies
and draw ghosts on helium balloons and let them fly into the sky. Already for
five years there is a tradition to decorate a beautiful, luxurious Christmas tree
in the courtyard of the cafe, children do it with great pleasure. Studio “I want
to paint” teaches how to make an autumn landscape scenery from buttons,
different figurines – from walnut shells and plasticine, shows how to draw
using a modern technique of pointillism.
Worth noting that exactly promotions and discounts are the primary
reason for choosing the cafe “Khachapuri” – it was clarified during the survey
of guests (Figure 4).
Fig. 4. Reasons for choosing the restaurant “Khachapuri”

(compiled by the author on the basis of the survey)

Although the category of “promotions and discounts” remains close
to “proximity to home or work” and “delicious food”, but if to add “activities
for children”, which also applies to communicational policy, its advantage
over commodity policy and politics location will be clearly observed. These
conclusions may be used in developing the strategy of the cafe.
As we can see, Marketing communications of the object is very
intensive and requires significant investment. Therefore, to determine the
effectiveness of such a policy, we examine the situation on the market relative
to its competitors.
For the analysis were chosen three more cafes, which are located
relatively close and have similar Georgian cuisine and style: “Kharcho”,
“Saperavi”, “John Jolie.”
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Table 1 shows the market share and growth rates of major competitors.
Also we have calculated the forecast for the following period (2016),
considering the current market share and presuming that growth rates will be
sustainable (5 column).
Names
of catering
enterprises

Tab. 1. Market indicators of the cafe "Khachapuri"
Market
Growth rates
Costs
share
(2015/2014,%)
for marketing
(2015,%)
(% of profit)

Forecast
for 2016

4
2
3
5
26
15
14
26,9
22
2
5
20,2
24
16
11
25,1
12
10
8
11,9
16
12
8
16,1
100
55
46
100,3
(the data was tabulated on the basis of an interview with the director
of the cafe “Khachapuri”, information from the press and own calculations)

1
“Khachapuri”
“Kharcho”
“John Jolie”
“Saperavi”
Others

The main competitor of the café is a restaurant “John-Jolie”. This is
well illustrated on the map of the competitors which is based on a table
(Figure 5).
Fig. 5. Map of competitors

(created by the author)
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Thus, according to the map of competitors the market leaders are
catering enterprises “John Jolie” and “Khachapuri”. “Saperavi” refers to fast
growing establishments. And the cafe “Kharcho” for now remains in the role
of outsider.
Also the author suggested the hypothesis that catering establishments
that are spending more on marketing have a faster growth rate and the larger
market share. Studies have shown (correlation analysis) that it is possible
to speak about the connection between the costs of marketing and market
position as R2 = 0,75 is indicates a strong connection between growth rate
and the cost of marketing.
Conclusion
The hypothesis which had to be checked in the paper concerning the
study whether café’s orientation on the customer can brings you big profit was
proved. During the research was showed a high relationship between growth
rate of the market and marketing costs on the basis of catering establishment
in Moscow district; the survey of visitors showed that the most attracting for
them are promotions, discounts and events for children.
Thus, the work provides a detailed analysis marketing
communications with results which can be useful for other enterprises,
especially in the big cities of the Russian Federation. Café “Khachapuri” can
use the proposed project in practice.
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WPŁYW IGRZYSK OLIMPIJSKICH NA PRZYJAZD
MIĘDZYNARODOWYCH TURYSTÓW
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The impact of the Olympic Games on inbound international tourism in countries
and cities during the event, on the example of Beijing (2008) and London (2012)

Streszczenie:
Artykuł jest refleksją nad panującą powszechnie opinią, iż wielkie imprezy sportowe,
takie jak igrzyska olimpijskie, wiążą się ze znacznym wzrostem liczby turystów
międzynarodowych przybywających do miejsca, gdzie te przedsięwzięcia się
odbywają. Praca ma na celu skorygowanie tych przekonań ze stanem faktycznym,
poprzez porównanie wyników ruchu turystycznego z analogicznymi okresami
w innych latach.
Artykuł został podzielony na kilka części. W pierwszej poruszona jest sfera
teoretyczna dotycząca definicji i różnic między turystyką a ruchem turystycznym.
Druga część poświęcona jest relacjom między igrzyskami olimpijskimi a turystyką.
W kolejnej opisana jest turystyka kulturowa i „mega-eventu” w kontekście igrzysk.
Końcowa część jest prezentacją wyników badań międzynarodowego ruchu
turystycznego w miastach i państwach organizujących ostatnie dwie edycje letnich
igrzysk olimpijskich wraz z interpretacją wyników.
Słowa kluczowe: igrzyska olimpijskie, turystyka, ruch turystyczny, turystyka
sportowa
Abstract:
The article is a reflexion on the widely prevailing opinion that major sporting events,
such as the Olympic Games, are associated with a significant increase in the number
of inbound international tourists visiting the event sites. The article aims to correct
those beliefs with facts by comparing the results of tourist traffic with the analogous
period in other years.
The article is divided into several parts. The first deals with theoretical issues
concerning the definition and differences between tourism and tourist traffic.
The second part is devoted to the relationship between the Olympic Games and
tourism. The next part discusses cultural tourism and "mega-event" tourism in the
context of the Games. The final part is a presentation of study results concerning
international tourist traffic in cities and host countries during the last two editions
of the Summer Olympics, along with the interpretation of those results.
Keywords: Olympic Games, tourism, tourist traffic, sport tourism
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Wprowadzenie
Sport stał się jednym z ważniejszych elementów życia codziennego,
dla wielu płaszczyzną realizacji swoich pasji. Obecnie można zaobserwować
bardzo duże zainteresowanie czynną formą uprawiania sportu,
ale od dłuższego czasu jego bierna forma ograniczająca się do czerpania
przyjemności z walorów spektatorskich i doświadczania na żywo cieszy się
niesłabnącą popularnością. Dla wielu dostarczenie doznań wynikających
z bezpośredniej partycypacji w widowisku, jako naoczny świadek, staje się
coraz ważniejszym pragnieniem, które można coraz łatwiej spełnić dzięki
upowszechnianiu się turystyki. Coraz częściej kibice śledzący do tej pory
rywalizację w telewizji chcą przeżywać wydarzenie intensywniej, obserwując
je na żywo z innymi kibicami.
Wielkie imprezy sportowe, jak igrzyska olimpijskie, cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem. Relacje telewizyjne z ceremonii otwarcia czy
poszczególnych dyscyplin sportowych biją rekordy popularności
w transmisjach telewizyjnych. Miasta i państwa zabiegają o możliwość
zorganizowania ich u siebie, chcąc w ten sposób wypromować swój
wizerunek.
Organizacja igrzysk ma przynieść korzyści ekonomiczne, będąc
bodźcem do wzrostu gospodarczego. W bardzo dużym stopniu pozytywy
powinna odczuć branża turystyczna, która ma zostać zasilona dużą liczbą
gości w trakcie odbywania się imprezy. Jednak czy faktycznie igrzyska
olimpijskie są
tak silnym
magnesem przyciągającym rzesze
międzynarodowych turystów, aby używać tego stwierdzenia jako jednego
z argumentów za organizacją igrzysk?
Turystyka a ruch turystyczny
Dla wszystkich termin turystyka wydaje się być jasny i zwykle
używany jest w odpowiednim kontekście. Niemniej badacze zauważają,
że poza naukowym światem często mylony jest z ruchem turystycznym.
C. Kaspar turystyką określił całość występujących zjawisk
i powiązań, które pojawiają się z powodu zmiany miejsca i w związku
z będącym konsekwencją tego pobytem osób, w sytuacji gdy nowa lokalizacja
nie jest ani stałym miejscem zamieszkania ani miejscem pracy 1.
Światowa Organizacja Turystyczna Narodów Zjednoczonych
(UNWTO) w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych wypracowała
1

Kaspar C., Management in Tourismus, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien
1995, s. 27.
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definicję podzielaną przez większość badaczy i będącą punktem odniesienia
w większości pozycji naukowych zajmujących się turystyką: „Turystyka
obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach
wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż jeden rok bez
przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów,
w których głównym celem jest działalność zarobkowa wynagradzana
w odwiedzanej miejscowości”2.
Według W. Kurka ruch turystyczny to pojęcie węższe niż turystyka.
„Powinno się przez nie rozumieć: czasowe migracje ludności poza miejsce
stałego zamieszkania, wynikające ze społecznie uwarunkowanych potrzeb,
określonych różnego rodzaju motywacją. Oznacza to konkretne zjawisko
przemieszczania się ludzi w celach turystycznych. Posiada charakterystyczne
cechy jak: wielkość, strukturę, rozmieszczenie przestrzenne oraz rytm
czasowy. Właśnie sezonowość jest jedną z jego charakterystycznych
właściwości, która objawia się nierównomiernym natężeniem wyjazdów
lub przyjazdów turystycznych w określonych przedziałach czasowych”3.
Ruch turystyczny jako jedno z kluczowych pojęć omawianej dziedziny
zostało zdefiniowane również przez Światową Organizację Turystyczną
Narodów Zjednoczonych. Instytucja przedstawia go jako: „ogół
przestrzennych przemieszczeń się ludzi związanych z dobrowolną zmianą
miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia w odniesieniu do określonego
obszaru, kierunku, okresu itp.”4. Akademia Turystyki w Monte Carlo
wzbogaca to określenie o dodanie stwierdzenia, iż: „ruch turystyczny
to podróże podejmowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia – pieszo
lub jakimkolwiek środkiem lokomocji, więc w tym zakresie nie ma miejsca
dla wyjazdów w celach zarobkowych lub prowadzących do zmiany stałego
zamieszkania”5.
J. Sikora zwraca uwagę na społeczno-ekonomiczny charakter ruchu
turystycznego. Pojęcie to określa jako okresową zmianę miejsca pobytu
turysty, która może być zrealizowana poprzez własne środki komunikacji
lub świadczone usługi przewozowe; dobrowolność decyzji podróżowania;

Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych,
World Tourism Organization, Instytut Turystyki, Warszawa 1995, ss. 5-7.
3
Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 11-12.
4
Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, dz. cyt., s. 7.
5
Nowakowska A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego
w układach przestrzennych, „Zeszyty Naukowe”, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, „Monografie” nr 88, Kraków 1989, ss. 20-21.
2
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czasowe opuszczenie stałego miejsca zamieszkania; poznawczy,
wypoczynkowy, zdrowotny, rozrywkowy lub zarobkowy cel wyjazdu 6.
Intensyfikacja ruchu turystycznego jest możliwa dzięki łatwo
zauważalnemu procesowi globalizacji gospodarczej, społecznej i politycznej
oraz rozwój nowych technologii, a co dla turystyki jest szczególnie istotne,
również środków transportu7. Łatwość, szybkość, wygoda a przede wszystkim
zmniejszające się koszty przemieszczania się doprowadziły do zwiększenia
się częstotliwości podróży i powiększenia liczby osób turystycznie
aktywnych.
Rynek turystyczny ma szczególne znaczenie w kontekście procesów
globalizacyjnych, albowiem ta prężnie rozwijająca się branża gospodarki
światowej przyczynia się do rozwoju globalizacji, co przekłada się na rozwój
samej turystyki. Pomiędzy turystyką a globalizacją zachodzi więc sprzężenie
zwrotne8.
Druga połowa XX wieku była okresem dynamicznego rozwoju
na wielu płaszczyznach. Technologiczny skok, który był jedną z niewielu,
o ile nie jedyną korzyścią II wojny światowej, niedostępny wcześniej dla
wielu, stawał się szybko użytkowany przez coraz szersze kręgi ludności.
To przełożyło się również na korzyści sektora turystycznego. Rozwój
technologii, w tym przede wszystkim maszyn ułatwiających
i przyspieszających przemieszczanie się, pozwolił na upowszechnienie
transportu, a co za tym idzie, zwiększył możliwości ludzi do przemieszczania
się, także w celach turystycznych9.
Dlatego od 1945 roku, a więc od końca II wojny światowej przyjmuje
się, że ruch turystyczny wszedł w fazę turystyki masowej, następując kolejno
po fazach: wczesnohistorycznej (do 1850 r.), początkowej (lata 1850-1914),
wzrostu (lata 1914-1945)10.
H. W. Opaschowski wyróżnia trzy podstawowe fazy, które
odzwierciedlają zasadnicze zmiany w sferze popytu, a zwłaszcza motywacji
wyjazdów turystycznych, w okresie obejmującym fazę turystyki masowej.
Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość w obszarach wiejskich, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2012, ss. 15-16.
7
Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012, s. 511.
8
Bednarczyk M., Wach K., Kultura i biznes w procesie globalizacji, w: Rolicki J.,
Banaś M. (red.), Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków 2004, s. 313.
9
Więcej: Dąbrowska B. J., Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji,
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Gdańsk 2006.
10
Gołubowski L., Ruch turystyczny – uwarunkowania jego rozwoju, Wyższa Szkoła
Wychowania Fizycznego i Turystki w Supraślu, Gdańsk 2006, ss. 80-83.
6
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Faza pierwsza – miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej do końca
lat pięćdziesiątych XX wieku. Główną motywacją wyjazdów turystycznych
były cele wypoczynkowe i rekreacyjne, w których istotna była regeneracja
i reprodukcja siły roboczej. Faza druga – przypadająca na lata 1960-1980 –
objawiała się wyraźnym wzrostem liczby wyjazdów, w których kluczowa
była orientacja konsumpcyjna, skoncentrowana na biernym wypoczynku
i rozrywce. Faza trzecia – nasiliła się na początku lat osiemdziesiątych XX
wieku. Nadal istotna jest w niej orientacja wypoczynkowa, ale ważniejsza
staje się konieczność zaspokojenia sfery psychicznej, poprzez dostarczenie
nowych doznań i doświadczeń11.
Zwiększa się liczba osób, które pragną owe doznania i doświadczenia
czerpać z wielkich wydarzeń, takich jak olimpiada. K. Łopaciński, powołując
się na wyniki badań Światowej Rady Podróży i Turystyki (WTTC), wskazuje,
iż dla turystyki we współczesnym świecie charakterystyczne są cztery
zjawiska; wśród nich znajdują się właśnie igrzyska olimpijskie:
1. Globalizacja, zainteresowania ochroną środowiska.
2. Wzrost zainteresowania wydarzeniami o wymiarze światowym
(olimpiady, mistrzostwa świata, wielkie jubileusze, wystawy i wielkie
koncerty).
3. Dalszy wzrost czasu wolnego i wzrost zainteresowania krótkimi
wyjazdami.
4. Skracający się czas dostępu do światowych atrakcji turystycznych12.
V. T. C Middleton wymienił wielkie imprezy sportowe jako jeden
z czynników motywujących do turystyki międzynarodowej:
– motywy związane z kulturą fizyczną oraz fizjologiczne – wywołują
podróże w celach zdrowotnych, wypoczynkowych; relaks na plaży
w ciepłym klimacie itp.
– motywy kulturalne, psychologiczne i edukacyjne – stanowią podstawę
podróży związanych z udziałem w imprezach kulturalnych, z realizacją
zainteresowań osobistych i odwiedzeniem miejsc interesujących pod
względem kulturalno-przyrodniczym.
– motywy towarzyskie i etniczne – inspirują do odwiedzenia przyjaciół
lub krewnych, do udziału w imprezach związanych z obowiązkami
towarzyskimi, rodzinnymi lub zawodowymi.
11

Więcej: Opaschowski H., Ein Blick in die Zukunft unserer Freizeitwelt, BAT,
Freizeeitforschungsinstitut, Hamburg 1992.
12
Łopaciński K., Problemy globalizacji a rozwój turystyki w Polsce, w: Partnerstwo
nauki i praktyki w turystyce fakty, intencje, potrzeby rozwoju. „Zeszyty Naukowe”,
nr 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz,
2002, ss. 27-30.
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– motywy: rozrywka, zabawa i przyjemność – stanowią podstawę
podróży w celu wzięcia udziału w zawodach sportowych, imprezach
masowych, zrobienia zakupów czy w celu odwiedzenia np. wesołych
miasteczek.
– motywy religijne – powodem są wartości dowołujące się do kultu
religijnego, pielgrzymki, odwiedziny miejsc ważnych z punktu widzenia
wiary.
– motywy związane z pracą – podyktowane wykonywaniem służbowych
obowiązków albo dokształcanie się w ramach wykonywanego zawodu13.
Turystyka a igrzyska olimpijskie
Związki turystyki ze sportem były niegdyś o wiele silniejsze.
Dawniej, kiedy przemieszczanie się było o wiele trudniejsze, wymagało
zdecydowanie większej aktywności fizycznej. Taka jest geneza turystyki,
która zrodziła się z pielgrzymek. Bardzo mocny wpływ na jej rozwój
w odległych czasach miał sport, a konkretnie wydarzenia sportowe, które były
ściśle związane z obrządkiem religijnym.
Początków turystyki należy doszukiwać się w starożytnym Egipcie,
gdzie tamtejsi mieszkańcy, chcąc uczestniczyć w świętach religijnych,
pokonywali daleką drogę. Po zaspokojeniu swojej duchowej potrzeby wielu
z nich podziwiało wielkie budowle i ówczesne dzieła sztuki, zaś miejscowi
ofiarowywali im pożywienie oraz nocleg. W Grecji podróże odbywały się
na większą skalę, a ich głównym determinantem również były obrządki
religijne. Niemniej ważnym czynnikiem powodującym przemieszczanie się
osób z jednego miasta do drugiego, pomimo sporych odległości, były
starożytne igrzyska olimpijskie. To wtedy narodziła się turystyka sportowa.
Z początku byli to głównie uczestnicy, ale z czasem na takie imprezy
specjalnie przybywali również ludzie pragnący biernie uczestniczyć
w widowisku, jako jego obserwatorzy. Po pewnym czasie specjalnie z myślą
o przybyszach zaczęto budować zajazdy i gospody. Podróże dynamicznie
rozwinęły się w starożytnym Rzymie. Sprzyjające było ukształtowanie terenu,
na którym łatwo było stworzyć sieć ubitych dróg oraz zajazdów dla osób
znajdujących się poza miejscem swojego stałego zamieszkania 14.
W Olimpii, gdzie narodziła się idea igrzysk, zawody sportowe były
magnesem przyciągającym rzesze ludzi. Było to na tyle istotne wydarzenie,
że na ten czas przerywano działania wojenne, skąd później wziął się związek
Więcej: Middleton V. T. C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji
Turystyki, Warszawa 1996.
14
Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 50-51.
13
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frazeologiczny olimpijski spokój15. Igrzyska były jedną z części bardzo
ważnych świąt ku czci najpotężniejszego z mitologicznych bogów – Zeusa.
Ludność grecka przybywała w wyznaczone miejsce celem przeżycia
obchodów we wspólnocie z innymi, ale również z chęci zaspokojenia swoich
rozrywkowych potrzeb. Szacuje się, że na starożytne igrzyska olimpijskie
i obchody świąt mogło przybywać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób 16.
Pierwsze igrzyska odbyły się w Olimpii w 776 roku p.n.e. Do dziś
starożytne igrzyska budzą pozytywne skojarzenia. Wszak odwoływały się
do szlachetnych cech humanizmu, poczucia piękna i estetyki, prawości,
podziwu dla uczestników, dążności do zwycięstwa przy honorowym
współzawodnictwie. Bardzo ważne było powiązanie z pięknem ludzkiego
ciała. Mało kto pamięta o negatywach tych imprez, czyli zmuszaniu
uczestników do nadludzkiego wysiłku w ekstremalnie wysokich
temperaturach, szerzącej się z czasem korupcji. Później igrzyska
organizowane w Rzymie miały już niewiele wspólnego z humanizmem
i wzniosłymi ideami, dlatego za panowania Teodozjusza I Wielkiego zostały
zakazane, albowiem przerodziły się w barbarzyńskie widowiska i kult
pogaństwa.
Na wiele wieków igrzyska olimpijskie odeszły w zapomnienie,
a kultura fizyczna otrzymała mniej znaczącą rolę w społeczeństwie.
Za wyjątek można by uznać turnieje rycerskie. Bardzo podobne
do antycznego święta sportu obchody cieszyły się dużą popularnością,
ściągając z innych miejsc zamieszkania uczestników oraz widzów,
co wyczerpywało znamiona turystyki sportowej. Igrzyska w nowożytnym
wydaniu powróciły pod koniec XX wieku staraniami barona Pierre'a
de Coubertina, który chciał wzmocnić ideę powszechnej aktywności
fizycznej17.
Turystyka, ze względu na szerokość zagadnienia i utrzymujący się
równocześnie dynamiczny rozwój, doczekała się wielu różnych odmian
w zależności od zastosowanego kryterium podziału. W. W. Gaworecki
w swojej książce „Turystyka” poświęcił osobny rozdział turystyce sportowej.
Wskazał na zależności turystyki i sportu na płaszczyźnie utrzymania
zdrowotności społeczeństwa oraz na płaszczyźnie ekonomicznej. Jednak
z punktu widzenia poruszanego w tej pracy zagadnienia, ważny jest fragment
Olimpijski spokój, https://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologizmy_mitologiczne
(22.04.2016).
16
Godlewski P., Turystyka eventowa kibiców sportowych, w: Leniartek M. K. (red.),
Turystyka jako rytuał, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”,
Wrocław 2011, s. 129.
17
Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Wydawnictwo KUL, Lublin
2010, ss. 173-179.
15
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dotyczący współzależności obu dziedzin na przykładzie wielkich imprez
turystycznych, jako egzemplifikację podając właśnie igrzyska olimpijskie
letnie i zimowe obok mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej 18.
Za główną motywację organizowania takich imprez uznał korzyści,
jakie miasto, region, czy szerzej – kraj, może zyskać, goszcząc u siebie
przedsięwzięcie sportowe największego formatu. Są nimi względy
prestiżowo-polityczne i ekonomiczne. Profitami będzie podwyższenie stopnia
znajomości jednostki terytorialnej, polepszenie prestiżu, co przełoży się
na korzyści wizerunkowe. Zorientowane jest to na długoterminowe efekty,
jakie mogą przynieść szeroko zakrojone kampanie reklamowe wykorzystujące
przyjazne oblicze sportu, wysoką częstotliwość przekazu, by utrwalić
w świadomości licznych odbiorców pozytywne skojarzenia z tym miejscem.
Inną korzyścią dla miasta organizującego jest pomoc w rozwoju
infrastruktury, dzięki środkom finansowym, których przy okolicznościach
bez organizacji wielkiej sportowej imprezy prawdopodobnie nie udałoby się
pozyskać. Nowe obiekty, drogi uatrakcyjniają miejsce i przyczyniają się
do budowania jego przewagi konkurencyjnej. Zagrożeniem może być
towarzysząca szybkiemu rozwojowi degradacja środowiska naturalnego
i problemy społeczno-kulturalne, wynikające z protestów mieszkańców.
Jednym z ich powodów mają być problemy wynikające
ze wzmożonego ruchu i idącymi za tym problemami komunikacyjnymi.
W. W. Gaworecki kolportuje tym samym przekonanie mówiące o tym,
że wielkie imprezy sportowe generują większy ruch turystyczny i postuluje
nad zastanowieniem się, by dla turystyki największe eventy z tej dziedziny
były organizowane w okresach pozasezonowych. Wspomniane letnie igrzyska
olimpijskie oraz najważniejsze mistrzostwa w piłce nożnej mają miejsce
w trakcie letniego sezonu, analogicznie – zimowe igrzyska olimpijskie.
W. W. Gaworecki turystykę sportową określa w następujący sposób:
„obejmuje podróżowanie poza miejsce zamieszkania danej osoby w celu
uczestniczenia w działalności sportowej dla rekreacji lub zawodowego
uprawiania sportu, w celu oglądania wydarzeń sportowych, zwiedzanie
słynnych atrakcji sportowych (np. parku sportu, muzeów sportu), nie dłużej
niż rok, bez przerwy, poza jej codziennym otoczeniem” 19.
Turystyka olimpijska doczekała się wyróżnienia. Dokonał tego
W. Lipoński, historyk i filozof ruchu olimpijskiego. Za jej wyróżnik uznał
miejsce, jakim jest tradycyjna wioska olimpijska dla wszystkich uczestników

18

Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010, ss. 90-93.
19
Tamże, s. 94.
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imprezy, w której ma się znaleźć miejsce dla każdego uczestnika sportowego
przedsięwzięcia 20.
K. Buczkowska opisała turystykę olimpijską objawiającą się
uczestnictwem w igrzyskach olimpijskich w roli widza, jako swoistą formę
turystyki kulturowej, albowiem oprócz przyglądania się sportowej rywalizacji
obserwator staje się także odbiorcą wydarzenia oddającego emocje kulturowe,
które zawierają się choćby w artystycznych uroczystościach otwarcia
i zamknięcia imprezy. Daje to możliwość spotkania osób z innych kultur,
a przy okazji wyjazdu na imprezę pojawia się sposobność, by poznać zabytki
i dziedzictwo kraju będącego gospodarzem wydarzenia 21.
P. Różycki zaznacza, że trudno o jednoznaczne klasyfikowanie
turystyki sportowej, która może przejawiać się jako podróż do miejsca, gdzie
będzie się uczestniczyć w aktywności fizycznej. Turystyką sportową będzie
też wyjazd na wielkie imprezy sportowe i bezpośrednia obserwacja
widowiska, co równie dobrze może być zaliczane do turystyki kulturowej
i rozrywkowej22.
Igrzyska olimpijskie jako mega-event i kontekst turystyki kulturowej
W marketingowej nomenklaturze impreza taka jak igrzyska
olimpijskie lub mistrzostwa świata bądź Europy w piłce nożnej nosi
w międzynarodowej nauce miano "mega-event". W tłumaczeniu na język
polski jest to „mega wydarzenie”. Charakteryzuje się przemijalnością, ma
duże znaczenie gospodarcze i kulturowe, przyciąga uwagę dramatyzmem,
spektakularnością, promuje wartości lokalne i krajowe, nadając im
międzynarodowego znaczenia, przez co międzynarodowa opinia publiczna
jest skoncentrowana na społeczności oraz elitach będących gospodarzami
takiego przedsięwzięcia23.
J. B. Bączek określa event jako: „niecodzienne i wyjątkowe,
aczkolwiek zaplanowane wydarzenie dla ludzi, które za pomocą określonego
budżetu i nakładów pracy ludzkiej ma dostarczyć przeżyć i emocji, będących

Lipoński W., Historia Sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
s. 661.
21
Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo
AWF, Poznań 2008, ss. 60-61.
22
Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2009,
s. 25.
23
Więcej: M. Roche, Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos in the
Growth of Global Culture, Wydawnictwo Taylor & Francis, Londyn 2002.
20
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celem organizatora, przy czym cel ten można rozpatrywać w aspekcie
marketingowym, kulturalnym, dobroczynnym lub psychologicznym”24.
D. Getz dzieli zaplanowane eventy na kilka kategorii, wyróżniając
wśród nich te o charakterze sportowym:
– uroczystości kulturalne – festiwale, karnawały, rocznice, wydarzenia
religijne,
– wydarzenia polityczne i państwowe – szczyty, wydarzenia polityczne,
wizyty VIP-ów, wydarzenia królewskie,
– wydarzenia biznesowe i handlowe – spotkania, konwencje, wystawy,
targi,
– wydarzenia edukacyjne i naukowe – konferencje, seminaria,
– rozgrywki sportowe – amatorskie lub profesjonalne,
– wydarzenia prywatne – wesela, zabawy, spotkania towarzyskie 25.
Zjawisko "mega-eventu" ma swoje korzenie w turystyce kulturowej,
a turystyka i kultura posiadają ścisły związek. Te dwie sfery wzajemnie
na siebie oddziałują. Turystyka przyczynia się do rozwoju kultury, chronienia
jej i popularyzowania, z kolei kultura może generować zwiększenie ruchu
turystycznego. Kultura dla wielu turystów jest ważnym elementem
decydującym o podjęciu konkretnej destynacji. W. W. Gaworecki,
na potwierdzenie istotności kultury w turystyce, przywołuje wyniki badań
sporządzonych przez Światową Organizację Turystyczną, z których wynika,
że 38% wycieczek zagranicznych ma związek z kulturą, a dla Amerykanów
jest to najważniejsza motywacja 26.
Turystyka kulturowa jest terminem sprawiającym pewne trudności
chcącemu ją jednoznacznie zdefiniować. Powód tego jest prosty, dotyczy
dwóch bardzo szerokich dziedzin. Szczególnie rozległym terminem jest,
zwłaszcza dzisiaj, kultura27.
Naukowcy podejmowali starania zdefiniowania "turystyki
kulturowej". Według B. Marciszewskiej: „Turystyka kulturowa stanowi
aktywność osób w ich miejscach pobytu turystycznego oraz podczas podróży
z miejsca stałego zamieszkania, która pozwala na poznanie lub doświadczenie
różnych sposobów życia innych ludzi – sposobów odzwierciedlających
obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, dziedzictwo
Bączek J. B., Psychologia Eventów, Wydawnictwo Stageman Polska, Warszawa
2011, s. 13.
25
Getz D., Event Tourism: Definition, Evolution and Research, w: “Tourism
Management”, nr 29, 2008, s. 408.
26
Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2010, s. 65.
27
Więcej: B. Krakowiak, B. Włodarczyk (red.), Kultura i turystyka. Wspólne
korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2012.
24
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kulturowe i mających na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb, pragnień oraz
oczekiwań w zakresie kultury”28.
Z kolei zdaniem W. W. Gaworeckiego: „Turystyka kulturowa
to przemieszczanie się osób z miejsc ich stałego zamieszkania do miejsc
atrakcji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń oraz
zaspokojenia własnych potrzeb. Z definicji tej wynika, że turystyka kulturowa
obejmuje zarówno wytwory kultury z przeszłości, jak i wytwory kultury
współczesnej oraz sposoby życia danych grup ludzi lub regionów, obejmuje
turystykę zorientowaną na dziedzictwo kultury oraz turystykę zorientowaną
na sztukę”29.
M. von Rohrscheidt w swojej wersji zaznacza, iż podróż zmierzająca
do uczestnictwa w wydarzeniach kultury popularnej bądź wysokiej powinna
nosić miano turystyki kulturowej: „Nazwą turystyki kulturowej możemy
określić te wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze
turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami,
wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo
powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie
otaczającym jest zasadniczą częścią programu lub stanowi rozstrzygający
argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej
udziału”30.
Przejawy kultury widoczne są szczególnie w wielkich
przedstawieniach, jakimi są imprezy otwierające i zamykające igrzyska
olimpijskie, które oprócz wartości artystycznych starają się przekazać
dziedzictwo kulturowe i historyczne państwa organizującego. Pierwsze edycje
nowożytnych igrzysk były przepełnione wydarzeniami i imprezami
artystycznymi, towarzyszącymi równolegle sportowej rywalizacji 31. Igrzyska
olimpijskie są kluczowym elementem turystyki kulturowej, albowiem są nie
tylko największą imprezą sportową, ale również prawdopodobnie jedną
z największych imprez kulturowych32.
W kategorii mega-eventu igrzyska olimpijskie są w pierwszej
kolejności stawiane jako przykład. Charakteryzują się tym, że są
Marciszewska B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki
kulturowej w Polsce, w: Problemy Turystyki i Hotelarstwa 2002, nr 3, s. 76.
29
Gaworecki W. W., dz. cyt., s. 67.
30
von Rohrscheidt M., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy,
Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Milenium, Gniezno
2008, s. 31.
31
Więcej: Miller D., Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl, Wydawnictwo Rebis,
Poznań 2008.
32
Lipoński W., Historia Sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
s. 619.
28
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przeznaczone dla dużej liczby turystów, obsługiwane przez media,
są prestiżowe i mogą wywierać wpływ na ekonomię i gospodarkę
społeczeństwa, w jakim są osadzone33.
Wyniki badań napływu międzynarodowych turystów podczas dwóch
ostatnich edycji letnich igrzysk olimpijskich
Za jeden z wyznaczników korzyści z bycia gospodarzem
największych imprez sportowych ma być rozwój turystyki. W założeniu kraj
ma zostać odwiedzony przez rzesze turystów chcących uczestniczyć
w sportowym święcie, a dzięki promocji, stałej obecności w mediach,
dobremu wrażeniu na osobach obecnych z powodu przeprowadzonej sprawnie
imprezy i przekazaniu pozytywnych wrażeń innym w przyszłości mają
pojawić się kolejni turyści.
E. Molchrowicz-Mośko w swoim artykule pt. Pozytywne oraz
negatywne implikacje turystyki olimpijskiej cytuje M. Weeda: „Igrzyska
olimpijskie są największym wydarzeniem we współczesnej cywilizacji –
zarówno sportowym, społecznym, kulturowym, ale też ekonomicznym. Łączą
w sobie wyjątkowe interakcje pomiędzy miejscem, ludźmi i aktywnością
fizyczną. Sport jest fenomenem turystycznym, więc w czasie igrzysk
olimpijskich miasta-gospodarze są najpopularniejszymi destynacjami
na świecie”34. Następnie stwierdza, że: „miasto – gospodarza – opanowuje
wtedy gigantyczna hossa turystyczna”35.
Jednak, jak pokazują dane statystyczne, efekt może być wręcz
odwrotny. Chiny do igrzysk w 2008 roku notowały stały wzrost liczby
odwiedzających. Wyniki badań opublikowanych przez Światową Organizację
Turystyki pokazują, że od 2000 do 2007 tendencja napływających turystów
była rosnąca. Jednak w kolejnych dwóch latach, a więc w roku odbywania się
igrzysk i w następnym, trend był już odwrotny i liczba turystów ulegała
zmniejszeniu. W okresie 2007/2008 spadek wynosił -3,1%, zaś w 2008/2009
był jeszcze wyższy, osiągając -4,1%. Co ciekawe, sprawdzając tendencje
w poszczególnych kwartałach, można dostrzec, że największy spadek był
dokładnie w okresie, gdy olimpijska gorączka była największa. Igrzyska

33

Jafari J., Encyclopedia of tourism, Routledge World Reference, Londyn 2000, ss.
209-210.
34
Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki
olimpijskiej, „Turystyka Kulturowa”, 2015, nr 8, s. 60, cyt za: Weed M., Olympic
Tourism, Elsevier, Burlington 2008, s. 7.
35
Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki
olimpijskiej, „Turystyka Kulturowa”, 2015, nr 8, s. 60.
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odbywały się w sierpniu 2008 roku i właśnie w trzecim kwartale tego roku
spadek był szczególnie zauważany; na poziomie -9,3%36.
Przewidywano, że stolicę kraju w czasie imprezy nawiedzi około pół
miliona turystów. Niestety liczby okazały się zdecydowanie mniejsze. Pekin
w trakcie zawodów odwiedziło około 390 tysięcy. Co istotne, w sierpniu
poprzedniego roku miasto gościło o 7,2% więcej osób37.
Chińskie władze odpowiedzialne za turystykę tłumaczyły
to zdarzeniami losowymi, na które nie mieli wpływu. Mniejsza liczba gości
w 2008 roku była wynikiem klęsk żywiołowych i nagłych wypadków. Chodzi
o trzęsienia ziemi mające miejsce w maju w prowincji Syczuan, które
nawiedziło znajdującą się w pobliżu popularną miejscowość turystyczną,
a także zamieszki i protesty w Tybecie w marcu38.
Bardzo podobny rezultat miał miejsce cztery lata później, gdy
organizatorem igrzysk olimpijskich na przełomie lipca i sierpnia był Londyn –
angielska stolica – jedno z najważniejszych miast na świecie w sferze
finansów, destynacja o charakterze turystycznym i zawodowym odwiedzana
przez miliony ludzi.
Państwowe agencje szczyciły się, że w olimpijskim roku udało się
przyciągnąć rekordową liczbę gości, ale jeśli przyjrzeć się statystykom,
to progres w tej kategorii zaczął się od 2011 roku. Tendencja zwyżkowa
utrzymała się do 2014 roku i w roku olimpijskim wzrost był najmniejszy.
Impreza odbywała się w trzecim kwartale, a więc w okresie, w którym liczba
przyjezdnych jest zazwyczaj najwyższa ze względu na letni sezon. Tak jak
w przypadku Pekinu igrzyska w Londynie również nie przyciągnęły
dodatkowej liczby turystów, a wręcz przeciwnie, bo trzeci kwartał 2012 roku
pod tym względem był najgorszym ze wszystkich kwartałów lat 2011-2014
w liczbie odwiedzających Wielką Brytanię. Wspomnieć trzeba jednak,
że zarobek z jednego przyjeżdżającego w trzecim kwartale 2012 roku był
drugim co do najwyższych w badanych kwartałach lat 2003-201439.

36

UNWTO, UNWTO World Tourism Barometer April 2010,
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_update_april_en_
excerpt.pdf (22.04.2016).
37
PAP, Olimpiada nie przyciągnęła turystów,
http://www.rp.pl/artykul/75731,246246-Olimpiada-nie-przyciagnela-turystow.html
(22.04.2016).
38
Dyer G., Beijing Olympics failed to boost tourism, figures show,
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6a0fd5ae-dd77-11dd-930e-000077b07658.html#
axzz47Gb824we (22.04.2016).
39
Trends in overseas tourism to and from the UK since 2003,
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Brytyjscy eksperci przypuszczali, że na przełomie lipca i sierpnia,
kiedy odbywać się będą igrzyska, angielską stolicę nawiedzi o 13% więcej
zagranicznych turystów niż w analogicznym czasie rok wcześniej.
W olimpijskim okresie spodziewano się przyjazdu pół miliona turystów
do Londynu z powodu igrzysk, czyli o 260 tysięcy więcej niż zazwyczaj
pojawia się w tym czasie40.
Jednak w lipcu Wielką Brytanię odwiedziło o 6% mniej osób niż rok
wcześniej. W sierpniu też nie udało się poprawić wyniku względem
poprzedniego roku; liczba turystów była o 5% mniejsza41.
Z przeprowadzonych badań jasno wyniknęło, że wielka sportowa
impreza nie przełożyła się na wzrost liczby turystów międzynarodowych
przyjeżdżających do Londynu, a wręcz przeciwnie. Trzeci kwartał 2012 roku,
kiedy odbywały się igrzyska, odnotował gorsze wyniki niż w poprzednich
dwóch latach42.
Porównanie liczby turystów międzynarodowych
w Londynie w kwartale, gdy odbywały się igrzyska olimpijskie
Trzeci kwartał w roku
Liczba międzynarodowych turystów
w tysiącach
2012
4 082
2011
4 427
2010
4 285
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych London Datastore.

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ott/trends-in-overseas-tourism-to-and-from-theuk/2003-2014/sty-trends-in-overseas-tourism.html (17.02.2016).
40
How many tourists are coming to London for the Olympics?,
http://www.theweek.co.uk/olympics/london-2012/47177/how-many-tourists-arecoming-london-olympics (21.04.2016).
41
Trends in overseas tourism to and from the UK since 2003,
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/o
ns/dcp171778_282767.pdf (21.04.2016).
42
Number of International Visitors to London,
http://data.london.gov.uk/dataset/number-international-visitors-london/resource/
1eecf4ab-2636-4ebc-aaa7-f92517a3ed15, (21.04.2016).
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Wnioski
Letnie igrzyska olimpijskie, wbrew powszechnie panującej opinii, nie
są czynnikiem przyczyniającym się do znacznego wzrostu ruchu
turystycznego w mieście lub kraju, w którym się odbywają. Ostatnie dwie
edycje największej, najbardziej prestiżowej i najpopularniejszej imprezy
sportowej, mające miejsce kolejno w Pekinie i w Londynie, pokazały,
że w kwartałach, na które przypadały igrzyska olimpijskie w miejscach, gdzie
one się odbywały, turystów było mniej niż w analogicznym czasie rok
wcześniej.
Może istnieć wiele czynników subiektywnych zmniejszających ruch
turystyczny, od kryzysów finansowych po klęski żywiołowe, jednak warto
zastanowić się nad przyczynami mogącymi wynikać z istoty samej imprezy.
Przekonanie o ogromnym wzmożeniu turystycznym z racji
organizowanej imprezy sportowej jest tak silne, że osoby chcące zarobić z tej
okazji windują ceny za usługi transportowe albo hotelarskie. Jak napisał
M. Rudke w swoim tekście opublikowanym w „rp.pl”, w lipcu i sierpniu 2012
rezerwacja miejsc noclegowych w Londynie była średnio o 1/3 mniejsza niż
rok temu, co w głównej mierze było podyktowane zbyt dużymi cenami za noc
hotelową. Z 80-120 funtów wzrosły do 200-420 funtów względem
poprzedniego roku 43.
Od zamachów terrorystycznych w USA we wrześniu 2001 roku
światowa opinia publiczna żyje w strachu przed powtórzeniem podobnych
zdarzeń. Wzrasta ono w związku z igrzyskami olimpijskimi, ze względu
na pamiętny zamach w trakcie monachijskiej imprezy w 1972 roku, kiedy
celem ataku organizacji „Czarny Wrzesień” stali się przebywający w wiosce
olimpijskiej izraelscy sportowcy44. Do tragicznego terrorystycznego zdarzenia
doszło również w Atlancie w 1996 roku, gdy w parku olimpijskim wybuchła
bomba, zabijając dwie osoby45.
Groźba zamachu na trwałe zmieniła podejście do igrzysk
olimpijskich, uniemożliwiając kultywowanie pięknych starożytnych tradycji
dotyczących pokoju w czasie ich trwania. Jednym z największych kosztów,

Rudke M., Londyńskie hotele puste, bo za drogie, http://www.rp.pl/artykul/890828Londynskie-hotele-puste--bo-za-drogie.html#ap-1 (24.04.2016).
44
Wojtalik M., Czarny Wrzesień uderza: Masakra w Monachium,
http://historia.newsweek.pl/czarny-wrzesien-uderza--masakra-w-monachium,95715,
1,1.html (24.04.2016).
45
Explosion rocks Olympic Park in Atlanta,
http://edition.cnn.com/US/9607/27/park.explosion/index220a.htmll(24.04.2016).
43
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jakie ponoszą organizatorzy, jest odpowiednie zabezpieczenie przed tego typu
zagrożeniami46.
Przedsięwzięcie takie jak igrzyska z natury generuje duże skupiska
ludzi i przy jednoczesnej ogromnej medialności jest idealną okazją dla
terrorystów do przeprowadzenia głośnego zamachu, który wstrząsnąłby opinią
publiczną. Obawy wyrażane przez polityków i ekspertów nie pozostają bez
odzewu wśród potencjalnych przybyszów rozważających przybycie
na imprezę, ale w obawie przed terroryzmem wolą nie ryzykować47.
Z kolei J. Dickinson i R. Shipway zwracają uwagę na kolejny
negatywny czynnik, jaki może być generowany przez mega wydarzenie jakim
są igrzyska olimpijskie, zniechęcający potencjalnego turystę do przybycia.
Obawa przed zatłoczonym miastem uniemożliwiającym sprawne poruszanie
się i obcowanie z miejscami niekoniecznie związanymi z organizowanym
przedsięwzięciem może doprowadzić do zmiany planów wyjazdu 48.
Dotychczas w literaturze przedmiotu dominowała tendencja
do przedstawiania pozytywnych skutków organizacji igrzysk olimpijskich.
Jednym z nich było m.in. twierdzenie o zwiększonym ruchu turystycznym
w okresie przedsięwzięcia. Prezentowane wyniki poddają w wątpliwość
twierdzenia często prezentowane w mediach, ale również w pozycjach
naukowych, jakoby wielkie imprezy sportowe były magnesem
przyciągającym turystów.

Pasko A., Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie
zimnej wojny, po wydarzeniach w Monachium w 1972 r., „Prace Naukowe” Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie, t. XIV, nr 1, Częstochowa 2015, ss. 77-87.
47
Rybarczyk M., Olimpiada strachu – Londyn w dniu otwarcia igrzysk,
http://www.newsweek.pl/olimpiada-strachu---londyn-w-dniu-otwarcia-igrzysk,94269,
1,1.html (24.04.2016).
48
Dickinson J., Shipway R., Resource Guide to The Impact of Events, Hospitality,
Leisure, Sport and Tourism Network, 2007, s. 2,
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/the_impact_of_events.pdf,
(27.042016).
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METODY SZACOWANIA EFEKTÓW FINANSOWYCH
WZROSTU POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW

Methods of estimating the financial effects resulting
from the increase in tourists’ sense of security
Streszczenie
Istota proponowanych metod opiera się na założeniu, że im bardziej bezpiecznie czuje
się turysta w miejscu destynacji, tym więcej pieniędzy tam wydaje. Założenie
to potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ostatnich 10 latach
w Krakowie.
W badaniach została wykorzystana skala Likerta, subiektywnych odczuć
odwiedzających Kraków, skorelowana ze średnimi kwotami wydatków w ramach
poszczególnych grup ankietowanych. Zastosowana metoda pozwala dokonać
szacunku ewentualnego wpływu również innych – subiektywnie ocenianych
elementów destynacji, traktowanej jako produkt turystyczny – na wydatki turystów
w trakcie pobytu w mieście.
Zależność opisywaną w artykule można rozważyć również w sposób odwrotny
i przeanalizować, w jaki sposób zmienią się wydatki turystów, gdy subiektywna
ocena poczucia bezpieczeństwa będzie się zmniejszać.
Słowa kluczowe: turystyka przyjazdowa, turystyka miejska, bezpieczeństwo,
wydatki turystów
Abstract
The proposed method is based on the assumption that the more secure tourists feel
at a destination, the more money they will spend there. This assumption is confirmed
by results of surveys conducted in the last 10 years in Kraków.
The study uses the Likert scale of subjective feelings of visitors in Kraków, correlated
with average expenditure in the different surveyed groups. This method enables the
estimation of influence of other factors - such as subjectively evaluated constituents
of a destination, treated as a tourist product - on tourists’ expenditure during their stay
in the city.
Conversely, the relationship presented in the article may also be considered from
a different angle, i.e. an analysis may be conducted on how tourist expenditure
changes when the subjective evaluation of security decreases.
Keywords: inbound tourism, urban tourism, security, tourist expenditure
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Istota proponowanych metod opiera się na założeniu, że im bardziej
bezpiecznie czuje się turysta w miejscu destynacji, tym więcej pieniędzy tam
wydaje. Założenie to potwierdzają wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych w ostatnich 10 latach w Krakowie1.
W tab. 1. przytoczono informacje z ankiet przeprowadzonych
w latach 2012-2014 na temat rozkładu odpowiedzi na pytane o stopień
poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu w Krakowie (w skali od 1=źle do
5=bdb) w powiązaniu ze średnimi kwotami wydatków w ramach
poszczególnych grup ankietowanych.
Tab. 1.

Poz. bezp. Śr. wyd. (zł)
1
495
2
581
3
569
4
540
5
612
Suma
562

N
69
332
2064
3991
1417
7873

%N
1%
4%
26%
51%
18%
100%

N*zł
34 173
192 770
1 173 815
2 154 589
867 204
4 423 177

% N*zł
1%
4%
27%
49%
20%
100%

Na rys. 2. przedstawiono wykres średnich wydatków, z którego
wynika, że w miarę wzrostu poczucia bezpieczeństwa o 1 stopień każdy
turysta w trakcie pobytu wydaje o 19,3 zł więcej. Najwięcej (ponad 600 zł)
wydają turyści oceniający bezpieczeństwo najwyżej, natomiast najmniejsze
wydatki (niecałe 500 zł) zadeklarowali turyści oceniający stopień
bezpieczeństwa najniżej.

1

Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska,
Leszek Mazanek, Ewa Grabińska, Leszek Kozioł (rec. nauk.), Anna Nowakowska
(rec. nauk.), Krzysztof Kaganek (rec. nauk.), Paweł Mierniczak (koordynator MOT),
Jan Wieczorkowski (koordynator MOT), Ruch turystyczny w Krakowie – rok 2014:
monografia; badania triangulacyjne Kraków, Małopolska Organizacja Turystyczna,
2014, 359 s.
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Rys. 1.
650

Śr. wydatki w zł
600

550

y = 19,271x + 501,48
R² = 0,4761

500

450
1

2

3

4

5

Zaobserwowane zjawisko większych wydatków w grupach turystów
czujących się bezpieczniej wynika z: nieskracania pobytu, częstszego
uczestnictwa w imprezach, bardziej intensywnego spędzania czasu, co wiąże
się z większymi wydatkami.
W związku z powyższym przyjęcie założenia, że wzrost poczucia
bezpieczeństwa turystów spowoduje zwiększenie wydatkowanych kwot,
wydaje się w pełni uzasadnione. Problemem jest oszacowanie wielkości tego
przyrostu, a także ustalenie, czy jest to przyrost jednakowy dla każdego
turysty, czy też zależy od jego cech osobowych (wiek, płeć, wykształcenie,
zawód, statut materialny), kategorii pobytu (cel przyjazdu, organizator,
miejsce noclegu, długość pobytu) lub od innych charakterystyk (kraj
pochodzenia).
W tym drugim przypadku istotną kwestią jest nie tylko ustalenie cech
istotnie powiązanych z poczuciem bezpieczeństwa (a tym samym
z możliwością zwiększenia kwoty wydatków), ale i zróżnicowanie siły ich
powiązań oraz „wycena” wielkości kwoty przyrostu wydatków.
Proponuje się 4 metody szacowania efektów finansowych
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.
W metodzie A przyjmuje się założenie, że w przypadku osiągnięcia
stanu pełnego bezpieczeństwa wszyscy turyści będą wydawali tyle pieniędzy,
ile aktualnie wydają turyści, którzy w ankiecie wskazali na największy
stopień bezpieczeństwa (czyli po 612 zł).
W metodzie B koryguje się kwoty zmian wydatków wynikających
z metody A, przyjmując malejące współczynniki korygujące (0,8 – 0,6 – 0,4 –
0,2) w dół przyrosty wydatków w poszczególnych grupach bezpieczeństwa.
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Czyli zakłada się, że turyści z grupy IV wydadzą tylko 80% tych kwot, jakie
ustalono w metodzie A, turyści z grupy III – 60%, z grupy II – 40% i z grupy
o najmniejszym stopniu bezpieczeństwa – tylko 20%.
W tab. 2. przedstawiono wyniki szacunków efektów finansowych
wzrostu poczucia bezpieczeństwa w obydwóch metodach A oraz B,
wychodząc od danych w tab. 1. Z przytoczonej analizy wynikają następujące
wnioski:
1. W metodzie A wydatkowane kwoty przez wszystkich
ankietowanych wzrastają z 4,4 mln zł do 4,8 mln zł (o 395 tys. zł).
Oznacza to przyrost wydatków każdego z 8 tys. ankietowanych o 50
zł.
2. W metodzie B przyrost deklarowanych wydatków jest mniejszy
i wynosi nie 395 tys. zł, ale 290 tys. zł, co oznacza wzrost
wydatków każdego turysty nie o 50 zł, lecz tylko o 37 zł.
3. Zakładając, że tak ustalone przeciętne kwoty przyrostu wydatków
w sposób poprawny estymują ten parametr dla całe populacji
turystów, można łatwo określić rząd globalnego wzrostu wydatków.
Jeżeli np. liczba turystów w roku wynosi 6 mln, to można
oczekiwać, że nastąpi wzrost wydatków o 300 mln zł (wg metody
A) względnie o 222 mln zł (wg metody B).
W kolejnej metodzie C przyjmuje się założenie, że aktualna wartość
przeciętnych wydatków dla całej zbiorowości ankietowanych (jest to kwota
562 zł) w przypadku osiągnięcia pełnego zaspokojenia poczucia
bezpieczeństwa przez wszystkich turystów będzie odpowiadała kwocie
wydatków wśród turystów z grupy I (o najniższym aktualnie stopniu
bezpieczeństwa). Dla środkowych grup przyjmuje się stopniowo rosnące
kwoty wydatków w punktach równomiernego podziału zakresu od 612 zł
do 562 zł, tj. o [612-562]/4=12,5 zł więcej w każdej kolejnej grupie.
Ostatnia metoda D jest odwzorowaniem metody B tylko
w odniesieniu do wyników uzyskanych w metodzie C.
Rezultaty obliczeń w metodach C i D przytoczono w tab. 3. Metody te
dają mniejsze szacunki wzrostu wydatków – odpowiednio o 35 zł w metodzie
C oraz o 27 zł w metodzie D.
Reasumując, efekty wzrostu poziomu bezpieczeństwa można
szacować na poziomie 30-50 zł wzrostu wydatków przypadających na
jednego turystę. Przy 6 mln turystów rocznie daje to kwoty rzędy 180-300
mln zł.
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Tab. 2.
metoda A
Wpływy
Teor.
[N*zł]
Fakt

St.
bezp.
1

N

69
33
2
2
20
3
64
39
4
91
14
5
17
78
Suma 73

Śr. wyd.
zł
A-B
metoda B
Fa Te
% %*N z z
Teor. zł N*zł degr *zł ł ł N*zł
kt or. Fakt
11
8
2 9
6
49 61
2 34 173 42 228 7
055 0,2 1 611 3 3 444
5
192
203
10
1 1
6
58 61
2
770
184 31 414 0,4 4 166 3 9 248
1
89
53 2 1
35
56 61 1 173 1 263
2
815
168 43 353 0,6
612 6 7 741
9
287
230 5 1
57
54 61 2 154 2 442
2
589
492 72 903 0,8
322 8 4 581
0
867
867
61 61
2
204
204 0
0 0
0 0 0
0
2
61
4
423
4
818
395
289
1
105
56
3
2
177
276 50 099
711 7 3 388
2

12, Śr. wyd.
50
5
zł
St.
Fa Te
bezp. N kt or.
49
1
69 5 562
33 58
2
2
1 575
20 56
3
64 9 587
39 54
4
91 0 600
14 61
5
17 2 612
78 56
Suma 73 2 597

Tab. 3.
metoda C
Teor.
Wpływy [N*zł]
Fakt
metoda D
z
% %*N
Fakt
Teor. ł N*zł degr *zł
6
34 173 38 778 7 4 605 0,2
921
192
190 -2
770
749 6
021 0,4
-808
1 173 1 211 1
37
22
815
758 8
943 0,6
766
2 154 2 393 6
238
190
589
155 0
566 0,8
853
867
867
204
465 0
0
0
0
4 423 4 701 3
278
213
177
905 5
728
732
74

z
ł
1
3
2
1
1
4
8

C-D
z
ł N*zł
5
3
3 684
-1
4 212
15
7 177
1
47
2 713

0 0
2
7 8

0
64
997
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Charakterystyka metod analizy
Wyniki analizy zebrane są w modułach odpowiadających
wyróżnionym zmiennym (płeć, wiek, wykształcenie, zawód respondenta itd.)
korelowanych ze zmienną wiodącą, jaką jest sformułowana przez
ankietowanych ocena bezpieczeństwa w Krakowie.
Oceny wystawiano w skali 5-punktowej (szkolnej); 5=bdb, 4=db,
3=przeciętnie, 2=słabo, 1=źle. W tabelach z parametrami oceny opisane są
cyframi [1-5]. Poza tym cyfry wykorzystane są do wyznaczania przeciętnego
poziomu bezpieczeństwa w ramach poszczególnych grup ankieterów.
W każdym module przytoczono parametry i wykresy w czterech
przekrojach czasowych:
– dla roku 2012,
– dla roku 2013,
– dla roku 2014,
– łącznie dla wszystkich trzech lat 2012-14.
Wyniki analizy w każdym przekroju czasowym ujęte są w formie
tabeli z parametrami. Tabela z parametrami składa się z trzech części.
Pierwsza część tabeli zawiera:
– Liczebności odpowiedzi (z pominięciem braków odpowiedzi).
– Pionowe wskaźniki struktury informujące o udziałach wariantów
zmiennej korelowanej w odpowiedziach na poszczególne warianty
ocen bezpieczeństwa.
– Poziome wskaźniki struktury informujące o udziałach ocen
bezpieczeństwa w odpowiedziach wskazujących na dany wariant
zmiennej korelowanej.
– Średnie oceny poziomu bezpieczeństwa dla poszczególnych
wariantów zmiennej korelowanej.
– Rezultaty testu chi kwadrat weryfikującego hipotezę o niezależności
pomiędzy korelowaną zmienną a ocenami bezpieczeństwa.
W tym ostatnim przypadku podane są cztery parametry
– Wartość statystyki chi kwadrat.
– Wartość krytyczna (tablicowa) testu chi kwadrat dla poziomu
istotności =0,05 oraz (m-1)*(k-1) stopni swobody, gdzie
m oraz k to liczba wierszy i kolumn tabeli z liczebnościami.
– Prawdopodobieństwo, z jakim formułowany jest wniosek
o niezależności.
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– Wniosek wynikający z porównania empirycznej i krytycznej
wartości statystyki chi kwadrat – są tu 2 możliwości: albo cechy są
niezależne (NIEZALEŻ.) albo skorelowane ze sobą (ZALEŻ.).
W drugiej części tabeli zebrano:
– Średnie wydatki w ciągu całego pobytu w Krakowie na 1 osobę
(w zł) wg wyróżnionych kategorii obydwóch zmiennych (ocena
bezpieczeństwa i korelowana z nią zmienna).
– Szacunkowe wielkości wydatków wynikające z przyjęcia założenia,
że turyści czujący się bezpieczniej wydają więcej pieniędzy, dlatego
że nie skracają pobytu, częściej uczestniczą w imprezach, spędzają
czas bardziej intensywnie, co wiąże się z większymi wydatkami.
– Szacunki wydatków ustalane są dwiema metodami:
[A] – wariant optymistyczny, w którym zakłada się, że wszyscy
turyści wydadzą kwoty odpowiadające średnim wydatkom w grupie
turystów, którzy najwyżej ocenili pozom bezpieczeństwa (5=bdb).
[B] – wariant, w którym przyjmuje się degresywną stopę wzrostu
wydatków wg zasady, zgodne z którą wielkość tego przyrostu będzie
wynosić dla turystów oceniających bezpieczeństwo na:
 4=db tylko 80% nadwyżki
 3=przeciętnie – 60%
 2=słabo – 40%
 1=źle – 20%
Przytoczone stopy procentowe wyznacza się od różnicy pomiędzy
średnimi wydatkami osób oceniających bezpieczeństwo na 5=bdb a średnimi
wydatkami osób w pozostałych kategoriach.
W ostatnich dwóch wierszach i ostatnich dwóch kolumnach podano
kwoty (w zł) informujące, o ile powinny (przy sformułowanych powyżej
założeniach) zmienić się wydatki na 1 osobę w ramach poszczególnych
kategorii zmiennej korelowanej oraz poziomów ocen bezpieczeństwa.
W prawym dolnym narożniku tej części tabeli znajdują się
sumaryczne, roczne kwoty zmian poziomu wydatków (w mln zł) w obydwóch
wariantach analizy wskutek wzrostu bezpieczeństwa do poziomu, w którym
wszyscy turyści:
– wskazują na najwyższą ocenę 5=bdb (wariant A)
– podnoszą swoje oceny o 1 punkt, z wyjątkiem turystów, którzy już
wystawili najwyższą ocenę 5=bdb (wariant B)
Kwoty te wyrażone są w mln zł i uzyskane przy założeniu, że roczna
liczba odwiedzających Kraków wynosi 6 mln, a ich rozkład jest
proporcjonalny do struktury ankietowanych.
Dla przykładu, w tab.1 podane są parametry, z których wynika, że:
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– w wariancie optymistycznym A odwiedzający powinien wydać
w czasie pobytu o 43 zł więcej niż wydaje, natomiast w wariancie
ostrożnym B – 32 zł.
– przy założonej liczbie odwiedzających na poziomie 6 mln oznacza
to wzrost wydatków w wariancie A o 258 mln zł rocznie oraz o 192
mln zł rocznie w wariancie B.
Ponadto w drugiej części tabeli znajdują się następne zestawienia
parametrów.
Pierwsze zawiera współczynniki informujące o relacjach przeciętnych
kwot wydatków w przekroju poszczególnych kategorii zmiennej korelowanej.
Dla przykładu, w przypadku płci jako zmiennej korelowanej są to ilorazy
przeciętnych wydatków:
– Kobiet w porównaniu z mężczyznami
– Kobiet w porównaniu do wszystkich ankietowanych
– Mężczyzn w porównaniu do wszystkich turystów
W drugim zestawieniu przytoczono rezultaty testu istotności różnic
pomiędzy średnimi wydatkami turystów w ramach ich kategorii.
W przypadku płci chodzi o to, czy różnice kwot wydatkowych przez kobiety
i mężczyzn są istotnie różne od zera. Dla każdej kategorii ankietowanych,
a także dla całej ich zbiorowości przytoczono tu wartości:
– testu u,
– testu Studenta t,
– wartości krytyczne tych testów dla poziomu istotności =0,05 oraz
n-2 stopni swobody – dotyczy to testu Studenta, gdyż
w teście u wartość krytyczna wynika tylko z poziomu istotności
– prawdopodobieństwo, przy którym wyniki testu wskazują
na konieczność odrzucenia hipotezy o równości średnich wydatków
(zwykle jako graniczne przyjmuje się prawdopodobieństwo równe lub
mniejsze od 0,05).
Ostatnia, trzecia część tabeli zawiera parametry pozwalające ocenić
istotność różnic dwóch wskaźników struktury. Zwykle chodzi tu o pionowe
wskaźniki, np. w przypadku płci o odpowiedź na pytanie, czy w ramach danej
kategorii ankietowanych przeważają kobiety czy mężczyźni. W kolejnych
wierszach tej części przytoczone są:
– Pionowe wskaźniki struktury (skopiowane z pierwszej części
tabeli).
– Różnice pomiędzy tymi wskaźnikami.
– Półprzedziały ufności [s] wskaźników struktury ustalone
na poziomie 1-=0,95.
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– Granice przedziałów [min] oraz [max], w ramach których z 95procentowym prawdopodobieństwem zawierają się wartości
współczynników struktury.
– Różnice „krzyżowe”: granic porównywanych wskaźników
struktury, np. [max K – min M] lub [min K – max M], które
pozwalają sprawdzić, czy przedziały ufności dwóch wskaźników
struktury są rozłączne, czy też zachodzą na siebie. W pierwszym
przypadku wskaźniki struktury istotnie się od siebie różnią.
W drugim przypadku różnice te są nieistotne (z założonym
prawdopodobieństwem 1-).
Dla ułatwienia interpretacji część parametrów zilustrowano
na wykresach. Pierwszy zestaw wykresów [A] zawiera 4 histogramy. Dwa
pierwsze prezentują kolumnowe wskaźniki struktury, natomiast dwa następne
– wierszowe wskaźniki struktury. Podwójne histogramy pozwalają
na porównanie wskaźników struktury odrębnie w ramach kategorii poziomów
bezpieczeństwa i odrębnie w ramach kategorii zmiennej korelowanej
(np. płci)
Drugi zestaw wykresów [B] obejmuje także 4 diagramy. Trzy z nich
ilustrują relacje pomiędzy średnimi wydatkami w przekroju analizowanych
kategorii zmiennych. Natomiast na ostatnim wykresie przytoczono granice
przedziałów ufności dla pionowych wskaźników struktury. Przecinanie się
linii na tym wykresie świadczy o pokrywaniu się przedziałów ufności
i nieistotnych różnicach porównywanych wskaźników struktury.
Bezpieczeństwo a płeć
Wyniki analizy powiązań pomiędzy ocenami bezpieczeństwa a płcią
respondentów zebrano w tab.1-4 oraz rys.1-4. Z przytoczonych informacji
można wyciągnąć m.in. następujące wnioski:
Nie ma różnic w ocenach bezpieczeństwa formułowanych przez kobiety
i mężczyzn. Różnice średnich ocen są niewielkie, rzędu maksymalnie 0,07
(w roku 2014). W roku 2012 wyżej ocenili bezpieczeństwo mężczyźni
w pozostałych dwóch latach (a także w całym okresie 2012-14) wyższe oceny
dawały kobiety.
1. We wszystkich latach test chi kwadrat wskazuje nie brak powiązań płci
z opiniami o bezpieczeństwie.
2. W wariancie optymistycznym A pełny wzrost bezpieczeństwa może
skutkować wzrostem wydatków nawet o 158 zł (rok 2013).
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3. Średnio biorąc, szacuje się, że we wzroście bezpieczeństwa tkwią
możliwości zwiększenia wydatków w granicach 34-46 zł na jednego
turystę.
4. Źródłem tego przyrostu są głównie kobiety (wzrost rzędu 57-77 zł)
a nie mężczyźni (wzrost tylko o 5-7 zł).
5. W 2014 roku w przypadku mężczyzn szacunki wskazują na możliwość
zmniejszenia wydatków. Wynika to z wyjątkowo niskich kwot wydatków
deklarowanych przez mężczyzn w tym roku w najwyższej grupie
bezpieczeństwa (tylko 507 zł), przy znacznie wyższych kwotach
wydatków w pozostałych grupach – np. 867 zł w grupie o najniższym
stopniu bezpieczeństwa, 644 zł w grupie III i 593 zł – w grupie IV.
6. Powyższy przypadek jest wyjątkowy. We wszystkich pozostałych
przypadkach odnotowuje się dodatnie zmiany kwoty wydatków.

Tab. 1. Bezpieczeństwo a płeć – rok 2012

ROK 2012
Kobieta
Mężczyzna
Suma

LICZEBNOŚCI I WSKAŹNIKI STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
ŚR
15
38
380
631
193 1257 3,75
4
33
299
529
144 1009 3,77
19
71
679 1160 337 2266 3,76

1
2
3
4
5
Suma TEST
Kobieta
79% 54% 56% 54% 57% 55% emp.
Mężczyzna 21% 46% 44% 46% 43% 45% kryt.
% kolumn 100% 100% 100% 100% 100% 100% pstwo
wynik
1
2
3
4
5
Suma
Kobieta
1%
3%
30% 50% 15% 100%
Mężczyzna 0%
3%
30% 52% 14% 100%
3%
30% 51% 15% 100%
% wierszy 1%
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0,25
9,49
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Kobieta
Mężczyzna
Suma
v. A
v. B
RELACJE
K/M
K/T
M/T

ANALIZA WYDATKÓW
1
2
3
4
5
Suma
476
452
478
378
429
490
508
475
513
548
537
556
482
463
493
456
477
519
22
58
26
65
43
4
23
16
52
32
1
2
3
4
5
Suma
94% 95% 93% 69% 88% 80%
99% 98% 97% 83% 95% 90%
105% 103% 104% 120% 107% 113%

TESTY
1
2
3
4
5
Suma
Test u
-0,14 -0,24 -0,74 -4,85 -0,92 -4,17
Test t
-0,13 -0,24 -0,73 -5,06 -0,86 -4,23
Kryt
2,11 1,99 1,96 1,96 1,97 1,96
Pstwo
0,90 0,81 0,46 0,00 0,39 0,00
PRZEDZIAŁY PIONOWYCH WSKAŹNIKÓW
STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
Kobieta
79% 54% 56% 54% 57% 55%
Mężczyzna
21% 46% 44% 46% 43% 45%
K-M
58%
7%
12%
9%
15% 11%
sK
sM
min K
max K
min M
max M

22%
11%
57%
100%
10%
32%

9%
8%
45%
62%
38%
55%

3%
3%
53%
59%
42%
47%

2%
2%
52%
57%
44%
48%

4%
4%
53%
61%
39%
46%

2%
1%
54%
57%
43%
46%

min K –
max M
max K –
min M

25%

-10%

7%

5%

7%

8%

91%

24%

17%

13%

22%

14%
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Rys. 1 A (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wskaźniki struktury – rok 2012
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60%
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Rys. 1 B (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wydatki w Krakowie
i przedziały wsk. struktury – rok 2012
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130%

RELACJE WYDATKÓW [%]

120%
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70%
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Tab. 2. Bezpieczeństwo a płeć – rok 2013

LICZEBNOŚCI I WSKAŹNIKI STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
ROK 2013
Kobieta
15
93
498
720
184
1510
Mężczyzna 24
89
365
530
152
1160
Suma
39
182
863 1250 336
2670

ŚR
3,64
3,60
3,62

1
2
3
4
5
Suma TEST
CHI
Kobieta
38% 51% 58% 58% 55% 57% Emp.
0,06
Mężczyzna 62% 49% 42% 42% 45% 43% Kryt.
9,49
0,999
% kolumn 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pstwo
Wynik NIEZALEŻ
1
2
3
4
5
Suma
Kobieta
1%
6%
33% 48% 12% 100%
Mężczyzna 2%
8%
31% 46% 13% 100%
7%
32% 47% 13% 100%
% wierszy 1%
ANALIZA WYDATKÓW
1
2
3
4
5
Suma v.A
v.B
Kobieta
416
622
596
646
640
762
122
81
Mężczyzna 521
717
676
713
727
932
205
136
Suma
481
669
630
675
678
839
158
105
v. A
386
177
204
160
158
950
632
v. B
77
71
123
128
105
632
RELACJE
1
2
3
4
5
Suma
K/M
80% 87% 88% 91% 82% 88%
K/T
87% 93% 95% 96% 91% 94%
M/T
108% 107% 107% 106% 111% 107%
TESTY
Test u
Test t
Kryt
Pstwo

1
-0,83
-0,90
2,03
0,37

2
-1,06
-1,05
1,97
0,29

3
-1,57
-1,64
1,96
0,10

4
-1,41
-1,42
1,96
0,16
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5
-1,71
-1,67
1,97
0,10

Suma
-2,80
-2,82
1,96
0,00
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PRZEDZIAŁY PIONOWYCH WSKAŹNIKÓW STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
Kobieta
38%
51%
58%
58%
55%
57%
Mężczyzna
62%
49%
42%
42%
45%
43%
K-M
-23%
2%
15%
15%
10%
13%
sK
sM
min K
max K
min M
max M

10%
13%
28%
49%
49%
74%

5%
5%
46%
56%
44%
54%

3%
2%
55%
60%
40%
44%

2%
2%
55%
60%
41%
44%

4%
4%
51%
59%
42%
49%

1%
1%
55%
58%
42%
45%

min K- max M
max K - min M

-46%
0%

-8%
13%

11%
20%

11%
19%

2%
17%

10%
16%
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Rys. 2 B (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wydatki w Krakowie
i przedziały wsk. struktury – rok 2013
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Tab. 3. Bezpieczeństwo a płeć – rok 2014

LICZEBNOŚCI I WSKAŹNIKI STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
ROK 2014
Kobieta
5
36
235 871 398 1545
Mężczyzna
5
39
249 660 318 1271
Suma
10
75
484 1531 716 2816
1
2
3
4
5
Suma
Kobieta
50% 48% 49% 57% 56% 55%
Mężczyzna 50% 52% 51% 43% 44% 45%
% kolumn 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kobieta
Mężczyzna
% wierszy

1
0%
0%
0%

2
2%
3%
3%

3
15%
20%
17%

4
56%
52%
54%

90

5
26%
25%
25%

Suma
100%
100%
100%

ŚR
4,05
3,98
4,02

TEST
CHI
Emp.
0,02
Kryt.
9,49
Pstwo
1,000
Wynik NIEZAL
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ANALIZA WYDATKÓW
2
3
4
456
496
407
492
644
593
475
572
487
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1
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59
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Rys. 3 A (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wskaźniki struktury – rok 2014
60%

% KOLUMN - WG PŁCI

55%
50%
45%

kobieta
40%

mężczyzna

35%
30%
1

60%

2

3

4

5

% KOLUMN - WG PŁCI

55%
50%
1
45%

2
3

40%

4

5

35%
30%
kobieta

mężczyzna

92

T. Grabiński, K. Borkowski, Metody szacowania efektów …

60%

% WIERSZY - WG OCEN BEZP.

50%
40%
30%
kobieta
20%

mężczyzna

10%
0%
1

60%

2

3

4

5

% WIERSZY - WG OCEN BEZP.

50%

40%
1
30%

2
3

20%

4
10%

5

0%
kobieta

mężczyzna

93

T. Grabiński, K. Borkowski, Metody szacowania efektów …

Rys. 3 B (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wydatki w Krakowie
i przedziały wsk. struktury – rok 2014
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Tab. 4. Bezpieczeństwo a płeć – 2012-2014

LICZEBNOŚCI I WSKAŹNIKI STRUKTURY
1
2
3
4
5
Suma
LATA 12-14
Kobieta
35
167 1113 2222 775 4312
Mężczyzna
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913 1719 614 3440
Suma
68
328 2026 3941 1389 7752

ŚR
3,82
3,79
3,81
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% wierszy

TES
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100% 100% 100% 100% 100% 100% wo
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4%
26% 52% 18% 100%
1%
5%
27% 50% 18% 100%
1%
4%
26% 51% 18% 100%

Kobieta
Mężczyzna
Suma
v. A
v. B
RELACJE
K/M
K/T
M/T

1
495
572
532
75
15
1
87%
93%
107%
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Rys. 4 A (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wskaźniki struktury – 2012-2014
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Rys. 4 B (4 części). Bezpieczeństwo a płeć – wydatki w Krakowie
i przedziały wsk. struktury – rok 2012-2014
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„OD PAPIERU – DO SIECI.”
PROMOCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
– STUDIUM PRZYPADKU „DZIENNIK ZACHODNI”
“From paper – to the web”. Promotion of the tourist product
– a case study of “Dziennik Zachodni”
Abstract
Regional media, including newspapers, can be successfully used for effective
promotion of a tourist product - however, this is true more in terms of upholding
traditional values in order to build a positive image of a place, rather than presenting
economic advantages that determine the choice of a product. The method
of communication with potential consumers of tourist products is changing: once they
were actively promoted in the tourism section of regional newspapers, today the
communication channels have changed.
The aim of this publication is to identify trends in the local and regional media
markets, where traditional publishers transfer the task of communicating with
consumers of tourist products from traditional newspapers to the web. An example
of the above is “Dziennik Zachodni” - the largest regional newspaper in Poland.
Keywords: regional media, digitisation, tourism, advertising, “Dziennik Zachodni”

Streszczenie
Regionalne media, w tym również gazety, z sukcesem mogą być wykorzystywane
do skutecznej promocji produktu turystycznego – jednakże bardziej w kontekście
przenoszenia wartości służących budowaniu pozytywnego wizerunku miejsca niż
prezentowania walorów ekonomicznych decydujących o jego wyborze. Zmienia się
jednak sposób komunikacji z potencjalnymi konsumentami produktów turystycznych;
niegdyś aktywnie promowano je w turystycznych dodatkach gazet regionalnych,
a dziś zmienił się kanał komunikacji.
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie tendencji panujących na lokalnych,
regionalnych rynkach medialnych, gdzie tradycyjni wydawcy przenoszą ciężar
komunikacji z konsumentami produktu turystycznego z tradycyjnej „papierowej”
gazety do sieci. Egzemplifikacją powyższych rozważań jest „Dziennik Zachodni” –
największa regionalna gazeta w Polsce.
Słowa kluczowe: media regionalne, cyfryzacja, turystyka, promocja, „Dziennik
Zachodni”
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„Jeśli dane nie przeobrażą się w informacje, które staną się podstawą wiedzy,
a ta – źródłem mądrości, traci się więcej niż zyskuje.”
(P h i l i p K o t l e r1)

Wstęp
Plażowanie i zwiedzanie to ulubione zajęcia Polaków na urlopie –
wskazało je odpowiednio 68% i 56% respondentów. Lubimy poznawać nowe
kultury (45%), wypoczywać w górach (42%) i na łonie natury (38%),
poznawać nowych ludzi (32%), a także brać udział w imprezach i innych
rozrywkach, jak koncerty czy festiwale (29%). Z kolei 17% Polaków twierdzi,
że idealny wyjazd kojarzy im się z wypoczynkiem w spa. Takie są wyniki
badania „Polak na wakacjach”. Wskazuje się ponadto, iż 23% badanych lubi
spędzać wolny czas aktywnie. W tej grupie, jako najchętniej uprawiane
wakacyjne aktywności, wskazane zostały: turystyka (66%), jazda na rowerze
(58%), jazda na nartach (27%), wspinaczka lub bieganie (21%) oraz nordic
walking (10%). Mniej popularne jako zajęcia urlopowe okazały się
windsurfing (9%) oraz żeglarstwo i pływanie (3%)2. 29% badanych wybiera
się w zagraniczną podróż rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Największy odsetek
polskich turystów (42%) wyjeżdża raz w roku, 21% – co 6 miesięcy, a 4%
– co kwartał. Raz w miesiącu lub częściej podróżuje jedna setna Polaków,
a 4% w ogóle nie opuszcza granic kraju w celach turystycznych. Najchętniej
podróżujemy po Europie (52%) i Polsce (40%). 8% polskich turystów zwykle
wyjeżdża na wakacje poza Europę – są to najczęściej osoby pomiędzy
25 a 34 rokiem życia 3. Badania wskazują na fakt, iż Polacy podróżują coraz
więcej i coraz chętniej. Wskazują na to również dane CEBOSU4.
Dochody z turystyki to dla wielu krajów w świecie niezwykle istotny
element PKB. Dla mieszkańców rejonów turystycznych stały napływ
turystów oznacza rozwój małych firm oraz zmniejszanie bezrobocia.
Gdy sytuacja staje się niekorzystna, regiony odczuwają kryzys, który odbija

Grudzewski W. M., Hejduk I., Przedsiębiorstwo wirtualne, Warszawa 2002, s. 11.
Polak na wakacjach, raport z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Liberty
Direct, marzec 2014 (05.02.2016).
3
Tamże.
4
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,CBOS-Polacy-coraz-wiecej-podrozuja-iznaja-jezyki-obce,wid,15073974,wiadomosc.html?ticaid=1166d5&_ticrsn=3 (06.02.
2016).
1
2
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się na całej strukturze kraju 5. Jednak by w danym miejscu zaistniał ruch
turystyczny, niezbędna jest wola turystów do odwiedzenia danego regionu.
Turystyka traktowana jest jako produkt. Ph. Kotler proponuje
następującą jego definicję: produkt to cokolwiek, co może znaleźć się
na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, zużyte lub skonsumowane,
zaspakajając czyjeś pragnienia lub potrzeby6. Punktem wyjścia dla
projektowania produktu turystycznego są motywacje podróżnych. Motywacje
te wymagają specjalnych ofert odpowiadających ujawnianym przez
nabywców preferencjom i ich możliwościom ekonomicznym. Konkurencja
na rynku turystycznym jest jednak ogromna. O klienta trzeba walczyć coraz
to nowszymi i bardziej innowacyjnymi środkami.
Popularne jest powiedzenie, iż jeśli czegoś nie ma w mediach, to tak
jakby tego w istocie nie było. Media uznawane są za skuteczne narzędzie
perswazji. Wynika to z rosnącego stopnia dematerializacji gospodarki, czyli
znaczenia wartości symbolicznej dodanej do towarów i usług7. Cena i marża
towaru jest tym wyższa, im lepsza jest marka, a tę kształtują kampanie
marketingowe i public relations. Nie tyle więc jakość i użyteczność,
co właśnie marka decyduje o atrakcyjności, a tym samym o wielkości
sprzedaży produktu 8.
Wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że media są znakomitym
instrumentem do tworzenia i przekazywania różnorodnych opowieści
o markach – również turystycznych. Dlatego specjaliści od promocji
i kształtowania wizerunku wykorzystują media, zdając sobie sprawę z ich
ogromnego wpływu. W reklamie mamy pojęcie tzw. pustego zasięgu
oznaczające odbiorców nie zainteresowanych przekazem. W przypadku
mediów regionalnych, lokalnych zjawisko pustego zasięgu jest
minimalizowane.
Regionalne media – w tym również gazety – z sukcesem
wykorzystywane być mogą do skutecznej promocji produktu turystycznego.
Jednakże bardziej w kontekście przenoszenia wartości służących budowaniu
pozytywnego wizerunku miejsca niż prezentowania walorów ekonomicznych
5

http://ebiznespolska.pl/ktore-panstwa-maja-najwieksze-dochody-z-turystyki/
(05.02.2016).
6
Kotler Ph., Marketing, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 400.
7
Debord G., Społeczeństwo spektaklu, Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1998,
s. 14.
8
Goban-Klas T., Nowe media elektroniczne w kształtowaniu nowego rynku, w: Media
elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, (red.) Duczmal M., Nierenberg B.,
Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005, s. 18.
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decydujących o jego wyborze. Zmienia się jednak sposób komunikacji
z potencjalnymi konsumentami produktów turystycznych. Niegdyś aktywnie
promowano je w turystycznych dodatkach gazet regionalnych, dziś w istocie
zmienił się kanał komunikacji.
Jak wskazuje Raport Centrum Badania Opinii Społecznej „Internauci
2013”, z sieci regularnie korzysta dziś trzy piąte dorosłych Polaków. Wśród
najmłodszych Internet jest niemal powszechny. Sieć jest ich naturalną
przestrzenią i to oni są tam najbardziej aktywni. Z każdym rokiem rośnie
popularność urządzeń mobilnych – 73% internautów łączy się z siecią
bezprzewodowo. 34% z nich za pośrednictwem Internetu czyta prasę,18% –
blogi, a 60% internautów (czyli ponad jedna trzecia ogółu Polaków) ma konto
na co najmniej jednym portalu społecznościowym 9. Do głosu doszli
konsumenci, którzy zaledwie kilkoma kliknięciami myszy mogą wyrazić
publicznie swoją opinię na temat produktu. Opinie użytkowników danego
produktu czy usługi są czynnikiem coraz częściej decydującym o wyborach
potencjalnych klientów. W związku z tymi zmianami Internet stał się jednym
z podstawowych kanałów komunikacji marketingowej – również marek
turystycznych.
W obliczu zachodzącej transformacji poszczególne segmenty prasy
(dzienniki, tygodniki opinii oraz czasopisma) posiadają zróżnicowane
możliwości rozwoju. Jak wskazuje raport „Diagnoza społecznych zachowań
czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej” przeprowadzony
na zlecenie Izby Wydawców Prasy, najczęściej wykorzystywaną wersją
elektroniczną prasy jest wciąż format pdf, czyli replika wydania
papierowego10. Prasa w wersji cyfrowej przez blisko połowę czytelników
(46,8%) jest postrzegana jako nowa i atrakcyjna forma nie kojarząca się
jedynie z wersją drukowaną 11. Użytkownicy deklarują, iż są zainteresowani
dostępem do swoich tytułów w formie aplikacji, które dla wielu tytułów wciąż
są niedostępne. Aplikacje tymczasem mają większą szansę niż wersja pdf
uzmysłowić czytelnikom faktyczne korzyści płynące z czytania prasy
cyfrowej. Analiza wyników badań wskazuje ponadto, że aplikacje mobilne,
Raport Centrum Badania Opinii Społecznej Internauci 2013, przeprowadzony przez
Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej; http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL
/2013/K_075_13.PDF, s.3. (30.04.2016).
10
Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej
i cyfrowej. Nowe platformy dostępu do treści Transformacja prasy. Raport z badania
zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward
Brown, październik 2013, s. 6; http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20
RYNEK%2011-022014%20%28R% 29% 20word%20IWP-1.pdf (30.04.2016).
11
Tamże, s. 7.
9
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jako forma dostępu do treści prasowych, będą się upowszechniać, co pokazują
liczne przykłady zagraniczne, coraz częściej przenoszone również na polski
grunt. W 2013 roku zaledwie 10% respondentów deklarowało,
że kiedykolwiek kupiło prasę w wersji cyfrowej (badanie przeprowadzono
na 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie, reprezentatywnej dla populacji
czytelników prasy w różnych jej wersjach). Tak zdefiniowana populacja
stanowi 86,06% populacji generalnej Polaków w wieku 15-75 lat).
Jednocześnie już 17,5% deklarowało jako prawdopodobny zakup e-prasy
w ciągu najbliższych 12 miesięcy12. Jak wskazują autorzy raportu, wizerunek
prasy płatnej w grupie ludzi młodych w wieku do 34 lat, zainteresowanych
nowoczesnymi technologiami, będących intensywnymi użytkownikami
Internetu, jest w mniejszym stopniu nasycony takimi wartościami jak
szacunek i autorytet. Jednocześnie w tej grupie ponad połowa respondentów
postrzega prasę płatną jako medium godne uznania i profesjonalnie
redagowane13. Liczną grupę internautów stanowią aktywni konsumenci,
którzy sieć uważają za najlepsze źródło informacji o producentach,
pośrednikach i ich ofercie. Internauci chętnie zamieszczają w publicznie
dostępnych serwisach internetowych porady, recenzje, własne opinie
o nabytych towarach i usługach – zarówno pozytywne, jak i negatywne14.
Internet uznawany jest za medium o znaczącym potencjale, jeśli chodzi
o obecnych i przyszłych konsumentów. Takie zmiany zachowań mają istotny
wpływ na promocję produktu turystycznego. Sprawiają, że tradycyjne
kampanie reklamowe są coraz mniej efektywne i do promocji turystyki
wykorzystuje się nowe media oraz komunikaty dostosowane do potrzeb
rynku.
Charakterystyka
turystycznego

wybranych

instrumentów

promocji

produktu

Obecnie sukces danego produktu, usługi a nawet idei jest w ogromnej
mierze powiązany z promocją i reklamą. Stanowi główne źródło informacji
o towarach dostępnych w naszym otoczeniu, zawiera ich specyfikę, podkreśla
zalety i zachęca do zakupu. Zasady skutecznej promocji oraz budowania
pozytywnego wizerunku dotyczą zarówno towarów, usług, jak i regionów.
Celem tej działalności w przypadku danych jednostek terytorialnych jest
przekonanie osób, by stali się klientami – bądź to jako inwestorzy, bądź jako
Tamże, s. 7.
Tamże, s .7.
14
Kustra A., Sokołowska B., Toczyski P., Wilczopolska M.,
Internet pomaga
kupować, Warszawa 2008, s. 15. on-line, http://badania.gazeta.pl (15.04.2015).
12
13
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turyści – lub skorzystali w jakiejkolwiek innej formie z zasobów
produkcyjno-usługowych danego regionu 15.
Jest wiele definicji promocji. Zazwyczaj jest ona postrzegana jako
system komunikacji marketingowej16. Do najbardziej rozpoznawalnych
narzędzi promocji zalicza się reklamę. Aby mogła spełniać swą funkcję, musi
wykorzystywać określone narzędzia komunikacji. Elementem fizycznym
środka reklamy jest jej nośnik (np. papier), zaś drugą, nieodłączną
i niematerialną stanowi przekaz17. Na przestrzeni lat rozwinęły się różne typy
reklam, natomiast rozwój technologii wzbogacił ten typ komunikacji o nowe
kanały i formy.
Internet uznawany jest za najskuteczniejszy kanał komunikacji
z potencjalnymi nabywcami towaru lub usługi. Jak zauważa A. McLoad:
„Internet wystartował w roku 1969 jako ARPANET. Był to system
zaprojektowany dla amerykańskiego Departamentu Obrony, mający
umożliwić przesyłanie plików po ewentualnym ataku nuklearnym. Od kilku
wysoce tajnych komputerów system ten urósł do 10 milionów hostów i wielu
milionów domen. I nadal rośnie”18. Interesujące są badania prezentujące
udział poszczególnych platform w światowym rynku reklamy. Rośnie rynek
reklamy w Internecie, co znacznie ogranicza jej udział w rynku reklamy
prasowej19.
Wspomniany już A. McLeod, przekonując o wyższości Internetu nad
tradycyjnymi mediami, posługuje się następującym przykładem: „Gdy
otworzymy sklep przy głównej ulicy miasta (w zależności od jego wielkości),
możemy mieć kilkaset lub kilka tysięcy klientów. Jeżeli prowadzimy handel
w Internecie – nie mamy pod tym względem żadnych ograniczeń”. Według
autora to właśnie potęga Internetu przynosi takie zyski, jakie przynosi.
„Po prostu docieram do wielkiej ilości potencjalnych klientów i sprzedaję
dużą ilość towarów”20.
15

Wiszniowski R., Marketing w administracji, w: Ferens A., Macek I. (red.),
Administracja i polityka, Wprowadzenie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1999, s. 176.
16
Sztucki T., Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet,
Warszawa 1997, s. 17.
17
Pawlak-Kołodziejska K., Komunikacja marketingowa, w: Andruszkiewicz K.
(red.), Marketing, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2011, ss. 315-338.
18
McLeod A., Marketing internetowy w praktyce, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2007,
s. 12.
19
http://adage.com/article/global-news/10-things-global-ad-market/245572/
(15.02.2016).
20
McLeod A., Marketing internetowy w praktyce, Wyd. Złote Myśli, Gliwice 2002,
s. 13.
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Ryc. 1. Udział poszczególnych platform w światowym rynku reklamy
w latach 2005-2013

Źródło: http://adage.com/article/global-news/10-things-global-ad-market/
245572/ (15.02.2016).

Nie oznacza to jednak, iż tradycyjne środki komunikacji są
ignorowane przez producentów towarów lub usług. Tradycyjna reklama nadal
wykorzystywana jest m.in. do promocji produktów turystycznych. I tak np.
w TVN24 promuje się austriacki „Region Amadeo” i „Mały kraj na wielkie
wakacje – Chorwacja”21. W branżowych gazetach typu „Wiadomości
Turystyczne” prezentowane są najciekawsze produkty turystyczne w Polsce
i za granicą 22. Prężnie rozwija się także tzw. cityplacement, czyli
sponsorowana przez samorządy – organizacje turystyczne reklama miast
lub regionów. Najbardziej spektakularnym przykładem tej formy promocji
jest współpraca producentów kręconego w Sandomierzu i okolicach serialu
„Ojciec Mateusz” z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa
Świętokrzyskiego. Województwo współfinansuje serial w zamian
za zachwalanie uroków turystycznych regionu. Efekt? Pełne hotele i tłumy
gości na rynku 23. W ślady „Ojca Mateusza” poszli bohaterowie innych seriali;
dzięki finansowej pomocy samorządów i organizacji turystycznych zwiedzają
Polskę, a za nimi podążają widzowie. Według danych Ministerstwa Finansów
21

http://www.tvn24.pl/chorwacja,3839,t [10.02.2016].
http://www.wiadomosciturystyczne.pl/menu/tekst/15,0,15,0,reklama.html
[10.02.2016].
23
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=product%20placement%20ojciec%20
mateusz&source (15.07.2013).
22
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polskie samorządy wydają rocznie na promocję ponad 600 mln zł. Od kilku
do kilkunastu milionów z tej puli przeznaczają na city placement24. Obecnie
takie zabiegi promocyjne pojawiają się niemal w każdej produkcji
telewizyjnej – filmowej. Dzięki wyżej wymienionym działaniom zrodziło się
całkowicie nowe pojęcie, jakim jest jetsetting – podróżowanie do miejsc
prezentowanych w filmach i serialach. Turyści zafascynowani wykreowanym
wizerunkiem ruszają śladami bohaterów z ulubionych programów i seriali.
Termin ten po raz pierwszy został użyty przez dziennikarkę Gretchen Kelly
w gazecie „New York Post” w 2008 roku 25.
Bardzo często promocja produktów zastępowana jest określeniem
public relations (PR). B. Ociepka uważa jednak, że takie podejście jest
błędem. Jej zdaniem polskie tłumaczenia określenia public relations: relacje
publiczne lub promocja reputacji wskazują jedynie na część działań
podejmowanych w ramach PR. Z kolei B. Nierenberg, uznając rolę public
relations i publicity jako narzędzia promocji, wskazuje cechy, na których
opiera się skuteczność tego typu przekazu 26:
– duża wiarygodność – wiadomości przekazywane w sposób
nieoznaczony jako reklama budzą większe zaufanie u odbiorcy;
– zaskoczenie – wielu odbiorców z różnych względów unika reklamy,
tymczasem przekaz za pośrednictwem public relations staje się
częścią ogólnych wiadomości i w takiej postaci „atakuje”
niespodziewającego się tego odbiorcę;
– wyróżnienie – public relations pozwala (tak jak reklama)
na wyróżnienie konkretnej firmy lub produktu.
Public relations to narzędzie o szerokim zastosowaniu i dużym
wpływie na efekt końcowy działań promocyjnych. Staje się nieodłącznym
elementem współczesnej komunikacji, w tym także jednostek działających
na rynku turystycznym.
Targi nadal uznawane są za wyjątkowy instrument promocji,
ponieważ pozwalają na obserwację zachowań rynku; właściwość ta jest
szczególnie intensywna w przypadku targów turystycznych27. Uznaje się,
24

http://marketingmiejsca.com.pl/marketing-terytorialny---portal-dla-specjalistowmarketingu-miejsc (15. 05. 2015).
25
http://en.wikipedia.org/wiki/Setjetting (1.01.2015).
26
Nierenberg B., Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004,
s. 55.
27
Kruczek Z., Between Attraction and Tourist Trap – Cultural Tourism Dilemmas
in the 21st Century, “Economic Review of Tourism”, 43 (3), 2010, ss. 144-150.
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iż targi to specyficzny zbiór wiedzy o branży turystycznej, której źródłem są
potencjalni turyści28. W turystyce stosuje się również aktywizację sprzedaży
nazywaną także jej promocją. Aktywizacja sprzedaży jest skuteczna
w momencie wprowadzania na rynek nowego produktu lub kiedy firma chce
pozyskać nowy jego segment. Może być także użyta do podkreślenia oferty
danego produktu lub do zwiększenia jego sprzedaży. Jak zauważa Ph. Kotler,
efekty promocji sprzedaży są zwykle krótkotrwałe i nieskuteczne w budowie
stałej preferencji wobec danej marki. Instrumenty aktywizacji sprzedaży
zawierają bowiem ulgi, zachęty i bodźce, które mają konkretną wartość dla
konsumenta w momencie, kiedy są oferowane. Promocja sprzedaży może
obejmować: rabaty i obniżki cen, konkursy z nagrodami, kupony zniżkowe,
pokazy i degustacje oraz pakiety promocyjne29.
Kolejnym elementem komunikacji marketingowej jest reklama
pocztowa. Jest to technika marketingowa oparta na bezpośrednim przekazie.
Za pośrednictwem poczty przedsiębiorstwa mogą przekazywać oferty
sprzedaży, listy reklamowe, katalogi, broszury czy ulotki. Zaletą tej metody
jest możliwość dotarcia do zdefiniowanych klientów oraz wysoka
selektywność oddziaływania poprzez zindywidualizowany wybór i przekaz
informacji, jak również elastyczny sposób jej stosowania. Istnieje jednak
ryzyko, że przy nadmiernej ilości wysyłanych reklam, adresaci zaczną
je ignorować30. Firmy – również te związane z branżą turystyczną – stosują
do promocji swoich produktów reklamę zewnętrzną (outdoor, OOH –
out-of-home). Reklama zewnętrzna to element działań reklamowych ATL,
realizowanych poprzez ogólnodostępne środki masowego przekazu.
Umieszczana jest najczęściej na ulicy, w miejscach gdzie może ją zobaczyć
wielu ludzi. Outdoor współcześnie stał się bardzo zróżnicowany. Pojawiły się
np. billboardy z elementami w 3D czy też nadruki widoczne zarówno w dzień,
jak i w nocy, a nośniki cyfrowe pozwalają na wyświetlanie reklam
na budynkach i chodnikach. Jedną z zalet reklamy zewnętrznej jest częsty
kontakt z kampanią reklamową, szeroki zasięg odbiorczy, długotrwałe
działanie oraz niskie koszty. Co więcej outdoor kształtuje wizerunek marki,
ponieważ posługuje się nośnymi symbolami i prostymi komunikatami, a także

28

Briggs S., Successful Tourism Marketing. A Practical Handbook, Kogan Page,
London 2001, s . 89.
29
Kotler Ph., Marketing, Wyd. Rebis, Poznań 2005, s. 546.
30
Reklama Pocztowa, http://effectax.pl/Reklama_pocztowa.html, (02.12.2014);
Zapomniana reklama pocztowa, http://bizneszone.pl/zapomniana-reklama-pocztowa/,
(02.12.2014).
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przykuwa uwagę i może być odbierany kilkoma zmysłami jednocześnie 31.
Jedną z najczęściej spotykanych form reklamy zewnętrznej są bilbordy.
Ta forma reklamy jest stosunkowo tania i zwiększa szansę obejrzenia
przekazu, oczywiście jeżeli znajduje się on w odpowiedniej lokalizacji.
Niestety w wielu miejscach możemy zaobserwować nieestetyczny nadmiar
bilbordów, co prowadzi do szumu informacyjnego, a wtedy zaś przekaz
reklamowy nie jest już tak klarowny32. Wymienioną listę instrumentów
promocji można dodatkowo poszerzyć o takie pozycje jak: programy
lojalnościowe, premie, eventy33.
Rośnie rola Internetu w komunikacji marketingowej, wpływając
na wszystkie elementy komunikatu czy też produktu. Sieć poszerza i pogłębia
ofertę produktową, dystrybucyjną, daje szansę na bezpłatny dostęp
do archiwów i jest polem dla akcji wizerunkowych34. Oferuje interaktywność
z internautami, których opinie są ważne w ocenie konkretnych produktów.
Wpisy na forach portali są czytane, traktowane jako feedback i brane pod
uwagę jako miernik dalszych działań35.
Internauci w Polsce spędzają w sieci 36 dni rocznie. W ciągu
ostatnich 10 lat czas ten wzrósł aż czterokrotnie. Polski użytkownik
Internetu surfuje średnio przez prawie 2,5 godziny dziennie. Oznacza to,
że w 2014 roku w wirtualnym świecie spędził w sumie ponad 36 dni36.
Konsekwencją tych zachowań jest coraz powszechniejsze zjawisko promocji
produktów – również turystycznych – w sieci. Firmy związane z branżą
turystyczną angażują do swoich kampanii „wyspecjalizowanych blogerów”
oraz media społecznościowe. Na przykład linie lotnicze KLM prowadzą
intensywną kampanię w social mediach i Internecie. W ciągu ostatnich 3-4
latach marka wyznaczyła wiele nowych ścieżek na polu „linie lotnicze –
pasażerowie”37.
Mikosz J., Formy reklamy zewnętrznej, „Kultura – Media – Teologia”, 2010, nr 3,
ss. 44-50.
32
Tamże, ss. 44-50.
33
Dudkiewicz D. (red.), Marketing usług turystycznych, Wyd. DrukTur, Warszawa
2007, s. 75.
34
Różycka M., Marketing medialny a dialogowość Internetu, „Zarządzanie mediami”,
t. 3 (1), Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, s. 60.
35
http://media2.pl/reklama-pr/65423-Czym-jest-marketing-medialny-wywiad.html(10.11.2014).
36
http://mobirank.pl/2015/07/17/internauci-w-polsce-spedzaja-w-sieci-36-dni-rocznie/
(07.02.2016).
37
http://www.turinfo.pl/p/ak_id,32447,,klm,wspolpraca,blog,internet,podroznicy,
sekrety,inspiracja,podroze,klm.html- (15.08.2014).
31
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Ryc. 2.

Żródło:vhttp://dziennikturystyczny.pl/2015/04/reklama-turystyczna-gdzie-i-ilepieniedzy-wydala-branza-turystyczna-w-2014-roku/ [08.02.2016].

Polska branża turystyczna wydała w 2014 roku na promocję ponad
188 mln złotych, czyli o 16% więcej niż w 2013 – wynika z analizy domu
mediowego Codemedia. Same biura podróży zwiększyły w ciągu roku
wydatki z 27 do 45 mln zł (kwoty netto, po rabacie) 38. W 2014 roku
największym reklamodawcą w kategorii turystyka była gastronomia,
przeznaczając ponad 61 mln zł (32% wszystkich wydatków) na promocję
swoich usług. Drugie miejsce z udziałem na poziomie 24% i kwotą prawie
45 mln zł zajęły biura podróży. Niemal jedną piątą (19%) nakładów 36 mln zł
stanowią budżety, jakie na reklamę przeznaczył transport publiczny, koleje
i linie lotnicze. Zestawienie zamyka promocja regionów turystycznych (13%,
23 mln) i miejsc noclegowych (12% i 22 mln). Firmy z szeroko rozumianego
sektora turystycznego najchętniej reklamują swoje usługi w Internecie, gdzie
ulokowały 29% swoich budżetów marketingowych w 2014 roku. Reklama
w tym kanale kosztowała ponad 55 mln zł, a wzrost rok do roku wyniósł 27%.
Kwota wydana w 2014 roku jest o 11 mln zł wyższa niż w 2013 roku.
Najczęściej kampanie reklamowe realizowane były w takich portalach jak
wp.pl, gazeta.pl i onet.pl.media.39

38

http://dziennikturystyczny.pl/2015/04/reklama-turystyczna-gdzie-i-ile-pieniedzywydala-branza-turystyczna-w-2014-roku/ (08.02.2016).
39
Tamże.
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Niewiele mniej – 28% nakładów, ponad 52 mln zł – kosztowała firmy
z tej branży reklama telewizyjna. Jest to kwota o ok. 4 mln większa niż
w 2013 roku. Reklamy najczęściej pojawiały się w Polsacie i TVN. Bardzo
chętnie wybierany był kanał informacyjny TVN24, wyprzedzając TVP1
i TVP2. Wysoko uplasowały się takie kanały tematyczne jak AXN, National
Geographic Channel i Discovery Channel. Ponad 22 mln zł (12%) branża
turystyczna przeznaczyła na promocję w radiu, najczęściej w stacjach
ogólnopolskich RMF FM i Radiu Zet. Firmy chętnie reklamowały się również
w lokalnych edycjach radia ESKA, Trójce i TOK FM. 22 mln kosztowała
reklama w magazynach (12% wydatków całej kategorii), a ponad 8 mln
w prasie codziennej. Magazyny zanotowały nieznaczny wzrost, o 15%,
w porównaniu z rokiem 2013. Udział gazet w budżecie reklamowym spadł
z kolei o 5%. W przypadku tygodników i miesięczników firmy wybierały
najczęściej „Politykę”, „Forbes” i „Wprost”. Zaraz za nimi uplasował się
„Twój Styl”, Newsweek” i „VIVA”. Jeśli chodzi o tytuły turystyczne,
to najchętniej branża reklamowała się w takich magazynach jak: „Podróże”,
„Business Traveller Poland” i „Voyage”. Dużą popularnością cieszyły się
periodyki wydawane przez linie lotnicze – „Kaleidoscope” i „Wizz”.
W dziennikach najwięcej budżetów ulokowano w „Gazecie Wyborczej”,
„Rzeczpospolitej” i „Fakcie”. Ponad 20 mln zł firmy zainwestowały
w outdoor – czyli 11% wszystkich wydatków tej branży. Najmniejszy nakłady
firmy przeznaczyły na reklamę kinową – inwestując jedynie 7 mln zł (4%)40.
Reklama jest formą zachowań konkurencyjnych. Jest jednym
z podstawowych narzędzi, za pomocą których firmy mogą przyciągać uwagę
konsumentów na swoje dobra i usługi, a zarazem zachęcać ich do korzystania
z dostępnej oferty, zamiast z propozycji oferowanych przez konkurentów 41.
W najbardziej ogólnym sensie można przyjąć, że im więcej konkurencji
na rynku, tym większa potrzeba reklamy. Zmienność i nieprzewidywalność
popytu skłania firmy do ponoszenia znacznych nakładów na cele reklamy,
aby w jakimś stopniu wymusić na rynku pożądaną reakcję. Reklama jest więc
pewną formą manipulacji rynkiem i popytem42.

Tamże.
Goban-Klas T., Nowe media elektroniczne w kształtowaniu nowego rynku,
w: Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, (red.) Duczmal M.,
Nierenberg B., Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole
2005, ss. 66-67.
42
Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW Warszawa
1973, za: Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki
mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 69.
40
41
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Media występują równolegle na dwóch rynkach, są zatem czymś,
co R. Piccard określa jako dual produkt market (podwójny produkt
rynkowy)43. Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa,
a więc zdolność do zaspakajania informacji i rozrywkowych potrzeb różnych
kategorii odbiorców44. Drugi rynek, na którym media są obecne, to rynek
reklamy mający dla mediów coraz większe znaczenie. Na rynku tym media
oferują reklamodawcom swoją usługę polegającą na pośrednictwie
w nawiązywaniu kontaktu między nimi a odbiorcami mediów. Znaczenie tego
pośrednictwa jest dla reklamy duże, media mają bowiem zdolność
przyciągania uwagi odbiorców, którzy poświęcają im swój rzadki zasób,
jakim jest czas45.
Osiągany w ostatnich latach poziom sprzedaży prasy lokalnej
wskazuje, iż wydawcy na poziomie lokalnego rynku prasy muszą podobnie
jak wydawcy prasy ogólnopolskiej podejmować działania, które będą
odpowiedzią na produkty substytucyjne, szczególnie telewizję i Internet.
Żadnemu z dzienników regionalnych nie udało się bowiem uchronić przed
spadkiem sprzedaży w trzech kwartałach 2015 roku, co wynika z danych
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy46. Badania wskazują, iż konsumenci
mediów lokalnych coraz więcej czasu spędzają w sieci, czego konsekwencją
jest kierowanie zarówno aktywności dziennikarskiej, jak i marketingowej
do przestrzeni wirtualnej.
„Dziennik Zachodni” – podróże nie są marzeniami, ale ich spełnieniem.
Jak było, a jak jest. Studium przypadku.
„Dziennik Zachodni” to największa gazeta regionalna w Polsce. Działa
na terenie Śląska już od ponad 70. lat. Pierwszy numer poczytnego – jak
głosił podtytuł – „pisma dla wszystkich” ukazał się 6 lutego 1945 roku 47. Jest
gazetą codzienną wydawaną od poniedziałku do soboty w średnim nakładzie

Picard R. G., Media Economics. “Concepts and Issues” Sage Publications, vol. 22,
The Sage Comm Text Series 1989, s. 17.
44
Tamże, s.17.
45
Tamże, s.17.
46
Raport Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy 2014; http://www.wirtualnemedia.pl/
wiadomosci/prasa/wyniki-sprzedazy-prasy# (10.12. 2015).
47
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/18296,historia-dziennika-zachodniego,
id,t.htm-dostęp (18.08.2014).
43
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56.337 egz. 48 Ukazuje się w województwie śląskim. W piątki wydawana jest
z 31 dodatkami lokalnymi dołączanymi do najpoczytniejszego z wydań –
wydania magazynowego49. Wydawcą gazety jest spółka „Oddział Śląsk
Polska Press Grupa”. Grupa Wydawnicza Polska Press jest największym
w Polsce wydawcą dzienników regionalnych; wchodzi w skład Verlagsgruppe
Passau – niemieckiej grupy medialnej obecnej w Niemczech i Polsce50.
„Polska Press Grupa” wydaje tytuły prasowe w 15 województwach Polski
(pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim,
lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim,
dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim). Są to
dzienniki regionalne: „Dziennik Bałtycki”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik
Zachodni”, „Gazeta Krakowska”, „Gazeta Wrocławska”, „Głos
Wielkopolski”, „Kurier Lubelski”, „Kurier Polski Metropolii Warszawskiej”,
„Express Ilustrowany”, „Dziennik Polski”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta
Pomorska”, „Kurier Poranny”, „Gazeta Współczesna”, „Nowa Trybuna
Opolska”, „Echo Dnia”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Głos Dziennika
Pomorza”, a także ponad 100 tygodników lokalnych oraz bezpłatne gazety
miejskie „Nasze Miasto”51. Sprzedaż wydań wszystkich dzienników w piątki
wynosi 816 tys. egzemplarzy52. Dzień ten charakteryzuje się w całej Polsce
największym nakładem i największą sprzedażą. „Polska Press Grupa”
aktywnie rozwija swą działalność w sieci. Jej serwisy zajmują 9. miejsce
w polskim Internecie – z 10 mln użytkowników i zasięgiem 41%. 53 .
„Dziennik Zachodni” ze swoją ponad 70-letnią tradycją,
promowaniem kultury śląskiej, podejmowaniem tematów bliskich
mieszkańcom, jest rozpoznawalną w regionie marką. W prenumeracie
domowej obsługuje prenumeratorów indywidualnych oraz instytucje 54.
Z szeroką siecią dystrybucji dociera zarówno do miast, jak
i powiatów województwa śląskiego. Wydawca ma również rozbudowaną sieć
biur ogłoszeń i lokalnych redakcji – w 14 miastach regionu 55. Badania
wskazują, iż reprezentatywny czytelnik „Dziennika Zachodniego” to osoba

ZKDP, I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, średni nakład jednorazowy
(10.02.2016).
49
www.prasa24.pl/gazeta/dziennik-zachodni (11.02.2016).
50
Por.: www.polskapresse.pl (06.01.2016).
51
Tamże.
52
ZKDP, XII 2014 r., rozpowszechnianie płatne piątki, dzienniki Polska Press
(11.02.2016).
53
Badanie Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2015.
54
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
55
Por.dziennikzachodni.pl (10.02.2016).
48
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w średnim wieku, kultywująca tradycyjne wartości, przywiązana do rodziny,
regionu, preferująca tradycyjne formy komunikacji56.
Według badań PBC Millward Brown SMG/KRC „Dziennik
Zachodni” zajmuje 1. miejsce w czytelnictwie w woj. śląskim. Każdego
tygodnia sięga po gazetę ponad 520 tys. osób 57. Na rynku tytułów prasy
codziennej ukazujących się w regionie czytelnictwo „Dziennika
Zachodniego” wynosi 17,4%.
Ryc. 3. Czytelnictwo dzienników w woj. śląskim w 2015 roku

627 390
454 014

17,4%

12,6%

377 311

10,5%

105 619
2,9%

Dziennik
Zachodni

Fakt

Gazeta
Wyborcza

54 702

1,5%
Super Express Rzeczpospolita

48 404
1,3%
Dziennik
Gazeta Prawna

Źródło: PBC, I – XII 2015 CCS, TG: województwo śląskie, n = 2 393, realizacja
Millward Brown SMG/KRC, opracowanie Polskapresse sp. z o.o.
Tab. 1. Średnia sprzedaż ogółem „Dziennika Zachodniego”
Rok
Średnia sprzedaż ogółem
2012
56 963
Tytuł: Dziennik Zachodni
2013
51 193
2014
45 188
2015
39 513
Źródło: ZKDP I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, średnia sprzedaż ogółem;
opracowanie własne.

Gazeta od lat jest liderem sprzedaży na rynku regionalnej prasy
codziennej. „Dziennik Zachodni” ma również ugruntowaną pozycję
w Internecie z liczbą ponad 2 073 000 unikalnych użytkowników oraz prawie
11 000 000 odsłon 58.
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
PBC MillwardBrown SMG/KRC Fale: I-XII 2014 CSS woj. śląskie N= 485
(11.02.2016).
58
Badania wewnętrzne na zlecenie Wydawcy „Dziennika Zachodniego”
/GemiusTraffic: styczeń 2016; archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika
Zachodniego”.
56
57

116

M. Różycka, A. Jawor-Lachowicz, „Od papieru – do sieci”…

Na przestrzeni lat „Dziennik Zachodni” ulegał licznym modyfikacjom
w zakresie formatu, układu gazety, szaty graficznej oraz dodatków
tematycznych dołączanych do codziennych wydań. Zawierały one i nadal
zawierają informacje poradnikowe, reklamowe, użyteczne z punktu widzenia
odbiorcy. Konsekwencją tej strategii jest wydawanie następujących
dodatków. W poniedziałki – „Dziennik Zachodni – Praca Gratka”; środy –
„Dziennik Zachodni – 50+”; piątki – „Dziennik Zachodni – Tele Magazyn”;
„Będzie się działo” i soboty – „Dziennik Zachodni – Magazyn Rodzinny”59.
Wśród dodatków turystycznych najpopularniejszym a jednocześnie
wydawanym cyklicznie od 2003 roku był dodatek „Nasze Podróże”,
a następnie od 2004 roku – „Gratka Podróże”, który ukazywał się wraz
z sobotnim wydaniem „Dziennika Zachodniego”. Był to ośmiostronicowy
dodatek wydawany w formacie (263 x 335) na papierze gazetowym,
o charakterze głównie ogłoszeniowym (zajętość reklamowa stanowiła
ok. 40%)60. Zawierał teksty redakcyjne, głównie poradnikowe, służące
czytelnikowi do zebrania najważniejszych informacji na temat celu podróży 61.
W powyższym dodatku publikowany był popularny w regionie cykl „Klub
Globtrotera Magdy Różyckiej”. Program telewizyjny „Klub Globtrotera”
emitowany był od 1995 roku przez 10 lat na antenie TVP Katowice. W 1996
roku powstało „Stowarzyszenie Podróżników TV Klubu Globtrotera”
skupiające widzów programu, których pasją były podróże. Audycja
ta przyciągała uwagę widzów i zbudowała wiarygodną markę medialną. Miała
służyć turystycznej promocji regionu, a w konsekwencji wpływać
na kształtowanie pozytywnego wizerunku miejsc prezentowanych na antenie.
W 1998 roku patronat nad programem i stowarzyszeniem objął „Dziennik
Zachodni”. Spowodowało to znany w literaturze efekt synergii, zwiększający
skuteczność przekazu62. Widzowie stali się czytelnikami kolumny „Klub
Globtrotera” w „Dzienniku Zachodnim Nasze Podróże”. Tematyka artykułów
oraz programu telewizyjnego dotyczyła tej samej tematyki turystycznej.
Posługując się cross promocją, zapowiadano kolejne wydania cyklu,
jak i następne odcinki programu. Od 2005 roku „Dziennik Zachodni”
uczestniczył w organizacji spotkań członków stowarzyszenia. W ich trakcie
prezentowane były atrakcje turystyczne świata i Polski. Na cykl złożyło się
kilkanaście spotkań z kulturą poszczególnych krajów i regionów, które
odwiedziła autorka programu oraz zaproszeni na spotkania goście. Na łamach
„Dziennika Zachodniego Nasze Podróże” oprócz relacji ze spotkań
znajdowały się również praktyczne wskazówki oraz liczne ciekawostki
Tamże.
Tamże.
61
Archiwum autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
62
Doyle P., Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 242.
59
60
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związane z podróżą, mogące pomóc w wyborze najodpowiedniejszego
wakacyjnej destynacji63.
Zmiana struktury gazety oraz konkurencja na rynku prasy
spowodowały, że „Dziennik Zachodni Podróże” przestał być wydawany pod
koniec 2011 roku. Treści redakcyjne i poradnikowe poświęcone podróżom
w znaczniej mierze przeniesione zostały do Internetu bądź publikowane są
przy okazji patronatów nad wydarzeniami turystycznymi – targami,
wykładami, spotkaniami z podróżnikami itp. Ogłoszenia turystyczne znajdują
się w wydaniach codziennych w postaci reklam i ogłoszeń drobnych. Znaleźć
je również można w tygodniku ogłoszeniowym „Jarmark” wydawanym przez
Grupę Wydawniczą Polskapress. W ramach sekcji turystyka oferuje on pakiet
drobnych ogłoszeń64. Nie oznacza to jednak, iż całkowicie zrezygnowano
z turystycznych dodatków w wersji papierowej. Wydawane są tzw. dodatki
sezonowe. Za przykład posłużyć może „Dziennik Zachodni” po czesku, który
wydany został w dniach 18 i 19 marca 2014 roku w nakładzie 21 tys.
egzemplarzy w czeskich miastach pogranicza czesko-polskiego m.in.
w Ostrawie, Frydku Mistku, Czeskim Cieszynie, Hawirzowie czy Karwinie.
Mieszkańcy otrzymali specjalne wydanie „Dziennika Zachodniego” w języku
czeskim – „Bliżej niż myślisz”. Dodatek w całości poświęcony był atrakcjom
województwa śląskiego, ciekawostkom historycznym, jak również ciekawym
przedsięwzięciom i koncertom planowanym w 2014 roku. Bezpłatny, 16stronicowy dodatek, został przygotowany przez zespół „Dziennika
Zachodniego” i rozdawany przez kolporterów 65. Za kolejny przykład
aktywności wydawcy w Internecie uznać można konkurs „Perły w Koronie”,
który przez trzy lata organizowany był przez serwis naszemiasto.pl. Ponieważ
zainteresowanie przedsięwzięciem rosło, o czym świadczyła liczba
wpływających do redakcji głosów (ok.12 tys.), postanowiono rozszerzyć jego
formułę. W 2011 roku zorganizowano plebiscyt pod nazwą „Wielkie
Odkrywanie Polski” we wszystkich tytułach Grupy Wydawniczej
Polskapress, w których ukazują się dzienniki regionalne. Gazety wydawane
w wersji tradycyjnej wraz z lokalnymi serwisami naszemiasto.pl w czasie
wakacji promowały najciekawsze i najbardziej wartościowe oferty
przeznaczone dla turysty goszczącego w każdym z regionów. Plebiscyt
przeprowadzony został w czterech kategoriach: gmina/miejscowość –
przygotowanie najciekawszej oferty turystycznej, atrakcja turystyczna (obiekt
lub miejsce godne uwagi), wydarzenie artystyczne, kulturalne, sportowe itp.
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
Por. jarmark.pl (05.04.2016).
65
http://turystyka.wp.pl/title,Nietypowa-promocja-Slaska-w-Czechach,wid,16478
900,wiadomosc.html (04.04.2016).
63
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oraz zamki i pałace. Kandydatów mogli zgłaszać czytelnicy poszczególnych
tytułów, organizacje turystyczne, urzędy i instytucje. W drugim etapie
kapituła wyłoniła spośród zgłoszonych kandydatów 10 liderów w każdej
kategorii, a czytelnicy głosowali na swoich faworytów. We wrześniu
wskazano najlepsze oferty w każdej z kategorii. Laureaci wzięli udział
w trzecim etapie plebiscytu, który zorganizowany został na łamach
wszystkich dzienników wchodzących w skład Grupy Wydawniczej
Polskapress i serwisu naszemiasto.pl. Nagrody dla laureatów zostały
wręczone podczas ogólnopolskiej gali66.
Jednocześnie wydana została kolekcja map turystycznych Polski.
Czytelnicy „Dziennika Zachodniego” otrzymali bezpłatnie cztery mapy
z kolekcji: Polska północno-zachodnia, Polska południowo-zachodnia, Polska
północno-wschodnia, Polska południowo-wschodnia. Każda z map zawierała
opisy 180 atrakcji turystycznych regionu – m.in. atrakcje dla dzieci, zamki
i pałace, szlaki turystyczne, imprezy cykliczne. Spośród wszystkich
turystycznych dodatków prosprzedażowych to właśnie mapy wśród
czytelników cieszą się największym zainteresowaniem. Do gazety w maju
2013 roku dołączono cykl pięciu map rowerowych. Każda z kart zawierała
opis dwóch tras rowerowych regionu wraz z informacjami o odległościach
do pokonania, skali trudności, a także ciekawych miejscach do odwiedzania
podczas jej pokonywania. Wzrost sprzedaży tytułu ze wskazanymi dodatkami
szacuje się na ponad 5%67. Podobnym dodatkiem była dołączona 16 lipca
2015 roku do „Dziennika Zachodniego” mapa z najbardziej aktualnymi
szlakami
turystycznymi
Beskidu
Wyspowego.
Stanowiła
ona
miniprzewodnik w pigułce, bo oprócz samej mapy znalazł się w niej opis
najważniejszych szczytów, zabytków i architektury oraz innych atrakcji
regionu. Mapa stanowiła zachętę do uczestnictwa w imprezach pod hasłem
przewodnim „Odkrywanie Beskidu Wyspowego” 68.
„Dziennik Zachodni” aktywnie uczestniczy w „Tygodniu Kultury
Beskidzkiej”. Podczas imprezy odbywającej się na przełomie lipca i sierpnia
wydawca kolportuje specjalnie przygotowany z tej okazji dodatek reklamowy.
Święto kultury beskidzkiej corocznie przyciąga tłumy turystów z Polski,
a odbywa się w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim
i Oświęcimiu. „Dziennik Zachodni” wspiera patronatem prasowym wystawy
fotografii podróżniczej, spotkania z podróżnikami, wyprawy wysokogórskie
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
Tamże.
68
http://www.kurierzachodni.pl/artykul/3932827,odkryj-beskid-wyspowy-jeszczeniezadeptany-przez-turystow,id,t.html# (05.04.2016).
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czy wyjazdy takie jak wyprawa do Wietnamu „Kochanowski w Azji”,
na którą wyruszają uczniowie i nauczyciele ze świętochłowickiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. Ponadto wydawca corocznie
organizuje konkurs fotograficzny „Fotolato” polegający na wyłonieniu
najciekawszego wakacyjnego, turystycznego zdjęcia z „Dziennikiem
Zachodnim” w tle. Do niedawna fotografie nadsyłane były do redakcji
w formie papierowej, a od kilku lat dostarczane są jedynie w formie cyfrowej,
więc konkurs w konsekwencji przenosi się do Internetu 69. „Dziennik
Zachodni” obejmuje patronatem prasowym przedsięwzięcia związane
z turystyką, m.in. Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu
Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie.
Budując relacje z czytelnikami, redakcja „Dziennika Zachodniego”
tematy związane z podróżami i turystyką coraz intensywniej eksploruje
w Internecie. Jedną z nich jest tworzony przez Anną Ładuniuk blog –
„Dziwny ten świat”, w którym autorka przybliża czytelnikom miejsca
w Polsce i świecie, które zwiedziła. Kolejnym narzędziem komunikacji
z użytkownikami sieci jest stworzony w kwietniu 2016 roku „Przewodnik
po Śląsku i miastach województwa śląskiego – interaktywna wycieczka”70.
Prezentuje on 31 miast w linii czasu. Dzięki przewodnikowi można poznać
historię miast oraz ich główne atrakcje turystyczne. Przewodnik
przygotowany został przez dziennikarzy „Dziennika Zachodniego”. Jest
połączeniem lekcji historii i wirtualnej rozrywki. Wydaje się, iż jest
propozycją, z której najczęściej w najbliższej przyszłości będą korzystali
lokalni użytkownicy sieci zainteresowani turystyką. Z kolei reklamy
turystyczne obecnie najczęściej znajdują się w gratka.pl – popularnym
serwisie ogłoszeniowym należącym do wydawcy, który na polskim rynku
działa już od 2000 roku. Składa się on z pięciu głównych kategorii:
motoryzacja – moto.gratka.pl, dom i nieruchomości – dom.gratka.pl, praca –
praca.gratka.pl, turystyka – turystyka.gratka.pl. Ogłoszenia drobne można
zamieszczać w alegratka.pl (ok. 270 tys. ogłoszeń). Serwis jest w większości
bezpłatny71.
Podsumowanie
W ostatnich latach serwisy z informacjami lokalnymi zyskały stabilną
widownię – około 2/3 internautów odwiedza strony poświęcone
Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/przewodnik-po-slasku-i-miastachwojewodztwa-slaskiego-interaktywna-wycieczka,9835787/ (10.04.2016).
71
alegratka.pl [05.04.2016].
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wiadomościom regionalnym72. Niemal wszyscy są zainteresowani
informacjami oraz serwisami publicystycznymi. Ponad 80% wybiera
wiadomości z kategorii ogólne, a co piąty zagląda do serwisów pogodowych.
Witryny z informacjami lokalnymi odwiedzają w równym stopniu kobiety
i mężczyźni. Największym zainteresowaniem wiadomości o regionie cieszą
się wśród osób między 25 a 34 rokiem życia. Internauci interesują się
stronami z informacjami ze swojego regionu niezależnie od wykształcenia,
zawodu, wielkości miejscowości zamieszkania, częstotliwości korzystania
z Internetu, stażu w Internecie, dochodu własnego netto, zamieszkiwanego
województwa 73. Co więcej w ciągu ostatnich dwóch lat znacznie poszerzył się
zakres informacji poszukiwanych przez internautów74. W znacznym stopniu
wzrósł też odsetek osób dzielących się w Internecie wiedzą i informacjami.
W 2009 roku jedynie 48% internautów w jakikolwiek sposób udostępniało
takie wiadomości, zaś obecnie czyni to już 71%75. W ślad za funkcją
informacyjną serwisów internetowych podąża także funkcja opiniotwórcza.
Portale stają się przestrzenią ożywionych dyskusji – przeważnie
w komentarzach pod artykułami, ale niekiedy również na forum. Koncerny
medialne (za taki z pewnością uznać można Polska Press Grup będący
liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych) zdają sobie sprawę
z faktu, że dzisiejszy odbiorca jest bardziej wymagający niż kiedyś. Korzysta
z tego przekazu, którego formę w danej chwili uważa za najbardziej dogodną
dla siebie. Dlatego funkcjonowanie na kilku platformach medialnych
jednocześnie
jest
dzisiaj
koniecznym
warunkiem
przetrwania
na konkurencyjnym rynku. Celowe wydaje się więc podejmowanie
aktywności, które pozwolą umocnić pozycję wydawnictwa na rynku.
Jak wskazują prezentowane w niniejszej publikacji badania i analizy,
„Dziennik Zachodni” niegdyś aktywny w obszarach promocji turystycznej
(wydawał specjalne dodatki turystyczne, obejmował patronatem medialnym
wyprawy oraz wydarzenia związane z turystyką, był sponsorem
i współorganizatorem targów turystycznych) wycofuje się z popularyzacji
turystyki w „papierowym” wydaniu gazety. Konkursy i plebiscyty
organizowane do niedawna w tradycyjnych wydaniach mają obecnie silne
wsparcie w Internecie i cieszą się tam dużym zainteresowaniem. Wiele
Różycka M., Globalizacja a lokalizm w perspektywie medialnej, w: „Naukowy
Przegląd Dziennikarski” nr 4/2013, (red.) Wolny-Zmorzyński K., Furman W.,
Wydawnictwo Towarzystwa Studiów Dziennikarskich, Zakład Genologii
Dziennikarskiej i Komunikacji Wizualnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 12.
73
Tamże, s. 12.
74
Tamże, s. 12.
75
Tamże, s. 13.
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wskazuje, iż obrana strategia jest konsekwencją zdefiniowania odbiorcy
produktu w sieci – tam są aktywni młodzi ludzie, podróżujący i marzący
o podróżach.
Aktywne audytorium decyduje współcześnie o strategiach promocji
produktów i usług. Skoncentrowane na przekazie, pogodnie nastawione
do życia i hołdujące wartościom materialnym audytorium to najcenniejszy
produkt, jaki wydawca może zaoferować reklamodawcom do sprzedaży.
Wydawca „Dziennika Zachodniego” uznał, iż sieć jest najlepszą formą
promocji produktu turystycznego, czego konsekwencją była m.in. likwidacja
„papierowego” dodatku turystycznego oraz oferowanie w Internecie tzw.
reklamy dedykowanej – również turystycznej. Można uznać, iż jest to
tendencja stała, gdyż jak stwierdza M. Budzich: Już dziś w dorosłe życie
wkraczają młodzi ludzie, którzy nie znają życia bez Internetu76.
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KRAKOWSKIE CZASOPISMA TURYSTYCZNE
W LATACH 1918-1939
(CHARAKTERYSTYKA ZAWARTOŚCI)
Krakow travel magazines in the years 1918-1939
(the characteristics of their content)

Streszczenie
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., turystyka tak jak i inne
dziedziny życia zaczęła odradzać się w nowych warunkach politycznych. Ze względu
na zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi i niekorzystną dla Polski
politykę państw zaborczych, jej rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym nie
osiągnął takiego poziomu jak w krajach zachodnich. Jednakże zaobserwowano liczne
podróże zarówno rodaków, jak i obcokrajowców.
Niezastąpionym źródłem informacji turystycznej była prasa. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego ukazywały się czasopisma w pełni poświęcone
zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą turystyką.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych czasopism wydawanych
w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym pod kątem poruszanej tematyki
oraz zwrócenie uwagi na najważniejsze cechy charakterystyczne ruchu turystycznego
w omawianym okresie, które wyłaniają się z publikowanych artykułów.
Słowa kluczowe: historia turystyki, dwudziestolecie międzywojenne, czasopisma
turystyczne, turystyka
Abstract
After Poland re-gained its independence in 1918, tourism could developed more
freely. Because of great damages caused by the war and adverse attitude of three
partitioning powers towards Poland, it was not able to reach the same level as it was
observed in other European countries.
Developing tourist movement caused the increase in the desire for the information.
Tourist magazines constituted the great source of information both for tourists and
organizers of tourist movement.
The aim of this article is to present chosen magazines published in Cracow in the
interwar period, that dealt with tourist issues and paying attention on the main
characteristics of tourist movement in the discussed period.
Keywords: history of tourism, interwar period, tourism magazines, tourism
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Wprowadzenie

Po odzyskaniu przez Polskę upragnionej niepodległości w roku 1918
odbudowa państwa rozpoczęła się na wielu płaszczyznach. Jedną z nich była
turystyka, która wreszcie mogła swobodnie się rozwijać bez sztucznie
narzuconych granic. Wielu Polaków po raz pierwszy mogło zobaczyć
miejsca, które wcześniej leżały na terytorium innego kraju. Rozpoczęło się
wielkie poznawanie terenów własnego państwa. Nastąpiły również zmiany
w samej organizacji turystyki, która uwolniła się od administracji państw
zaborczych.
W 1919 r. przy Ministerstwie Robót Publicznych powołano Referat
Turystyki. Kierownictwo nad nim objął dr Mieczysław Orłowicz – podróżnik,
działacz, autor wielu przewodników, który wskazywał na specyficzną
sytuację polskiej turystyki w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości,
kiedy względy polityczne i oświatowe dominowały nad ekonomicznymi1.
Referat Turystyki działał do roku 1932 – utworzono wtedy Wydział Turystyki
Ogólnej przy Ministerstwie Komunikacji2.
Jednym ze źródeł, które dostarczało podróżującym, ale też
organizatorom ruchu turystycznego szeroko pojętej informacji turystycznej
była prasa. Przed I wojną światową informacje dotyczące turystyki można
było czerpać głównie z czasopism poruszających tematykę balneologii
i uzdrowiskową, a także będących organami różnych organizacji mających
wpływ na rozwój ruchu turystycznego.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego czasopisma również
przeważnie wydawane były przez organizacje i często poruszały tematykę
związaną z górami czy uzdrowiskami, jednakże zajmowały się one również
szeroko rozumianym ruchem turystycznym.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych czasopism
turystycznych wydawanych w Krakowie w okresie dwudziestolecia
międzywojennego. Zostały one dobrane w ten sposób, aby pokazać szerokie
spektrum poruszanej tematyki oraz różnorodne grono odbiorców, do których
były skierowane. Charakterystyka treści powyższych czasopism kształtuje
obraz ruchu turystycznego w omawianym okresie. Miejsce wydania,
tj. Kraków, nie jest przypadkowe, ponieważ właśnie to miasto było ważnym
ośrodkiem ruchu turystycznego. Przed I wojną światową nazywane „duchową
stolicą Polski”, traktowane ze szczególnym pietyzmem, budziło
Orłowicz M., Organizacja turystyki i sportu w Polsce, „Roboty publiczne”, 1919,
r. 1, z. 5 i 6, s. 49.
2
Zob. Gaj J., Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku, seria: Podręczniki,
nr 52, Poznań 2001; Kulczycki Z., Historia turystyki, Warszawa 1982; Warszyńska J.,
Jackowski J., Podstawy geografii turyzmu, Warszawa 1979.
1
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i podtrzymywało nadzieję wielu Polaków na odzyskanie niepodległości.
Po wojnie również traktowane jako miejsce szczególne, związane
z państwowością polską i mocno zakorzenione w świadomości Polaków.
Niektórzy właśnie w tym okresie mogli po raz pierwszy w życiu przyjechać
do Krakowa. Ruch turystyczny w mieście rozwijał się intensywnie, dlatego
też tutaj swoje siedziby umiejscowiły wydawnictwa prasy turystycznej.
Prasa krakowska była tematem badań wielu publikacji, których nie
sposób wymienić w niniejszym artykule. Zajmowali się nią m. in.:
J. Jarowiecki3, J. Myśliński4, M. Jakubek5. Tematykę związaną z prasą
sportową i turystyczną poruszali m. in.: Cz. Michalski6, I. Cybula7, T. Z.
Bednarski8, A. Kurek9. Wykaz polskich czasopism odnoszących się
do kultury fizycznej został opracowany przez D. Dudka 10. Wymieniono
Jarowiecki J., Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków 1997; tenże Prasa
wydawana w Krakowie – przedmiotem badań nad prasą lokalną, „Rocznik Historii
Prasy Polskiej”, t. XIV (2011), z. 1-2 (27-28), ss. 57-88; tenże, Z badań nad polską
prasą konspiracyjną w latach 1939-1945,Wrocław 2013; tenże, Prasa na ziemiach
polskich XIX i XX wieku, Wrocław 2013.
4
Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918), w: Prasa
polska w latach 1864-1918, pod red. Łojka J., Warszawa 1976, ss. 114-176.
5
Jakubek M., Prasa Krakowa 1795-1918, Uniwersytet Jagielloński, 2004.
6
Michalski Cz., Turystyka górska, narciarstwo i taternictwo na łamach prasy
krakowsko-lwowskiej do 1939 r., Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki,
t. VIII, pod red. Kosętki H., Kraków, 2006; tenże, Krakowsko – lwowskie czasopisma
poświęcone turystyce górskiej do 1939 roku, VII Międzynarodowa Konferencja
Naukowa, Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, Kraków
2005; tenże, Czasopisma lwowskich i krakowskich organizacji sokolich, Kraków –
Lwów: książki – czasopisma – biblioteki, t. VII, pod red. Kosętki H., Kraków 2005;
tenże, Krakowska prasa sportowa, w: Kraków – Lwów: książki, czasopisma,
biblioteki XIX i XX wieku, t. 6, cz. 2, pod red. Jarowieckiego J., Kraków 2003; tenże,
Czasopisma lwowskich i krakowskich organizacji sokolich [dokument elektroniczny],
Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku: VII Ogólnopolska
Konferencja Naukowa, Kraków 2003.
7
Cybula I., Przegląd polskich czasopism podróżniczych, turystycznych
i krajoznawczych wychodzących na ziemiach polskich do I wojny światowej, „Folia
Turistica” 2007, nr 18.
8
Bednarski T. Z., Polskie czasopiśmiennictwo turystyczno-krajoznawcze (szkic
bibliograficzno-informacyjny do 1914 r.), „Zeszyty Prasoznawcze” 1967, nr 3.
9
Kurek A., „Turysta” (1883) – pierwsze polskie turystyczne czasopismo
prowincjonalne (charakterystyka zawartości), w: „Folia Turistica”, nr 17, 2006,
ss. 121-135.
10
Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej (1795-1939). Czasopisma,
kalendarze, jednodniówki, Dodatek do „Biuletynu Informacyjnego” nr 4 Biblioteki
Głównej AWF w Krakowie, Kraków 2008.
3
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w nim 65 pozycji wydawanych w Krakowie w okresie dwudziestolecia
międzywojennego, poruszających zagadnienia związane ze sportem, turystyką
i poprawią zdrowia.
Jednym z ciekawszych czasopism był „Turysta w Polsce”,
wydawany w Krakowie począwszy od roku 1935 jako wspólne wydawnictwo
trzech organizacji: Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Związku
Narciarskiego i Polskiego Związku Kajakowego, przy wsparciu finansowym
ze strony Ministerstwa Komunikacji. Planowano, aby czasopismo miało
zasięg ogólnopolski i docierało do jak największej liczby czytelników, przy
założeniu, że dla członków ww. organizacji będzie bezpłatne. Miało także
spełniać zadanie propagandowe, służyć wymianie informacji i doświadczeń
pomiędzy członkami poszczególnych ugrupowań. „W ten sposób <<Turysta
w Polsce>> – podkreślono w pierwszym wydaniu – będzie służył doniosłej
akcji uzgodnienia i ujednostajnienia wysiłków najważniejszych organizacyj
turystyki czynnej w Polsce”11.

Fot. 1. Okładka „Turysty w Polsce”,
1935, r. 1, nr 1.

11

Fot. 2. Okładka „Turysty w Polsce”,
1936, r. 2, nr 12.

„Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 1, s. 2.
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Gazeta nie tylko dostarczała wartościowych i najnowszych
wiadomości ówczesnym czytelnikom, ale i dzisiaj jest bardzo cennym
źródłem dającym wyobrażenie o turystyce w Polsce w latach 30. XX w.,
jak również o ogólnym podejściu do zagadnienia turystyki.
„Turysta w Polsce” wydawany był co miesiąc; układ kolejnych
numerów pozostawał taki sam. Zamieszczano w nim zazwyczaj jedno- lub
dwustronicowe artykuły pisane przez różnych autorów. Na końcu czasopisma
zawsze znajdował się dział Kronika turystyczna, w którym pod tytułami
takimi jak: Życie organizacyjne, Inwestycje turystyczne, Piśmiennictwo
i Różne, zamieszczano aktualne wiadomości. Artykuły opatrzone były
licznymi ilustracjami.
Z racji, iż wydawcami czasopisma były organizacje: tatrzańska,
narciarska i kajakowa, duża część artykułów poruszała tematykę związaną
z turystyką narciarską12, kajakową13, górską, wyprawami w góry i skałki
zarówno na terenie Polski jak i za granicą 14, opisywała piękno krajobrazu
górskiego, rzek, jezior, lasów15. Zaletą gazety było to, że starała się pisać nie
tylko o znanych i popularnych miejscach, ale również o równie pięknych
i interesujących pod względem turystycznym, ale mniej znanych szerszej
publiczności16. Pojawiały się również artykuły sprawozdawcze dotyczące

Faecher S., O narciarską kulturę turystyczną, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 2,
s. 3; Leszczycki S., Uśnieżnienie Karpat, tamże, s. 10; Biernakiewicz T., Wartość
gimnastyki narciarskiej, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 10, s. 11.
13
Bober A., Sprzęt kajakowy w zimie i przed sezonem, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1,
nr 2, s. 6; Macieliński S., Biała Przemsza od Sławkowa, „Turysta w Polsce”, 1935,
r. 1, nr 4, s. 6; Długoszewski W., Wędrówki łodziami wiosłowemi, „Turysta w Polsce,
1936, r. 2, nr 5, ss. 4-5.
14
Dorawski J. K., Taternictwo, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 2, s. 9; Mileski W.,
Podtatrze jako region turystyczny, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 4, s. 12;
Szczepański J. A., „Alpy Podkrakowskie”, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 6, s. 7;
Firsoff W., Taternictwo kształci charakter, tamże, s. 12; Ostrowski W., Wyniki
wyprawy na Kaukaz, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 9, s. 8; Wójcik Bieśniecki A.,
Skały na Kornutach, „Turysta w Polsce”, tamże, s. 12; Szczepański J. A., Przed drugą
wyprawą polską w Andy, „Turysta w Polsce”, 1936, r. 2, nr 10, s. 3; Goetel W.,
O lepszą przyszłość ziem górskich, „Turysta w Polsce”, 1936, r. 2, nr 12, s. 5.
15
Leszczycki S., Łemkowszczyzna, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 4, ss. 4-5;
Zieliński A., Zwiedzamy Puszczę Białowieską, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 6,
s. 3; K. R., Łomnica rywalka Czeremoszów, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 9,
1935, s. 7.
16
Milewski W., Zagospodarowanie Gór Czywczyńskich, „Turysta w Polsce”, 1935,
r. 1, nr 2, s. 5; Kurek J., Urokliwa ziemia, tamże, s. 7.
12
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działalności Polskiego Związku Narciarskiego17, przygotowania sportowców,
np. do igrzysk olimpijskich18, jak również budowy schronisk w górach 19,
organizacji turystyki w Polsce i Europie20 czy różnorodnych zjazdów
i konferencji21.
„Turysta w Polsce” poruszał tematy dotyczące różnego podejścia
do turystyki jako zjawiska, które i dzisiaj jest przedmiotem wielu badań
i dyskusji. W artykule zatytułowanym Na drogach współpracy turystyki
czynnej poruszono zagadnienie turystyki czynnej i biernej jako dwóch prądów
widocznych w ruchu turystycznym na świecie. Turysta bierny podróżował
koleją, autobusem, samolotem, statkiem, wybierał zazwyczaj pobyt
stacjonarny, nocując w hotelach, pensjonatach, stacjach turystycznych lub
uzdrowiskach. Autor zaznaczył ważną rolę takiego turysty, szczególnie biorąc
pod uwagę dochodową stronę turystyki. Dodał również, że „[T]urystę
<<biernego>> wita się też z radością we wszystkich ośrodkach turystycznych.
Turysta taki, zasobny w gotówkę przeznaczoną na spędzenie urlopu przez
odbywanie podróży lub pobyt na jednem miejscu i to zwykle na czas dłuższy,
jest główną rękojmią pomyślności i powodzenia dla przemysłu turystycznego
i różnorodnych gałęzi życia ekonomicznego, łączących się z turystyką”22.
Drugą grupę podróżujących stanowili turyści czynni: „[S]ą to jednostki, które
odczuwają potrzebę ruchu w dalekiej, wolnej przestrzeni, poznawania przez
wędrówki ojczystego kraju i innych ziem, zespolenia się z przyrodą. Turyści
tacy nie lękają się trudu związanego z wycieczkami i pokonywaniem
przestrzeni, przeciwnie, wysiłki fizyczne i psychiczne, przezwyciężanie
trudności i narażanie się na niebezpieczeństwa stanowią dla nich szczególna
zachętę”23. Wybierali oni formy turystyki aktywnej takie jak: piesza nizinna
bądź górska, kajakarska, wioślarska, narciarska czy też bliższe lub dalsze
Faecher S., Polski Związek Narciarski w sezonach 1933/4 i 1934/35, „Turysta
w Polsce”, 1935, r. 1, nr 6, ss. 4-5; Faecher S., Polski Związek Narciarski przed
nadchodzącym sezonem, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 9, ss. 10-11.
18
Faecher S., Narciarska drużyna olimpijska, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 9,
s. 6.
19
Goetel W., O typ polskiego schroniska, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 1, s. 8;
Mileski W., O nowych zasadach budowy schronisk górskich, „Turysta w Polsce”,
1935, r. 1, nr 3, s. 13.
20
Działalność Ligi Popierania turystyki, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 6, s. 2;
Leszczycki S., Przykładna gospodarka turystyczna (Uwagi nad organizacją turystyki
w Austrji), „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 10, ss. 4-5.
21
Goetel W., Międzynarodowe Kongresy Turystyki Górskiej w roku 1936, „Turysta
w Polsce”, 1936, r. 2, nr 10, s. 5.
22
Goetel W., Na drogach współpracy turystyki czynnej, „Turysta w Polsce”, 1935,
r. 1, nr 2, s. 2.
23
Tamże, s. 2.
17
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o charakterze krajoznawczym. Autor zaznaczył, iż turystyka czynna miała
również udział w gospodarce turystycznej poprzez swoją masowość
i częstotliwość, przeciwstawianie się sezonowości, ale prawdziwą jej wagę
upatrywał w budowaniu wartości moralnych, postaw prospołecznych
i patriotycznych. Jednakże twierdził, że jest ona na wielu płaszczyznach
niedoceniana. „Wędrówki, życie z przyrodą i bezinteresowne, podyktowane
własną wolą pokonywanie przeszkód, częste wyrywanie się z kieratu
codziennego miejskiego życia na swobodę, pogłębia w turystach czynnych
znajomość i miłość Ojczyzny, utrzymuje w nich świeżość i młodzieńczość
ducha i ciała, wzmacnia rozmach życiowy, rozwija prostotę, jasność i pogodę
usposobienia”24 – podsumowano w artykule.
W powyżej przytoczonej pracy zjawisko turystyki potraktowano
szerzej, ale poruszano również węższe zagadnienia, np. regionalizmu.
W artykule Prace nad planem regionalnym Podhala, zaznaczono iż: „[D]wie
są kategorie turystów i wędrowników po kraju. Jedni przechodzą poprzez
interesujące okolice, napawają się ich urokiem i idą dalej. Inni, korzystając
z dobrodziejstw duchowych i fizycznych turystyki, zastanawiają się nad tem,
czemu turystyka zawdzięcza swe istnienie, nad pięknem przyrody i kraju.
Pierwsi są wyłącznymi, często powierzchownymi konsumentami
turystycznymi, drudzy stanowią element współczujący z zagadnieniami
racjonalnego utrzymania i rozwoju podstaw turystyki” 25. Turyści,
krajoznawcy należący do drugiej kategorii propagowali hasła regionalizmu,
przyczyniając się do popularyzacji i rozwoju poszczególnych regionów
Polski.
„Turysta w Polsce” poruszał również tematykę związaną z turystyką
młodzieży, np. poprzez uczestnictwo w ruchu harcerskim26 czy działalność
w kołach krajoznawczych i wycieczki szkolne 27, jak również ochrony
środowiska 28. Opisywano także nowości techniczne29 oraz nowe formy

Tamże, s. 2.
Goetel W., Prace nad planem regionalnym Podhala „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1,
nr 4, s. 8.
26
Mileska I., Harcerstwo szkołą turystyki, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 6, s. 10;
Mileska I., Harcerskie osiągnięcia turystyczne, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 10,
s. 2; Wiśniewski Z., Akcja Obozowa Związku Harcerstwa Polskiego, „Turysta
w Polsce”, 1936, r. 2, nr 5, ss. 2-3.
27
Węgrzynowicz L., Praca krajoznawcza młodzieży szkolnej, „Turysta w Polsce”,
1935, r. 1, nr 1, ss. 6-7; F. Rapf, Wycieczki szkolne w Tatry, „Turysta w Polsce”,
1935, r. 1, nr 5, s. 4.
28
Szatkowski H., Turystyka a ochrona przyrody, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1,
nr 4, s. 3.
24
25
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turystyki30. Ciekawym okazał się również artykuł o budowaniu igloo31, jako
formy ochrony dla narciarzy przebywających w górach. Podkreślano dużą
wagę – szczególnie, choć nie wyłącznie popularyzatorską i propagandową –
różnego rodzaju imprez turystycznych. Celem organizowanego cyklicznie
wydarzenia zwanego „Święto Zimy” 32 była nie tylko rozrywka
i rozreklamowanie danej miejscowości, ale również zachęcenie do uprawiania
sportów zimowych i przebywania na łonie przyrody. Natomiast celem
organizowanego również cyklicznie Rajdu Kolejowo-Narciarskiego33, którego
inicjatorem było Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa, miało być zapoznanie
uczestników z górami, miejscowościami górskimi, spędzenie aktywnie czasu
na nartach, ale również pokazanie kraju zagranicznym uczestnikom imprezy
i zachęcenie ich do ponownego przyjazdu. Specjalnie dla nich organizowano
również zwiedzanie takich zabytkowych miast jak Kraków czy Wieliczka.
Artykuły zamieszczone w czasopiśmie dotyczyły głównie
krajobrazów przyrody i turystyki aktywnej, ale pojawiały się również takie,
które opisywały zabytki ziem polskich, np. Zbaraża, znanego z powieści
H. Sienkiewicza, dawnej polskiej osady w Biskupinie czy innych 34.
Zasadniczo pismo zajmowało się zagadnieniami dotyczącymi
turystyki górskiej i wodnej, jednakże pojawiały się również artykuły
poruszające podstawowe zagadnienia związane z ruchem turystycznym, jakim
jest np. transport. Podkreślano rolę kolei w masowym ruchu turystycznym 35,
zwłaszcza w porównaniu z innymi środkami transportu.
Kolejnym czasopismem poruszającym tematykę związaną z turystyką
w okresie dwudziestolecia międzywojennego był miesięcznik zatytułowany
„Turyzm Polski”, wydawany w Krakowie w latach 1938-39. Był
to „Miesięcznik poświęcony zagadnieniom gospodarki turystycznej.
Wydawany przez Studium Turyzmu U. J. w Krakowie z zasiłku Wydziału
Kiełpiński J., Lunety – automaty w schroniskach górskich, „Turysta w Polsce”,
1935, r. 1, nr 6, s. 11.
30
Łoś S., Z żaglem po lodzie, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 1, s. 12.
31
Gisman A., W skandynawskiem igloo, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 1, s. 4-5.
32
Święto Zimy, „Turysta w Polsce, 1935, r. 1, nr 1, s. 3.
33
Zieliński A., Rajd jedzie… , „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 2, s. 12.
34
Szachówna M., Wśród pamiątek Zbaraża, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1, nr 4,
s. 7; Lepecki B. T., Osada prehistoryczna w Biskupinie, „Turysta w Polsce”, 1935,
r. 1, nr 9, ss. 2-3; Wieczorek A., Biecz Mały Kraków, „Turysta w Polsce”, 1937, r. 3,
nr 8, ss. 10-11.
35
Grabowski Z., Turystyka polska a sieć kolejowa, „Turysta w Polsce”, 1935, r. 1,
nr 1, s. 10-11, Leszczycki S., Podróż dookoła Polski biletem okrężnym PKP, „Turysta
w Polsce”, 1935, r. 1, nr 5, s. 7; Szczepański J. A., Pociągi popularne, „Turysta
w Polsce”, 1935, r. 1, nr 3, s. 6; D., 1.334.438 nowych turystów, „Turysta w Polsce”,
1936, r. 2, nr 10, s. 2.
29
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Turystyki Ministerstwa Komunikacji”36. Celem czasopisma miało być
dostarczanie fachowych informacji z zakresu gospodarki turystycznej, które
miałyby przyczynić się do właściwego rozwoju turystyki w Polsce oraz
do podniesienia wykształcenia kadry turystycznej. Inicjatorzy pisma
twierdzili, iż: „Rozwijający się w ostatnich latach bardzo intensywnie dział
gospodarki turystycznej w Polsce wymaga troskliwej opieki ze strony
czynników oficjalnych, współpracy grona fachowców celem ustalenia
racjonalnych wytycznych dla rozwoju turyzmu, jak również współpracy
licznego grona fachowców – realizatorów odpowiednio przygotowanych
i zorientowanych stale w aktualnych zagadnieniach” 37. Z założenia w piśmie
miały ukazywać się artykuły dotyczące turyzmu polskiego, obejmujące
zagadnienia organizacyjne, geograficzne, gospodarcze, prawne, statystyczne,
a także recenzje wydawnictw polskich i zagranicznych związanych
z turystyką oraz praktyczne wskazówki dotyczące obsługi ruchu
turystycznego38.

Fot. 3. Okładka „Turyzmu Polskiego”,
nr 1-2, 1938.

Fot. 4. Okładka „Turyzmu Polskiego”,
nr 5, 1938.

„Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 1-2, s. 1.
Od Redakcji, „Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 1-2, s. 1.
38
Tamże.
36
37
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Zgodnie z założeniami przyjętymi przez autorów, umieszczane
w czasopiśmie artykuły były adresowane bardziej do osób związanych
z branżą, niż samych uczestników ruchu turystycznego. W numerze 12,
kończącym rok 1938, wymieniono wszystkie artykuły z danego okresu,
pogrupowane według poruszanej tematyki: Ogólne zagadnienia turyzmu;
Podstawy prawne; Organizacja turystyki; Instytucje naukowe, akcja
szkoleniowa; Statystyka ruchu turystycznego; Gospodarcze znaczenie ruchu
turystycznego; Propaganda; Udogodnienia dla ruchu turystycznego;
Obsługa, biura podróży, hotele, przemysł gospodni, urządzenia turystyczne;
Komunikacja; Ochrona przyrody; Zagadnienia letniskowo-uzdrowiskowe;
Krajoznawstwo i turystyka oraz Różne.
Czasopismo poruszało zagadnienia związane z organizacją ruchu
turystycznego, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata,
zwracając uwagę na znaczenie gospodarcze turystyki 39, regulacjami
prawnymi40, propagandą i reklamą 41, formami turystyki, np. narciarską 42 czy
ochroną przyrody43. Opisywały ruch turystyczny dotyczący konkretnego
terytorium lub rodzaju turystyki, podając dane statystyczne i zestawienia
w formie tabeli, wykresów, rysunków44. Biorąc pod uwagę powszechność
wyjazdów w celach odpoczynku i regeneracji zdrowia, część artykułów
odnosiła się do ruchu letniskowego i uzdrowiskowego, podając m. in.
informacje o uzdrowiskach i miejscowościach klimatycznych oraz tabele

Nawratilówna E., Organizacja ruchu turystycznego w Niemczech, „Turyzm Polski”,
1938, r. 1, nr 1-2, s. 11-14; Wilgat T., Ruch cudzoziemców w Albanii, „Turyzm
Polski”,1938, r. 1, nr 1-2, s. 18-21; Wilgat T., Turystyka w Belgii, Turyzm Polski”,
1938, r. 1, nr 7-8, s. 110-114.
40
Tokarski Z., Podstawy prawne turystyki w Rumuni, „Turyzm Polski”, 1938, r. 1,
nr 1-2, ss. 14-18; Mileski W., Kilka zagadnień prawnych dotyczących turystyki
i narciarstwa, „Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 3, ss. 7-8.
41
Fularski M., Znaczenie afiszu, fotografii i filmu w propagandzie turystycznej,
„Turyzm Polski, 1938, r. 1, nr 1-2, ss. 2-4; Z. Filipowicz, Propaganda w turystyce,
„Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 7-8, ss. 105-108.
42
Trybowska E., Geograficzne rozprzestrzenienie narciarstwa na kuli ziemskiej,
„Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 12, ss. 182-184; Trybowska E., Z historii narciarstwa,
„Turyzm Polski”, 1939, r. 2, nr 1, ss. 4-8.
43
Goetel W., Turystyka a ochrona przyrody, „Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 5, ss. 7375.
44
Orłowicz M., Statystyka turystyczna w Austrii, „Turyzm Polski”, 1938, r. 1, nr 3,
ss. 1-3; Smolec S., Stan prac nad organizacją ruchu letniskowego w Polsce, tamże,
ss. 3-7.
39
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przedstawiające m.in. rozmieszczenie ruchu turystycznego oraz miejsce
pochodzenia kuracjuszy45.
Oprócz artykułów pisanych przez różnych autorów, stałymi działami
magazynu były: Kronika, Poradnik techniczny oraz Przegląd literatury.
W dziale zatytułowanym Kronika zamieszczano – często w formie krótkich
zapisów – informacje odnoszące się do transportu, różnego rodzaju
udogodnień i infrastruktury, które dostarczały dużo cennych informacji
o charakterze ruchu turystycznego.
Kolejnym czasopismem o tematyce turystycznej skierowanym
do konkretnej grupy odbiorców był „Orli Lot” – miesięcznik krajoznawczy
dla młodzieży wydawany w Krakowie od roku 1920 jako organ Sekcji Kół
Krajoznawczych
oddziału
Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Okładki pisma ozdobione były ilustracją oraz sentencją
autorstwa Wincentego Pola: „Wyleć orłem z swego gniazda, miłać będzie
taka jazda”.

Fot. 5. Okładka „Orlego Lotu”,
nr 1, styczeń 1921.

Fot. 6. Okładka „Orlego Lotu”,
nr 12, grudzień 1921.

Leszczycki S., Ruch uzdrowiskowo letniskowy w Polsce, „Turyzm Polski”, 1938,
r. 1, nr 1-2, ss. 4-11; S. Leszczycki, Z geografii uzdrowisk polskich, „Turyzm Polski”,
1939, r. 2, nr 5, ss. 96-102.
45
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Pismo miało przede wszystkim służyć młodzieży, przekazywać
wiedzę, zachęcać do wyjazdów, ale też uczyć patriotyzmu. Założyciele pisma
w ostatnim grudniowym wydaniu drugiego roku wydawnictwa pisali
o trudnych początkach: „Zjawienie się <<Orlego Lotu>> nie poprzedziła
głośna reklama ani szumne zapowiedzi. Stając do pracy dla dobra
Rzeczypospolitej Polskiej nie dostaliśmy zachęty prawie znikąd, raczej
odradzano nam zakładanie nowego pisma ze względu na ciężkie warunki.
Kiedyśmy dzielili się wiadomością, że pisemko to wychodzi, zapytywano nas
wprost: <<a kiedy upadnie?>> I nie upadło! I rozwija się, zyskując coraz to
nowych czytelników”46.
W piśmie zamieszczano zarówno artykuły, jak i informacje bieżące,
sprawozdawcze zawarte w dziale Z życia Organizacyj Krajoznawczych
dotyczące działalności wycieczkowo-krajoznawczej młodzieży oraz
organizacji mających wpływ na rozwój ruchu turystycznego młodych.
Zawarte w powyższym dziale informacje, miały wartość informacyjną dla
ówczesnych czytelników ze względu na swoją aktualność. Dzisiejszym
badaczom dają świadectwo, jak kształtował się ruch turystyczny młodzieży
w omawianym okresie. Rozdział Z książek i czasopism prezentował nowości
wydawnicze.
Artykuły zawarte w piśmie poruszały tematykę dziedzictwa
narodowego47,
krajobrazu
polskiego48,
nowości
technicznych
49
wykorzystywanych w promowaniu ruchu turystycznego . Zdawały również
relacje z odbywających się wydarzeń takich jak np. wystawy 50,
nowopowstałych elementów infrastruktury turystycznej 51 oraz przytaczały
sylwetki znanych krajoznawców52. Ciekawym rozwiązaniem było pozwolenie
młodzieży na publikowanie własnych artykułów w piśmie. Przykładowo
w numerze 10 z grudnia 1929 roku 53, zamieszczono artykuły pisane przez
Od Redakcji, „Orli Lot”, 1921, r. 2, nr 12, s. 146.
Borawski A., Dziesięciolecie Muzeum Etnograficznego w Krakowie na Wawelu,
„Orli Lot”, 1921, r. 2, nr 11, s. 130-131 i nr 12, 147-148; Pałac w Radzyniu, „Orli
Lot”, 1921, r. 2, nr 11, s. 137-138; W. Semkowicz, Niedzica, „Orli Lot”, 1921, r. 2,
nr 1, s. 7-10.
48
Ziemska J., Jezioro Góreckie (na pd. zach. od Poznania), „Orli Lot”, 1921, r. 2,
nr 11, s. 133-137.
49
Hajnos R., Skioptikon i kinematograf na usługach krajoznawstwa, „Orli Lot”, 1921,
r. 2, nr 11, s. 131-133.
50
Wystawa krajoznawcza i wojenna w Kurytybie, „Orli Lot”, 1921, R. 2, nr 11, s. 139.
51
Dom wycieczkowy dla młodzieży im. ks. J. Stolarczyka w Zakopanem, „Orli Lot”,
1921, r. 2, nr 1, s. 10-12.
52
Talko-Hryncewicz J., Zygmunt Gloger (1845-1910), „Orli Lot”, 1921, r. 2, nr 1,
ss. 3-6.
53
„Orli Lot, 1929, r. 10, nr 10.
46
47
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młodzież III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, dotyczące
głównie folkloru ziemi tarnowskiej.
W latach 1937 i 1938 wydawany był w Krakowie „Biuletyn Komisji
Studiów Ligi Popierania Turystyki” 54. Wydanie z roku 1938 zawierało
obszerną pracę dotyczącą Podhala 55, natomiast w roczniku wcześniejszym
zawarto dłuższe artykuły opatrzone mapami, wykresami, tabelkami,
dotyczące m. in. transportu i uzdrowisk56. Zawarto w nim również
Bibliografię turystyczną za rok 1936.

Fot. 7. Strona tytułowa „Biuletynu
Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki”,
1937, t. 1.

Fot. 8. Strona tytułowa „Biuletynu
Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki”,
1938, t. 2.

Liga Popierania Turystyki została założona w 1935 r. pod patronatem Ministerstwa
Transportu.
55
Leszczycki S., Region Podhala. Podstawy geograficzno-gospodarcze planu
regionalnego, „Biuletyn Komisji Studiów Ligii Popierania Turystyki”, 1938, t. 2, s. 9243.
56
Faecher S., Pociągi popularne w czteroleciu 1933-1936 r., „Biuletyn Komisji
Studiów Ligi Popierania Turystyki”, 1937, t. 1, ss. 19-47 ; S. Leszczycki, Podhale jako
region uzdrowiskowy. Rozważania z geografii turyzmu, „Biuletyn Komisji Studiów
Ligi Popierania Turystyki”, 1937, t. 1, ss. 49-96; J. Kawecka, Badania nad frekwencją
kuracjuszy w uzdrowiskach wschodnio-karpackich, „Biuletyn Komisji Studiów Ligii
Popierania Turystyki”, 1937, t. 1, ss. 97-136.
54
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Czasopismami również wydawanymi przez organizacje były
„Przegląd Turystyczny” – kwartalnik Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego, publikowany w latach 1925-1928 i 1932-1934 oraz „Przegląd
Zdrojowo-Kąpielowy: Organ Polskiego Towarzystwa Balneologicznego
dla popierania rozwoju polskich uzdrowisk”, wydawany w latach 19251936. W pierwszym z wymienionych zamieszczano artykuły dotyczące gór,
taternictwa 57, jak również ogólnych spraw związanych z turystyką 58
i działalnością towarzystwa, drugi natomiast, poruszał tematykę związaną
ze zdrojownictwem i uzdrowiskami.
Zagadnienia dotyczące turystyki górskiej poruszały także m. in.:
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” (1919-1920), „Taternik” (19071938/1939), „Wierchy” (1923-1938), a turystyki uzdrowiskowej „Pamiętnik
Polskiego Towarzystwa Balneologicznego” (1905-1935).
Zakończenie
W tematyce czasopism wydawanych przed I wojną światową
w Krakowie, poruszających kwestie związane z turystyką, dominowały
zagadnienia związane z górami (szczególnie odnośnie Tatr i Zakopanego)
oraz uzdrowiskami (głównie samymi obiektami, miejscowościami czy
metodami leczenia). W publikacjach wydawanych przez różne instytucje,
pojawiały się wiadomości dotyczące zazwyczaj konkretnych wycieczek,
np. do Krakowa czy organizowanych dla zrzeszonych członków. Tematyka
dotycząca ruchu turystycznego jako zjawiska poruszana była rzadziej.
Dopiero właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
gdy turystyka mogła już rozwijać się w nowej politycznej rzeczywistości,
pojawiły się czasopisma, które zaczęły traktować szerzej zjawisko ruchu
turystycznego. Oczywiście nadal publikowano artykuły odnoszące się
do turystyki górskiej i uzdrowiskowej, ale również i takie, które dotyczyły
organizacji turystyki, postrzegania jej w kontekście gospodarczym, ruchu
turystycznego w Polsce i na świecie, przepisów prawnych, reklamy, ochrony
przyrody, nowości technicznych, transportu. Większym zainteresowaniem
zaczęła się też cieszyć turystyka wodna i młodzieżowa.
Różny był poziom naukowy oraz wybrany segment odbiorców
zaprezentowanych w niniejszym artykule czasopism, jednakże wszystkie
dostarczały wielu informacji dotyczących istoty ruchu turystycznego i jego
charakterystyki. W mniejszym stopniu tematyka dotyczyła bazy noclegowej
57
58

Świerz M., O Przyszłość taternictwa, „Przegląd Turystyczny”, 1925, nr 1, ss. 9-13.
Orłowicz M., Rząd a turystyka, „Przegląd Turystyczny”, 1925, nr 1, ss. 14-17.
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i gastronomicznej – zarówno odnośnie informacji ogólnych, jak i tych
bieżących. Interesującym jest również fakt, iż prasa turystyczna wydawana
w Krakowie, w zasadzie nie poruszała tematyki związanej z ruchem
wycieczkowym do miasta. Dla dzisiejszych badaczy zajmujących się historią
turystyki stanowi bogate źródło informacji i daje wyobrażenie na temat ruchu
turystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym.
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SŁOWACKIE ODRODZENIE NARODOWE.
W DWUSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ĽUDOVIŤA ŠTÚRA
The Slovak national revival.
The bicentenary of the birth of L'udovit Štúr

Streszczenie
Celem artykułu jest przypomnienie sylwetki L’udoviťa Štúra – wybitnego działacza
narodowego, publicysty i językoznawcy, kodyfikatora języka słowackiego,
niekwestionowanego bohatera narodowego naszych południowych sąsiadów –
związanego nieodłącznie z pojęciem „słowackiego odrodzenia narodowego”.
Dwusetna rocznica jego urodzin jest obchodzona uroczyście na Słowacji, a rząd
Republiki Słowackiej uchwalił rok 2015 „rokiem L’udoviťa Štúra.”
Artykuł przedstawia postać w kontekście kształtowania się świadomości narodowej
i rozwoju literatury słowackiej od okresu oświecenia do połowy XIX wieku.
Słowa kluczowe: L’udovit Štúr, słowackie odrodzenie narodowe, „małe” i „duże”
narody

Abstract
The aim of this article is to recall the figure of L'udovit Štúr – eminentnational
activist, writer and linguist, codifier of the Slovak language, undisputed national hero
of our southern neighbours – inseparably associated with the term „Slovak national
revival”. The bicentenary of his birth is solemnly celebrated in Slovakia, and the
government of the Slovak Republic has announced the year 2015 to be the „year
of L'udovit Štúr”.
The article presents the figure of L’udovit Štúra in the context of the formation
of national consciousness and the development of Slovak literature, from the
Enlightenment to the mid-nineteenth century.
Keywords: L’udovit Štúr, Slovak national revival, „small” and „big” nations

WPROWADZENIE
W 2015 roku przypada dwusetna rocznica urodzin L’udoviťa Štúra –
jednej z najważniejszych postaci w historii Słowacji. Z tej okazji rząd
Republiki Słowackiej uchwalił bieżący rok „Rokiem L’udoviťa Štúra.”
Na Słowacji i poza jej granicami odbywa się wiele przedsięwzięć
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przypominających tę postać1, bowiem od czasu podjętych przez niego działań
można mówić o „słowackim odrodzeniu narodowym.”
Słowacja jako podmiot polityki europejskiej pojawiła się stosunkowo
późno, bo dopiero po pierwszej wojnie światowej, ale naród słowacki objawił
swe oblicze o wiele wcześniej. Przez wieki występując jako mniejszość
narodowa na Węgrzech, upomniał się o autonomię narodową i prawa
językowe w XIX wieku. Mimo że w masowej wyobraźni Słowacja bardzo
często występuje w parze z Czechami, to faktycznie bardzo krótko istniał czas
wspólnoty państwowej Słowaków i Czechów, a „w kontekście
czesko-słowackich stosunków warto pamiętać, że Czechosłowacja po roku
1918 była de facto czeskim państwem. Słowacy identyfikowali się z nią
w nieco bardziej złożony sposób, zwłaszcza że istnienie odrębnego narodu
słowackiego często poddawano w wątpliwość. W ten sposób myśleli nie tylko
czescy historycy, językoznawcy, historycy literatury – głównie starej daty,
jak Pražák chociażby – lecz także czescy politycy, przede wszystkim Beneš.
Słowacy domagali się federacji, Czesi myśleli w sposób unitarystyczny.
A ponieważ, po pierwsze, stereotypy narodowe po obu stronach były bardzo
silne, a po drugie, obie wspomniane koncepcje w 1992 roku się spotkały,
doszło do podziału Czechosłowacji, jakby mimochodem i bez referendum”2.
Ziemie dzisiejszej Słowacji mają bardzo bogatą przeszłość. Sięgały
tu wpływy Imperium Romanum – Marek Aureliusz zaznaczył
w „Rozmyślaniach” [172 r.], że pierwszą księgę napisał „nad rzeką Hron.” 3
Książę Nitry, Pribina, wybudował pierwszy na terenach wschodniej
i zachodniej słowiańszczyzny kościół chrześcijański pod wezwaniem
św. Emerama [konsekrowany w 828 r.].4 Księstwo Nitry stało się częścią
Państwa Wielkomorawskiego – pierwszego dużego organizmu państwowego
na tych terenach. Do Wielkich Moraw przybyli w 863 r. Konstanty [Cyryl]
i Metody, którzy utworzyli ryt głagolicki liturgii katolickiej, czyniąc język
staro-cerkiewno-słowiański językiem liturgicznym obrządku słowiańskiego.

Na stronie Ministerstwa Kultury Republiki Słowackiej można znaleźć spis
przedsięwzięć:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/rokludovita-stura-2015/podujatia-v-roku-ludovita-stura-2015-2d9.html
2
Chmel R., Kompleks słowacki, Kraków 2014, fragment:
http://angelus.com.pl/2014/09/kompleks-slowacki-fragment
3
Bokorová L., Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji, w: „Rozprawy
Filozoficzno-Historyczne”, nr 2, 2011, s. 18.
4
Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni VI-XX w.,
Warszawa 2005, s. 37.
1
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Bitwy pod Pressburgiem i na Lechowym Polu 5 oznaczały wejście ziem
słowackich w orbitę wpływów madziarskich [od ok. 1031 r. jako część
korony św. Stefana]. Po okresie średniowiecznych walk o koronę węgierską –
w 1526 – ziemie Górnych Węgier, przypadły Habsburgom na prawie 400 lat.
W latach 1536-1848 sejm węgierski znalazł swoje miejsce w Pressburgu –
zarazem mieście koronacyjnym królów węgierskich6. Ziemie Górnych Węgier
szybko ogarnęła reformacja; Habsburgowie podjęli szereg działań
rekatolizacyjnych, co w połączeniu z naciskiem rządów absolutnych
doprowadziło do kilku powstań przeciw Wiedniowi [głównie władców
Siedmiogrodu: I. Bocskaya 1604-1606, G. Bethlena 1619-1622, I. Thökölego
1678-1685, Franciszka II Rakoczego 1703-1711]. Kontrreformacja związana
była na tych terenach głównie z jezuitami, którzy opanowali szkolnictwo;
obok rozwijały się szkoły ewangelickie, które słynęły z wysokiego poziomu
nauczania.
Początków słowackiej tożsamości narodowej niektórzy badacze
szukają w epoce baroku, choć już w wieku XVI centrum władzy węgierskiej
przeniosło się na ziemie dzisiejszej Słowacji ze względu na zajęcie terytorium
przez Turcję7.
„MAŁE” I „DUŻE” NARODY
Początek XIX wieku to czas, kiedy własne cele polityczne zaczęły
ujawniać narody słowiańskie Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej;
o niektórych – Białorusinach, Słoweńcach, Słowakach, Ukraińcach,
Serbołużyczanach – słyszało bardzo niewielu. Ludy te nie odziedziczyły
tradycji państwowych, bo ich nie posiadały, reprezentowane były
w większości przez ludność chłopską. Rozwój oświaty w oświeceniu
spowodował, że inaczej zaczęto rozumieć pojęcie narodu. „Wskrzesiciele”8
pisali od nowa jego historię, często mitologizując przeszłość, a nawet
„tworząc” dokumenty, które pokazywały „starożytność” danego ludu.
Kształtowanie się świadomości narodowej poszczególnych grup
to oczywiście zagadnienie bardzo złożone. Ernest Gellner tłumaczył ten
fenomen poprzez rozwój idei nacjonalizmu, poprzez identyfikowanie się
Pressburg, 907 r. – zwycięstwo Węgrów nad Bawarami; Lechowe Pole, 955 r. –
przegrana Węgrów z wojskami bawarskimi.
6
Bratysława; węg. Pozsony, pol. Pożoń.
7
Papierz M., Język a słowacka tożsamość narodowa, w: Naród – Państwo – Europa
Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane M. Pułaskiemu w 50-lecie pracy
naukowej, red. Patek A., Rojek W., WUJ, Kraków 2006, s. 68.
8
Chwalba A., Historia powszechna. Wiek XIX, PWN, Warszawa 2008, s. 291.
5
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z kulturą własnej grupy – w poczuciu braku uczestnictwa w kulturze elit.
Nacjonalizm habsburski – tłumaczył Gellner, interpretując dzieje XIXwiecznych Austro-Węgier oraz ich wschodnich i południowych sąsiadów –
narodził się w wyniku poczucia dyskryminacji społeczeństw
niepartycypujących w kulturze Wiednia, co wyzwoliło powstanie elit
polskich, czeskich i słowackich9. Teorię tę nazwano modernizmem
socjokulturowym, 10 bowiem naród traktowany jest przez Gellnera jako aspekt
dziejów modernizacji, związany z epoką przemysłową; „realnie istnieje tylko
nacjonalizm, który czasem przekształca zastane kultury w narody, czasem
kultury owe wymyśla, a często unicestwia” 11, „nacjonalizm stwarza narody,
nie odwrotnie”12 – to tezy Gellnera.
Z tezą tą polemizuje wizja wybitnego historyka czeskiego Miroslava
Hrocha; w badaniach nad nacjonalizmem używał on pojęcia „małych
narodów” w odniesieniu do Czechów, Słowaków, Estończyków, Ukraińców
oraz – z pewnymi zastrzeżeniami – do Polaków. Chodzi o „taki stosunek
między narodem wielkim i małym, w którym określony naród, odłam narodu,
grupa etniczna nie będąca narodem czuje się mały, mając u boku większego
sąsiada, od którego zależy ekonomicznie, politycznie, kulturowo; w którym
naród wielki dysponuje wszelkimi atrybutami, aby swoją wielkość uzasadnić
w postaci przewagi cywilizacyjnej, siły ekonomicznej, militarnej.”13Hroch
rozróżnił trzy fazy owej drogi:
– faza naukowa (badania naukowe nad językiem, obyczajami i historią
wspólnoty);
– faza agitacji narodowej;
– faza masowego ruchu narodowego (w przypadku sukcesu drugiej fazy).
W opozycji do Gellnera, Miroslav Hroch podkreśla, że naród to nie
produkt uboczny modernizmu, ale efekt wzmożonej pracy elit, przy czym
musi zaistnieć kilka elementów, aby powstał naród:
– dostatecznie liczna, niedominująca grupa etniczna mieszkająca
na zwartym terenie („wspólnota etniczna”);
– kryzys państwa, na terenie którego mieszka grupa etniczna;
– stworzenie odpowiednio wykształconej elity zaangażowanej
w zachowanie tożsamości etnicznej;
Mazur P., Od Gellnera do Hrocha, czyli od porażki do szans na przyszłość –
modernistyczna próba wyjaśnienia meandrów kształtowania się świadomości
narodowej Łemków w przeszłości i obecnie, w: Przeszłość – Teraźniejszość –
Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów, Kraków 2007, s. 41.
10
Smith A. D., Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, Warszawa 2007, ss. 68-69.
11
Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 64.
12
Gellner, s. 72.
13
Sadowski A., Narody wielkie i małe. Białorusini w Polsce, Kraków 1991, s. 46.
9
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– kryzys starych wartości i procesy modernizacji;
– sprzeczność interesów „małych” i „dużych” narodów;
– przyjęcie przez wystarczająco liczną i zdeterminowaną grupę członków
grupy etnicznej wizji przekształcenia się w naród. 14
Powstanie narodu to – wg Hrocha – przede wszystkim oddolny proces
ewolucji społecznej. Małe narody wpisują się w koncepcję narodu etnicznokulturowego (ethnosu), który zakłada wspólnotę jednej kultury
i pochodzenia15, gdzie przynależność narodową zyskuje się poprzez
urodzenie i jest ona dana na całe życie. Emancypacja tych narodów – np.
w przypadku monarchii austro-węgierskiej – wiązała się często z procesem
rozpadu wielkich imperiów.
POCZĄTKI SŁOWACKIEGO
RUCH ŠTUROWSKI

ODRODZENIA

NARODOWEGO.

Pod koniec XVIII wieku na ziemiach dzisiejszej Słowacji narodził się
ruch, który określa się nazwą „słowackiego odrodzenia narodowego.” Ruch
narodowy był głównie odpowiedzią na grożącą madziaryzację, ale raczej nie
w sensie nacjonalistycznym, lecz jako element samookreślenia ludów
w monarchii habsburskiej. Odrodzenie narodowe trwało do lat 70. XIX
wieku, kiedy został powstrzymany przez władze węgierskie. Można go
podzielić na trzy fazy:
a) 1780-1820: okres oświeceniowego ruchu narodowego,
b) 1820-1835: okres idei wszechsłowiańskich,
c) 1835-1849: šturowskie odrodzenie narodowe.
1780-1820: oświeceniowy ruch narodowy (początki klasycyzmu 16)
Ruch narodowy wiąże się bezpośrednio z rozwojem literatury, dlatego
autorka łączy rozwój historyczny z rozwojem myśli politycznej, który można
śledzić w ówczesnych periodykach zajmujących się szeroko rozumianą

Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. Pańko G.,
Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, ss. 158-159.
15
Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.
16
Podział modelowy wg.: Pišút M., Rosenbaum K., Dejinyslovenskey Literatúry.
Literatúra narodneho obrodzenia, Bratislava 1960.
Kolbuszewski J. [Zagadnienia periodyzacji dziejów literatury słowackiej,
w: Na południe od tatr. Studia o literaturze słowackiej, Wrocław 2003, ss. 5-15]
proponuje podział: 1780-1836: kształtowanie i szczyt klasycyzmu, 1836-1843:
preromantyzm i słowacki romantyzm narodowy.
14
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tematyką słowackiego odrodzenia; ma ono wymiar działań tak w zakresie
literatury, jak i konkretnych działań politycznych.
Faza naukowych zainteresowań przypada na okres oświecenia.
Wcześniej podejmowane były pewne działania, ale miały one charakter
marginalny17. Pierwsze badania naukowe dotyczyły podstawowej kwestii:
języka i komunikacji z ludem. Na ziemi słowackiej do czynnika etnicznego
dochodził jeszcze czynnik religijny – rozdział katolików i protestantów.
Katoliccy uczeni bardziej zorientowani byli na język narodowy w literaturze
i edukacji, natomiast protestanci wykazywali większe przywiązanie
do starszej odmiany języka czeskiego, używanego w liturgii. Ruch narodowy
był tu więc dwojaki: katolicy podkreślali język i kulturę jako element
słowacki [Anton Bernolák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Juraj (Jur)
Palkovič (1763-1835)], protestanci stawiali na czesko-słowacką jedność
plemienną [Juraj Ribay, Juraj Palkovič (1769-1850), Bohuslav Tablic, Martin
Hamaliar]. W tej fazie język postrzegano głównie jako narzędzie do tworzenia
odrębności słowackiej. Była to kwestia podstawowa, bo nieliczna grupa
inteligencji, próbująca myśleć „po słowacku”, żyła w dwóch,
a niejednokrotnie w trzech światach językowych: słowackim, niemieckim
i węgierskim.
Pierwsze gazety i periodyki oraz stowarzyszenia i wydawnictwa,
które można uznać za „słowackie”, to m.in.:
 Renémládencapríhody a skúsenosti: pierwsza powieść słowacka Josefa
Ignaca Bajzy, napisana w niekodyfikowanym zachodnim wariancie
słowackiego;
 Prešpurské nowiny: pierwsza gazeta, którą można uznać za „słowacką”,
wydawana w „słowackiej” czeszczyźnie [1783-1787];
 Staré nowiny literárn íhoumění: wydawane w Banskej Bystricy [1785-86]
przez Ondreja Plachý’ego w tzw. biblijnej czeszczyźnie;
 Týdeňík: redagowany m.in. przez Juraja Palkoviča [1812-1818];
 1785 – koło filologiczne w seminarium w Bratysławie (katolicy);
 1792 – Slovenské učené tovarišstvo (Trnava, bernolakowcy – katolicy);
 1808 – Učená spoločnosť malohontská (ewangelicy);
 1810 – Učená spoločnosť banského okolia (Banská Štiavnica, ewangelicy).

Alexandr Máčaj w 1718 wydał w Trnavie pierwszą księgę kazań w kulturowej
wersji języka słowackiego (w wariancie zachodniosłowackim); Hugo Gavlovič
w 1755 stworzył poemat dydaktyczny „Valaská škola, mravúv stodola”
w dialektalnej formie słowackiego; Štefan Hadbavný przetłumaczył Pismo Święte
z łaciny na kulturowy słowacki.
17
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Początek kodyfikacji języka słowackiego wiąże się z ośrodkiem
w Bratysławie. W 1786 Józef II wydał dekret dający możliwość używania
języka miejscowego i nauczania w nim religii w szkołach. Sytuację tę
wykorzystał katolicki ksiądz Anton Bernolák [1762-1813], który pokusił się
o stworzenie słowackiego języka literackiego na podstawie ludowego języka
słowackiego18.W 1787 roku ukazała się Kritická filologická rozprava
o slovanských písmenách – zbiorowe dzieło seminarzystów bratysławskich,
które powstało pod kierownictwem Antona Bernoláka oraz Stručná
a zároveňľahká ortografia – podręcznik z zasadami ortograficznymi języka
słowackiego [autorstwa Bernoláka], a w 1790 – Slovenská gramatika, czyli
podręcznik do gramatyki języka słowackiego. Kodyfikacja bernolakowska
oparta była na dialekcie zachodniosłowackim (z okolic Bratysławy i Trnavy);
„bernoláčina” była językiem osób wykształconych, choć zawierała pewne
elementy ludowe (z Orawy, skąd pochodził Bernolak).
Zasługi w krzewieniu języka przypisać należy takim działaczom jak
pisarz Juraj Fándly, który w 1792 założył Słowackie Towarzystwo Naukowe,
skupiające bernolakowców. Fándly, oprócz celów religijnych, stawiał sobie
jednak zadanie konsolidacji świadomości etnicznej i narodowej Słowaków.
W Towarzystwie podjęto działania w celu konsolidacji świadomości etnicznej
Słowaków, m. in. reedytując „Historia gentil Slavae” Juraja Papánka oraz
„Vetustissimus Magnae Moraviaesitus et primus in eam Hungarorum
ingressus et incursus” Juraja Sklenára. Dzieła łączyła idea Wielkich Moraw
jako słowackiego państwa narodowego. 19 Ideę, według której Słowacy
odegrali misję cywilizacyjną wobec podbijających ich Madziarów, przyjął
L’udovit Štúr i jego zwolennicy.
W 1803 otwarto Instytut Języka i Literatury Czesko-Słowackiej przy
liceum ewangelickim w Bratysławie, bowiem w ośrodku tym kładziono
nacisk na naukę języka „ludu”, aby pastorzy ewangeliccy mogli lepiej
porozumiewać się z wiernymi – ale rozumiano ten fakt jako jedność języka,
literatury i działań Słowaków, Czechów i Morawian. Przyczynili się do tego
faktu Juraj Palkovič (1769-1850), Bohuslav Tablic, Martin Hamaliar.
Juraj Palkovič nie obracał się jednak w środowisku, które używałoby
języka słowackiego, dlatego pozostał zwolennikiem propagowania języka
czeskiego jako jednego języka Czechów, Morawian i Słowaków. Odmawiano
(głownie dotyczyło to czeskich myślicieli) językowi słowackiemu możliwości
odrębnego istnienia – twórca slawistyki Josef Dobrovský nie wymieniał
słowackiego wśród języków słowiańskich (chociaż za samodzielne uznał
języki dolno- i górnołużycki).
18
19

Kościelak L., Historia Słowacji, Wrocław 2010, s. 234.
Ibidem, s. 236.
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1820-1835:
okres
do romantyzmu)

idei

wszechsłowiańskich

(od

klasycyzmu

Wspomniana idea jedności Czechów i Słowaków miała w tym czasie
wielu zwolenników. Jednym z nich był Ján Kollár – słowacki patriota
pracujący jako ewangelicki duchowny w Peszcie, który pisał po czesku i był
orędownikiem jednolitego języka czesko-słowackiego. Wraz z nim
zwolennikami „češtiny” byli Martin Hamuljak, Pavol Jozef Šafárik, Ján
Hollý, Ján Chalupka. Poeta Jan Kollar opłakiwał przeszłość i upadek
Słowiańszczyzny w poemacie „Slávydcera” z 1824 r. – ale tak on,
jak i Šafárik rozumieli to pojęcie nie w kategorii pojedynczych narodów,
lecz w jedności „plemion” słowiańskich. Zasady jedności Słowian pod
przewodnictwem Rosji (jedynego państwa słowiańskiego posiadającego
niezależny byt) przedstawił Kollar w czasopiśmie „Hronka” pt. „O literackiej
wzajemności między różnymi szczepami i narzeczami narodu słowiańskiego”
w 1836 roku. Hasłem dotyczącym jedności językowej Kollara było: „Chcemy
słowackiej czeszczyzny i czeskiej słowacczyzny!” 20
Kollár i Hamuljak założyli w 1826 Slovenský čitateľský spolok.
Generacja bernolakowców działała m.in. poprzez Spolok milovníkov reči
a literatury slovenskej [1834-1850]. Martin Hamuljak wydawał czasopismo
Zora oraz dzieła J. Hollého, P. J. Šafárika, J. Kollára, B. Tablica.
Wybitne zasługi w rozbudzaniu uczuć narodowych położył Ján Hollý,
który w 1833 wydał pierwszą słowacką epopeję „Svatopluk”, a w eposie
„Sláv” sławił Słowaków jako twórców Państwa Wielkomorawskiego. Chrzest
w obrządku słowiańskim stawiał Słowaków w roli głównych przedstawicieli
Słowiańszczyzny – do czego nawiązywali także Kollar i Štúr.
Walka z madziaryzacją nie była łatwa, bowiem brakowało jedności
w podejściu do kwestii języka: słowaccy katolicy posługiwali się raczej
językiem Bernolaka, protestanci zaś – biblijną čestiną (bibličtiną); lud
naturalnie mówił wieloma dialektami. Katolicy – przynajmniej do czasu
wzmożonej madziaryzacji – poczuwali się do wspólnoty z Węgrami,
protestanci – raczej z Czechami, a przez to z niemieckimi protestantami i ich
kulturą. Matej Bel (1684-1749) – wybitny uczony, prekursor słowackiego
oświecenia – mówił o sobie, że jest „narodowości węgierskiej, języka
słowiańskiego, wykształcenia niemieckiego.” Mimo tych różnic należy
podkreślić, że Bernolak i Kollar przyczynili się niezaprzeczalnie
do rozbudzenia uczuć narodowych wśród inteligencji słowackiej, czego nie da
się powiedzieć o niższych warstwach społeczeństwa.
20

Ibidem, s. 238.
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1835-1849: štúrowskie odrodzenie narodowe (romantyzm szkoły Štura)
Faza narodowego przebudzenia wiąże się w historii Słowacji
z romantycznym ruchem młodosłowackim i słynną wycieczką Ľudoviťa Štura
do Devina 24 kwietnia 1836 roku.
Štúr, jako 14-latek, podjął naukę w ewangelickim liceum
w Bratysławie w 1829 r., gdzie działało kółko samokształceniowe pod nazwą
Spoločnosť česko-slovanská; stał się jego aktywnym członkiem, a od 1834 –
wiceprzewodniczącym. Młodzi romantycy przejawiali propolskie sympatie 21:
Štúr napisał na wzór „Ody do młodości” – „Odę na Sobieskiego” i „Odę na
Kościuszkę” oraz propagował pisma Mickiewicza, ale w odróżnieniu
od polskiej myśli rewolucyjno-demokratycznej opierali swój program
na
słowianofilstwie ,,kulcie ludu
i
folkloru oraz
niechęci
do „cudzoziemszczyzny.”22 Ideę jedności słowiańskiej i oparcie na kulturze
ludowej propagował Štúr w swych wykładach w bratysławskim instytucie.
W 1936 ukazały się „Płody uczonych Bratysławskiego Instytutu
Języka Czesko-słowiańskiego”; „synowie Słowacji” jako twórcy tego dzieła,
wykazują już poczucie regionalizmu – ale jeszcze „słowiańskości”, poczucia
wspólnoty z Czechami. Michal Hodža, późniejszy „Duch Święty”
słowacczyzny, propaguje na razie „czechosłowacczyznę.” Utwór ten spotkał
się z krytyką Czechów, którzy zarzucali twórcom separatyzm oraz
panslawizm w stosunku do Rosji; przyniosło to w kołach szturowskich
niechęć do Czechów i pragnienie uniezależnienia się językowego
i literackiego. 23 W wielu pracach publikację tę uznaje się za początek
romantyzmu słowackiego, choć w sferze estetycznej jest to utwór
klasycystyczny, a w ideowej – słowianofilski (podkreślający związki
z Czechami). Jeśli chodzi o periodyzację romantyzmu – należy ją raczej
wiązać z językową kodyfikacją szturowską24.
Następna publikacja, „Uczucia wdzięczności młodych synów
Słowacji”, przyczyniła się do powstania „podziemia literackiego” oraz
podziału ruchu ze względów ideowych: grupa Štúra oddzieliła się od grupy
skupionej wokół Janko Rimavsky’ego i Boleslavina Vrchovsky’ego –
zwolenników orientacji demokratycznej i propolskiej. Dodajmy,
że zwolennicy drugiej opcji padli ofiarą aresztowań w związku z rozbiciem
nielegalnych ruchów w Galicji w 1940, co wzmocniło opcję szturowską,

Przyjaciel Štúra, literat Samo Chalupka, brał udział w powstaniu listopadowym.
Kościelak, s. 241.
23
Ibidem, s. 243.
24
Majerek R., Pamięć, mit, tożsamość. Słowackie procesy autoidentyfikacyjne
w okresie odrodzenia narodowego, WUJ 2011, s. 30.
21
22
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traktującą ideały propagowane przez Polaków jako nieodpowiedzialne
urojenia.
Członkowie Towarzystwa Czesko-Słowiańskiego [Spoločnosť českoslovanská; m.in. Ľ. Štúr, J. Hurban, M. Hodža], którzy udali się do zamku
Devin w 1936, byli przekonani, że grupa etniczna ma takie prawa
jak istniejące już w świadomości publicznej narody. Aby wyjść z cienia
innych, trzeba bronić (odrodzić) p.w. języka. Stąd postulat w Devinie,
aby Spoločnosť česko-slovanská pełniła rolę krajowego narodowego centrum
odrodzenia. Na szczycie góry Devin, gdzie książę wielkomorawski Rościsław
założył twierdzę i gród, młodosłowacy złożyli ślubowanie na wierność
pamięci i historii swego narodu.
Był to czas zdecydowanego nacisku ze strony Węgrów w sferze
kultury: począwszy od 1830 sejm węgierski podjął szereg ustaw o języku,
które faworyzowały Madziarów: w 1832 węgierski stał się językiem
urzędowym w sądach, w 1840 – w urzędach państwowych, a w 1844 –
w szkołach wszystkich stopni. Hrabia Karol Zay, generalny inspektor
Kościoła ewangelickiego, poprzez działania konsolidujące luteranów
i kalwinów25, podjął próbę ukrócenia dążeń Słowaków do odrębności
narodowej i językowej. Szturowcy opracowali memoriał, którego adresatem
był cesarz, szukając sprzymierzeńca przeciw naciskom węgierskim. Zebrano
200 podpisów pod hasłami ochrony języka narodowego w kościele itp.,
ale administracja Metternicha nie odniosła się pozytywnie do tych próśb. Štúr,
anonimowo, wydał w tym czasie w Lipsku „Skargi i żale na bezprawne
postępowanie Węgrów. Przedstawione przez pewnego Słowianina”,
co zostało potraktowane przez Węgrów jako zdrada stanu. 26 31 grudnia 1843
zakazano Štúrowi prowadzenia wykładów w liceum w Bratysławie, a 22
studentów, w proteście przeciw odwołaniu, opuściło wraz z nim szkołę.
Za dzień „wskrzeszenia języka słowackiego” przyjmuje się 14 lutego
1843, kiedy zapadła decyzja o wydawaniu gazety w języku słowackim.
W lipcu tego samego roku odbyło się spotkanie w parafii w Hlbokém, na
którym Štúr, współpracując m. in. z Jozefem Miloslavem Hurbanem
i Michalem Hodžą, dokonał drugiej w historii kodyfikacji języka
słowackiego, zwanej później szturowską. Štúr wydał dwa opracowania:
„Słowackie narzecza lub potrzeba pisania w tym narzeczu” (Nárečja
Slovenskuo alebo potrzeba písaňja v tomto nárečí) oraz „Nauka słowackiej
mowy” (Nauka reči slovenskej). W wyniku kodyfikacji powstał wariant
języka, który opierał się na dialekcie ze środkowej Słowacji (tzw. interdialekt
liptowski). W przeciwieństwie do Kollara, który wyróżniał tylko cztery
Węgrzy – w większości kalwini – mieliby większość we wszystkich organach
wspólnotowych nad mniej licznymi luterańskimi Słowakami.
26
Kościelak, s. 247.
25
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plemiona słowiańskie (czesko-słowackie, polskie, rosyjskie, iliryjskie), Štúr
wskazywał 11 „plemion” i „narzeczy” – w tym słowackie; Słowacja była dla
niego kolebką Słowiańszczyzny i „narodem wybranym” pośród innych
plemion słowiańskich – co rozumiemy doskonale, jako potrzebny każdemu
narodowi mit. Trzeba dodać, że środowisko Kollara wystąpiło mocno przeciw
Štúrowi, oskarżając go o separatyzm, rozbijanie wspólnoty i propagowanie
plebejskiego języka. Paradoksalnie, nagonka ta spowodowała poparcie
i konsolidację inteligencji słowackiej (także katolickiej) oraz wzrost niechęci
do Czechów. „Kollarowsko-szturowski spór o Słowaków, o ich odrębność
narodową i językową wygrał Štúr, bo poczucie tożsamości narodowej
i językowej wśród Słowaków okazało się zwycięskie.” 27
Od 1845 ukazywała się gazeta w języku słowackim „Slovenskje
národnje novini,” przyjęta z ogromnymi oczekiwaniami. Głoszono tu raczej
hasła oświatowe, organicznikowskie, dystansując się od polityki; podnoszono
celowość zmian ewolucyjnych, wskazując jako negatywny przykład Polaków,
których indywidualizm doprowadził do utraty państwa, a pozytywnie
recenzując Rosję, która podporządkowała jednostkę państwu. Dla
ustabilizowania pozycji nowego języka w latach 40. przyczynili się młodzi
poeci – Janko Král’, Andrej Sládkovič, Ján Botto – którzy pokazywali
możliwości słowackiego jako języka literatury pięknej i pisali w jego
„obronie.”28
PODSUMOWANIE
Podstawowym zagadnieniem dla odrodzenia małych narodów było
wskrzeszenie języka literackiego – najczęściej na bazie wybranego dialektu.
Następnym etapem musiało być zabezpieczenie interesu narodowego poprzez
posiadanie instytucji samorządowych, autonomicznych [z dążeniem
do państwowych]. Słowacy w tym celu musieli przebyć o wiele trudniejszą
drogę niż na przykład sąsiedni Czesi, bowiem przez dziewięć wieków byli
częścią monarchii węgierskiej; co prawda na ziemiach słowackich istniały
drukarnie i wydawnictwa, teatry dramatyczne, lecz wystawiano i drukowano
głównie po niemiecku i węgiersku. Węgrzy traktowali Słowaków raczej jako
słowiańskojęzycznych Węgrów 29.
Czas tworzenia słowackich elit przypadł na dobę romantyzmu,
a najwybitniejszym przedstawicielem tych elit był Ľudovit Štúr. Jest on
niekwestionowanym bohaterem narodowym Słowacji, dlatego naturalną
Kościelak, s. 254.
Majerek, s. 125.
29
Chwalba, s. 294.
27
28
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koleją rzeczy rocznica jego urodzin obchodzona jest uroczyście u naszych
południowych sąsiadów.
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje
podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono
zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma
Mater, jak również innych ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”
to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych,
a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach
badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych.
Ukazuje się co pół roku od czerwca 2012 roku.
Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – źródłowe, przeglądowe,
polemiczne oraz komunikaty i recenzje. W specjalnych numerach „Zeszytów”
będą ukazywać się sprawozdania z własnych badań naukowych oraz
konferencji organizowanych przez WSTiE.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo
dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem
poniżej opisanych zasad.
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii
Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index.

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, 5 punktów)
IC Journals Master List (ICV 2014: 61,35)

OGÓLNE WYTYCZNE
1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem
autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych
wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia
w tej sprawie (zał. nr 1).
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie
w języku polskim).
3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin,
tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
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4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich
afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji,
założeń,
metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy
przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność
ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
5. W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”,
które są przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie
oświadczenia przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko)
oświadczam, że artykuł (tytuł) jest oryginalnym dziełem autora
(autorów) i nigdy nie był publikowany w innych czasopismach.”
Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte przypadki naruszenia
punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem
odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów,
towarzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania
publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń
i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje
wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości
autora i recenzenta („double-blind review proces”).
7. Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji
Kolegium Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do
dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt
językowych.
8. Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.
.
„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony
pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci
załącznika w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej
należy podać: tytuł artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji,
stopnie i tytuły naukowe, miejsce pracy wraz z adresem, numerem
telefonu i adresem poczty elektronicznej.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
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4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii,
marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New
Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć
klawiszem tabulatora „Tab”.
5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami;
pod tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji,
tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku
polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim,
zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki
– 10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe –
do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords –
do sześciu słów.
7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod
rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą
arabską (tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 9),
sporządzony w taki sposób, aby tabela lub rysunek były zrozumiałe
bez konieczności sięgania do tekstu głównego. Pod rysunkami
i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publikacji należy podać
źródło (rozmiar czcionki – 9).
10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na
każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich –
jeden lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy.
11. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim
zestawić wykaz pozycji literaturowych.
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STREFA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
Nowocześni, innowacyjni – praktycznie najlepsi w grupie szkół
niepublicznych
W dobie społeczeństwa wiedzy i powszechnego przepływu informacji
nowoczesny model kształcenia wymaga ciągłych zmian. Gospodarka oparta
na wiedzy domaga się odpowiedniego potencjału intelektualnego –
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych opartych o rzetelne
wykształcenie teoretyczne i praktyczne, obeznanych z technologią
informacyjną, znających języki obce, mobilnych, zmotywowanych do
efektywnego działania. Uczelnią, która od lat rozumie te wyzwania, jest
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, która w 2015 roku
po raz trzeci znalazła się w ścisłej czołówce polskich szkół wyższych
przygotowujących kadry dla turystyki.

Sharing is caring
Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie
dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE.
Uczelnia oferuje kształcenie turystyczne w atrakcyjnych dla rynku
specjalnościach: studia licencjackie z profilowanymi praktykami na całym
świecie, studia magisterskie z opcją staży w kraju i za granicą oraz szeroki
wybór studiów podyplomowych. Poza kształceniem programowym studenci
uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Akademii Biznesu
WSTiE, gdzie pod okiem praktyków i menedżerów zdobywają kompetencje
związane z realnymi przedsięwzięciami biznesowymi. Istotnym czynnikiem
rozwoju uczelni są kontakty z uniwersytetami i ośrodkami naukowymi w Unii
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Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, czego efektem są wspólne
przedsięwzięcia dydaktyczno-naukowe.
Umiędzynarodowienie
obejmuje
wszechstronną
współpracę
w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów
monograficznych, wymiany studentów i tworzenia kompatybilnych
programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą.
Kształcenie na miarę potrzeb – od licencjatu do MBA
W swej ofercie uczelnia ma poszukiwane na rynku studia
podyplomowe. Od wielu lat niesłabnącym powodzeniem cieszą się
kwalifikacyjne studia podyplomowe Turystyka i hotelarstwo dla nauczycieli.
W przyszłym roku w Krakowie uczelnia planuje uruchomić pionierski projekt
– studia podyplomowe Menedżer hotelu z innowacyjnym programem oraz
największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny
w Polsce program będzie edukował menedżerów w sposób kompleksowy,
z nastawieniem na aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.
W partnerstwie z amerykańskim Antioch University uczelnia opracowuje
program pierwszych w Polsce turystycznych studiów MBA Zrównoważony
Rozwój i Ekologia, które prowadzone będą przez wpływowych liderów
biznesu ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. Projekt skierowany jest do kadr
menedżerskich rynku usług turystycznych.
Praktyki i staże
Nowoczesna edukacja to edukacja praktyczna. Uczestnictwo
w programie Study & Work umożliwia studentom jednoczesne studiowanie,
praktyczne zdobywanie umiejętności oraz zarabianie. Dzięki współpracy
z instytucjami i firmami turystycznymi na całym świecie studenci
przygotowują się do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii,
Grecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. Dla najlepszych
zagwarantowane są staże w Parlamencie Europejskim oraz w Stanach
Zjednoczonych. Zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych,
doskonalenie języka obcego oraz poznawanie nowych środowisk stanowią
istotny krok w dalszej karierze. Program praktyk i staży lokuje studentów
w atrakcyjnych miejscach, które nierzadko stają się ich przyszłym miejscem
pracy. Absolwenci WSTiE pracują w renomowanych firmach związanych
z branżą turystyczną na całym świecie, m. in. w Londynie, Sztokholmie,
na Wyspach Kanaryjskich czy na Majorce.
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Studenci mają szerokie możliwości dostosowania profilu
kształcenia do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im
ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji
na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach
z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Wyższa
Szkoła Turystyki i Ekologii oferuje europejskie standardy kształcenia
i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

Nauczyciele akademiccy i wykładowcy
WSTiE koncentruje się na zagwarantowaniu wysokiej jakości
specjalistycznej
edukacji
w
międzynarodowym
otoczeniu
oraz
na zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją
wysokiej jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa.
Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik, laureat
nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Zajęcia są prowadzone zarówno przez doświadczonych nauczycieli
akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistówpraktyków od lat związanych z branżami: informatyczną, turystyczną
i medialną. Wybitna kadra naukowa łączy pasje z pracą i chętnie dzieli się
swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, warsztatów i spotkań
autorskich.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Od kilku lat – jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna – przy
Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej działa
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów
poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki, zdrowia i szeroko rozumianej kultury. Ważnym
aspektem podejmowanych działań jest rozwijanie zainteresowań i pasji
słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej oraz aktywizacja społeczna poprzez
rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
Pierwszy 2-letni cykl kształcenia zakończył się w grudniu 2015 roku.
Kilkudziesięciu słuchaczy odebrało dyplomy podczas uroczystego
zakończenia roku akademickiego UTW. W tym czasie zorganizowano ponad
20 wykładów, które poprowadzili znakomici prelegenci; naukowcy i twórcy
oraz ludzie kultury – prawdziwi pasjonaci. W ramach UTW odbyły się też
wycieczki, m. in. do Babiogórskiego Parku Narodowego, ekologicznej pasieki
oraz na targi bożonarodzeniowe do Wiednia. Chętni mogli uczestniczyć
w zajęciach komputerowych, zajęciach języka angielskiego czy nordic
walking.
UTW przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów
do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekreacji, zdrowia,
kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języków obcych
i informatyki.
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