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OD REDAKCJI
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Turystyki Ekologii” poświęcony głównie zagadnieniom dotyczącym ekonomii i bezpieczeństwa w turystyce oraz problemom wiedzy o mediach.
Publikację otwiera artykuł przedstawiający wyniki ciekawych badań
prowadzonych przez zespół ekspertów z kilku uczelni, którzy od wielu lat zajmują się monitorowaniem ruchu turystycznego w Małopolsce. Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
(z krakowskich uczelni) przedstawiają problem infotopii informacji pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu obiektu noclegowego KT-1 dla miasta
Krakowa (dotyczących lat 2003-2017).
W dalszej części możecie Państwo zapoznać się z szerokim spectrum
zagadnień. Jacek Olszewski-Strzyżowski (Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu, Gdańsk) i Mariola Łuczak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa,
Gdańsk) podjęli się analizy wybranych uzdrowisk w Polsce. Tetiana
Hlushkova, Anna Hopa i Dmytro Bondarenko z Uniwersytetu EkonomicznoHumanistycznego w Równem na Ukrainie zajęli się tematem usprawnienia polityki dotyczącej bezpieczeństwa oraz ochrony turystów na przykładzie Turcji.
Bartosz Korinth z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił interesującą analizę
SWOT dotyczącą przyszłości rzeczywistości wirtualnej w branży turystycznej.
Jan Żakowski z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zajął się natomiast tematem zmian, jakie zaszły w gospodarowaniu i funkcjonowaniu gmin Mucharz, Zembrzyce i Stryszów pod wpływem budowy zbiornika
wodnego w Świnnej Porębie. Dwa artykuły dotyczą wyspecjalizowanych form
turystyki – geoturystyki (Marta Gawlas z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz etnoturystyki (Olha Anisimovych-Shevchuk oraz Ihor Kaspruk z
Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki).
Numer „Zeszytów” zamyka bardzo ciekawa praca autorstwa Magdaleny Różyckiej i Anny Jawor-Lachowicz z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, dotycząca możliwości zwiększania zainteresowania
gazetą oraz podnoszenia sprzedaży czasopism.
Mamy nadzieję, że poruszane tematy spotkają się z Państwa zainteresowaniem – i zapraszamy do lektury.
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PROBLEM INFOTOPII INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE DANYCH
GUS POCHODZĄCYCH ZE SPRAWOZDAŃ O WYKORZYSTANIU
TURYSTYCZNEGO OBIEKTU NOCLEGOWEGO KT-1
Z LAT 2003-2017 DLA MIASTA KRAKOWA
The problem of information infotopia presented on the example of GUS
data extracted from the reports regarding tourism usage of KT-1
accommodation facility for the city of Krakow in the period of 2003-20171
Abstract
A basis for these particular considerations is constituted by a collection of data about
the number of people using accommodation facilities in Krakow in the period of
2003-2017, wherein for the years 2003-2015 data is constituted by non-imputed numbers, for the year of 2016 by arithmetic average and for the year of 2017 by imputed
values. This particular issue is a new problem that appeared in 2017 and is related to
the rule of imputation of data coming from KT-1 reports. As concluded by this
(incomplete) overview of the analysis tools – from 360 source data it is possible to
generate 5360 result parameters with the help of elementary arithmetic operations.
Even higher capabilities can be found in statistical and econometric analyses during
which correlative and regressive indicators are used and also in predictive, exploration, structural, dynamic, simulation analyses and other similar. This particular state
can be defined as data infotopia, which is hindering conduct of effective scientific
research that is aimed at defining the most important regularities and determinants in
the analyzed processes and phenomena.
Keywords: tourism, statistics, econometrics, imputation, infotopia
Streszczenie
Podstawą rozważań jest zbiór informacji o liczbie korzystających z noclegów w Krakowie w latach 2003-2017, przy czym dla lat 2003-2015 są to wielkości nieimputowane, dla roku 2016 – średnie arytmetyczne z wartości imputowanych oraz nieimputowanych, natomiast dla roku 2017 – wartości imputowane. Jest to nowy problem, jaki
się pojawił w roku 2017 i związany jest z zasadą imputacji danych ze sprawozdań KT1 Opracowanie

autorskie zespołu ekspertów: prof. dr hab. T. Grabiński, dr K. Borkowski, prof. UEK dr hab. R. Seweryn, mgr L. Mazanek, dr E. Grabińska.
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1. Jak wynika z tego (niekompletnego) przeglądu narzędzi analizy , z 360 danych źródłowych można wygenerować przy pomocy elementarnych operacji arytmetycznych
5360 parametrów wynikowych. Jeszcze większe możliwości tkwią w analizach statystyczno-ekonometrycznych, w których wykorzystuje się mierniki korelacyjno regresyjne, a także w analizach predykcyjnych, eksploracyjnych, strukturalnych, dynamicznych, symulacyjnych itd. Jak wynika z tego (niekompletnego) przeglądu narzędzi analizy, z 360 danych źródłowych można wygenerować – przy pomocy elementarnych operacji arytmetycznych – 5360 parametrów wynikowych. Jeszcze większe możliwości tkwią w analizach statystyczno-ekonometrycznych, w których wykorzystuje się
mierniki korelacyjno-regresyjne, a także w analizach predykcyjnych, eksploracyjnych,
strukturalnych, dynamicznych, symulacyjnych itd. Taki stan można określić mianem
infotopii danych, która utrudnia prowadzenie skutecznych badań naukowych, mających na celu ustalenie najważniejszych prawidłowości i determinant w analizowanych
procesach i zjawiskach.
Słowa klucze: turystyka, statystyka, ekonometria, imputacja, infotopia

WPROWADZENIE
W obecnych czasach ruch turystyczny jest nie tylko zjawiskiem przestrzennym, dynamicznym i bardzo zróżnicowanym pod względem zachowań
konsumenckich jego uczestników, ale również stanowi jeden z ważniejszych
elementów składających się na obraz funkcji danego obszaru. Identyfikacja tej
funkcji wymaga zastosowania wielu mierników pokazujących m.in.: wielkość
ruchu, jego strukturę, rozmieszczenie, charakter, sezonowość itp. 2 To z kolei
wiąże się z koniecznością posiadania stosownych informacji, których zebranie
stwarza znaczne trudności, m.in. ze względu na wielość rodzajów i form turystyki, ich rozproszony charakter, nieregularne występowanie oraz dużą
zmienność. Również różnorodność materiałów źródłowych, niespójnych
w swojej istocie, uniemożliwia zarówno przeprowadzenie dokładniejszych
analiz, a także precyzyjne całościowe przedstawienia tego zjawiska w skali
badanego obszaru. Dlatego też ruch turystyczny ocenia się poprzez szacunki,
na podstawie przeprowadzanych badań i pomiarów, dokonywanych w różnych okresach, do tego różnymi metodami i za każdym razem według różnej
metodologii3 . Niezwykle istotnym z punktu widzenia wymagań współczesnej
2

Borkowski K., Untersuchung der Beurteilung touristischer Leistungen durch
Touristen, die Polen Besuchen. Das Bild der Qualittat und Art Ihrer Übermittlung ,
Filozoficka fakulta Presowskiej unverzity. Instytut turizmu a hotelowego manazmentu
Uniwersytet w Presovie, Słowacja. Publikacja zwarta. In Urbánne a krajinne štūdie
NR 3 Urbánny vŷvoj na rozhrani milėnii, Renė Matlović (eds), Prešov 2000, ISBN
80-88885-80-9, ss. 355-365.
3 Należy zwrócić uwagę na zjawiska i zmiany społeczno-polityczne zachodzące we
współczesnym świecie i Europie, które są trudne do przewidzenia oraz oszacowania.
Przykładowo w wyniku niekontrolowanego napływu na kontynent europejski
6
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gospodarki turystycznej (tj. relacji podaż – popyt turystyczna/y) jest więc
opracowanie jednolitej (zintegrowanej, porównywalnej dla różnych obszarów) metodologii stałego monitoringu strumienia przepływu ruchu turystycznego4 .
W 2003 roku Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej5 ) opracował własną metodykę ilościowych badań ruchu turystycznego, która już od wielu lat (2003-2006 i 2008-2017)6 stanowi
podstawę analizy wielkości i struktury tego zjawiska w Krakowie
i Małopolsce7 . Ten stały przez kilkanaście lat systematycznie prowadzony
monitoring pozwolił na poznanie przyjazdowego ruchu turystycznego do
konkretnej przestrzeni turystycznej. Tym bardziej jest to znamienne, iż Kraków zalicza się obecnie do czołówki polskich ośrodków recepcji turystycznej.

imigrantów podjęto działania polegające na uszczelnianiu własnych granic
państwowych przez coraz większą liczbę krajów funkcjonujących w ramach układu
z Schengen. Zachodzące procesy wymuszają również zmianę metodologii badań
ruchu turystycznego z rejestracji granicznej w kierunku badań reprezentacyjnych,
uzupełnianych innymi badaniami, np. budżetów domowych, rejestracją w bazie
noclegowej czy też statystykami transportu.
4 Borkowski K., Seweryn R. , Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu
turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009, w: Regionalne badania
konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Warszawa POT, 2010, ISBN
978-83-7336-313-7, ss. 68-85; Borkowski K., Seweryn R., Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce, w: Regionalne…, ss. 108-117.
5 Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Małopolskiej Organizacji Turystycznej
stanowią/ stanowili: K. Borkowski, AWF Kraków, WSTiE Sucha Beskidzka;
T. Grabiński, UE Kraków; L. Mazanek, AWF Kraków; R. Seweryn, UE Kraków;
A. Wilkońska, AWF Kraków (w latach 2003-2015); A. Mostowy Gut (w latach 20032006); M. Pociecha, AWF Kraków i M. Grzywa, AWF Kraków (w roku 2003);
E. Grabińska, UJ Kraków (w latach 2014-2017). Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej jest członkiem Małopols kiej Organizacji Turystycznej od 2003
roku, czyli samego początku jej istnienia, natomiast Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie wstąpiła do MOT dopiero w 2016 roku.
6 W latach 2016-2017 r. zespół w składzie: K. Borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek,
R. Seweryn, E. Grabińska kontynuował rozpoczęte w 2003 roku eksperckie badania
ruchu turystycznego w Krakowie w ramach Międzyuczelnianego Zesp ołu Ekspertów
Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
7 Eksperci Międzyuczelnianego Zespołu Ekspertów MOT w składzie: K. Borkowski,
T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska przekazali – w ramach umowy
partnerskiej pomiędzy MOT a Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa
Łódzkiego – swoje know-how, jak również wykonali analizę w zebranych danych
w opracowanym przez siebie raporcie: Badania ruchu turystycznego w Łodzi
i województwie łódzkim w roku 2008.
7
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W toku wieloletnich badań dostrzeżono braki, ale również i możliwości związane z zastosowaniem nowych metod pomiaru, które pozwoliłyby na
uzyskanie wiarygodniejszego obrazu wielkości i jakości ruchu turystycznego
w badanej destynacji.
Dlatego też zasadniczym celem poszerzania dotychczasowych badań jest identyfikacja i charakterystyka profilowa jednorodnych grup
odwiedzających destynację Kraków i ukazanie ich głównych cech demograficzno-społecznych. Operacjonalizacja wyników tego badania powinna
wytworzyć katalog zaleconych procedur kontaktu z tego typu klientem,
konsumentem usług turystycznych oferowanych przez MIASTO, pojmowanych jako PRODUKT TURYSTYCZNY TYPU MIEJSCE [OBSZAR].
Nasza technologia od lat (dokładnie od roku 2003) jest ogólnie dostępna w ramach BIP 8 , a także publikowana w wielu dokumentach dotyczących tych badań. Ciągle jednak zauważamy, że autorzy opracowań, nie tylko
naukowych, ale również firmy zajmujące się komercyjnym badaniem m.in.
zjawisk turystycznych, chętnie posługują się naszymi narzędziami i danymi
pochodzącymi z naszych raportów, ale bardziej lub mniej skutecznie zacierają
ślady naszego autorstwa bez powoływania się na opracowania źródłowe, które
mają swojego wydawcę, swoje numery – tak ISBN jak i ISSN, zapominając,
że badania te urodziły się w Krakowie i żyją w nim do dzisiaj.
Badanie Ruchu Turystycznego w Krakowie to monitoring prowadzony
corocznie przez Międzyuczelniany Zespół Ekspertów Turystycznych Małopolskiej Organizacji Turystycznej według jednolitej metody badawczej pomiaru ruchu turystycznego. Ten stały, systematyczny monitoring pozwala na
coraz lepsze poznanie ruchu turystycznego przyjazdowego do Krakowa. Ponadto umożliwia prowadzenie analiz porównawczych tendencji zachodzących
w branży turystycznej9 .
Poniżej zaprezentowano problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu tury8 Biuletyn

Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych,
stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
9 Zob.: Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek, L., Grabińska E., Kozioł L. (rec. nauk.), Nowakowska A. (rec. nauk.), Kaganek, K. (rec. nauk.),
Mierniczak, P. (koordynator MOT), Wieczorkowski J. (koordynator MOT), Ruch
turystyczny w Krakowie – rok 2014. Monografia. Badania Triangulacyjne, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2014, s. 359 oraz Berbeka, J., Bordako K.,
Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Turystyka MICE w Krakowie 2010, Fundacja
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 115, Raport z badań na
zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa :
http://archiwalny.krakow.pl/ccb/pliki/RaportTurystykaMICEKrakow2010.pdf.
8
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stycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa, analizowanych w ramach badania ruchu turystycznego w Krakowie.
Podstawą dalszych rozważań jest zbiór informacji o liczbie korzystających z noclegów w Krakowie w latach 2003-2017, przy czym dla lat 20032015 są to wielkości nieimputowane, dla roku 2016 – średnie arytmetyczne
z wartości imputowanych oraz nieimputowanych, natomiast dla roku 2017 –
wartości imputowane.10 Jest to nowy problem, jaki się pojawił w roku 2017
i związany jest z zasadą imputacji danych ze sprawozdań KT-1. Zasadę tę
wprowadzono w roku 2016, dla którego dostępne są zarówno dane z imputacją, jak i bez imputacji. Począwszy od roku 2017 GUS udostępnia tylko dane
z imputacją. Taka sytuacja w przypadku analiz dynamicznych skutkuje koniecznością oszacowania rozmiarów imputacji oraz opracowania metody,
mającej na celu doprowadzenie do porównywalności danych z różnych lat.
Dane te zebrano w tab. 1.1.1 oraz tab. 1.1.2. W poszczególnych kolumnach
tych tabel zamieszczone są informacje dotyczące liczby korzystających
z noclegów w kolejnych latach – od roku 2003 do roku 2017 (łącznie 15 lat).
Natomiast w wierszach znajdują się dane w podziale na grupy turystów: krajowi, zagraniczni, ogółem oraz w różnych przekrojach czasowych: miesiące,
kwartały, lata.
Należy tu zauważyć, że dane źródłowe (pierwotne) znajdują się tylko
w tab. 2.5 (liczby korzystających z obiektów noclegowych turystów krajowych i zagranicznych w przekroju miesięcy). Natomiast wszystkie informacje
znajdujące się w tab. 2.6 mają charakter wynikowy i stanowią agregację danych z tab. 1.1.1 (liczba turystów ogółem jako suma liczby turystów krajowych i zagranicznych oraz dane w przekroju kwartałów i lat jako sumy danych z odpowiednich miesięcy). Liczba danych źródłowych jest tu mniejsza
(15 lat x 12 miesięcy x 2 grupy turystów = 360) od liczby parametrów wynikowych (15 lat x (12 miesięcy + 12 kwartałów + 3 lata) = 405).
W dalszych rozważaniach wykorzystane będą parametry wyznaczane
także na podstawie danych źródłowych znajdujących się w tab. 1.1.1. Mogą to
być:
 współczynniki sezonowości jako ilorazy liczb korzystających z obiektów
noclegowych w poszczególnych miesiącach przez średnią z tych parametrów w skali danego roku (15 lat x 12 miesięcy x 3 grupy turystów =
540);
 kolumnowe wskaźniki udziałów procentowych jako ilorazy liczby korzystających z obiektów noclegowych w poszczególnych miesiącach i kwar10

Przedstawiono rozwiązanie problemu porównywalności danych o rozmiarach ruchu
turystycznego związanego z wprowadzoną przez GUS od roku 2016 zasadą imputacji
danych w sprawozdaniach KT1 (szacowanie liczby odwiedzających w przypadku
podmiotów, które odmówiły składania tych sprawdzań).
9
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tałach przez sumę korzystających w skali roku (15 lat x (12 miesięcy +
4 kwartały + 1 rok) x 3 grupy turystów = 765);
 wierszowe wskaźniki udziałów procentowych jako ilorazy liczby korzystających z obiektów noclegowych w poszczególnych miesiącach i kwartałach przez sumę tych parametrów w skali wszystkich 15 lat (14 lat x
(12 miesięcy + 4 kwartały + 1 rok) x 3 grupy turystów = 714);
 ruchome indeksy dynamiki wyznaczane dla danych ze wszystkich wierszy tabel 2.5 i 2.6 (51 x 14 = 714 parametrów);
 indeksy dynamiki o podstawie stałej dla danych z wszystkich wierszy
tabel 2.5 i 2.6 (51 x 14 = 714 parametrów);
 wskaźniki udziału liczby turystów krajowych oraz turystów zagranicznych w ogólnej liczbie turystów (15 lat x (12 miesięcy + 4 kwartały
+ 1 rok) x 2 grupy = 510 parametrów);
 relacje liczby turystów krajowych do liczby turystów zagranicznych
(15 lat x (12 miesięcy + 4 kwartały + 1 rok) = 255 parametrów);
 3-letnie średnie ruchome parametrów zawartych w poszczególnych wierszach tab. 2.5 i 2.6 (15 lat x (3 x 12 miesięcy + 12 kwartałów + 2 lata) =
750 parametrów).
Jak wynika z tego (niekompletnego) przeglądu narzędzi analizy z 360
danych źródłowych można wygenerować przy pomocy elementarnych operacji arytmetycznych 5360 parametrów wynikowych. Jeszcze większe możliwości tkwią w analizach statystyczno-ekonometrycznych, w których wykorzystuje się mierniki korelacyjno-regresyjne, a także w analizach predykcyjnych,
eksploracyjnych, strukturalnych, dynamicznych, symulacyjnych itd.
Taki stan można określić mianem infotopii danych, która utrudnia
prowadzenie skutecznych badań naukowych, mających na celu ustalenie najważniejszych prawidłowości i determinant w analizowanych procesach i zjawiskach. Na rys. 1.1.1 zilustrowano problem infotopii w badaniach ruchu
turystycznego, oznaczając kolorem żółtym dane pierwotne oraz kolorem niebieskim dane pochodne, które wyznaczane są z danych pierwotnych. Skalę
infotopii można zdefiniować jako iloraz liczby wtórnych parametrów pochodnych (W) przez liczbę parametrów pierwotnych (P). Miernik ten można wyznaczać na kilku poziomach. W przypadku danych źródłowych zebranych
w tab. 1.1.1-1.1.2 podstawowy współczynnik infotopii wynosi: Inf = W/P =
5360/360 = 15,1, co oznacza 15-krotną multiplikację danych pierwotnych. 11

11 Źródło

wszystkich tabel i wykresów: zespół naukowy – prof. dr hab. T. Grabiński,
dr K. Borkowski, prof. UEK dr hab. R. Seweryn, mgr L. Mazanek, dr E. Grabińska.
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Tabela 1.1.1. Liczba korzystających z noclegów w Krakowie turystów krajowych i zagranicznych w latach 2003-2017
Grupa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
M_Kraj 25 995
24 446
32 478
31 091
38 992
38 823
38 261
36 142
46 076
50 717
M_Kraj 24 030
27 449
29 083
30 151
37 662
40 686
39 656
40 240
47 504
54 667
M_Kraj 32 354
33 618
34 187
41 837
48 044
43 207
48 728
52 848
62 143
73 243
M_Kraj 35 345
34 156
38 476
37 792
48 775
55 175
52 983
55 741
67 199
67 339
M_Kraj 51 563
48 635
47 678
53 742
62 116
63 122
70 152
76 284
89 394
90 821
M_Kraj 40 253
49 526
47 399
53 432
61 658
56 836
63 255
77 086
83 999
66 342
M_Kraj 30 919
38 582
40 680
43 737
50 872
50 520
54 970
63 628
70 736
79 054
M_Kraj 32 844
39 005
43 396
57 558
52 653
54 458
61 403
74 601
81 630
83 925
M_Kraj 34 195
43 506
44 669
55 863
55 890
58 429
63 868
81 405
80 321
86 217
M_Kraj 41 683
42 047
46 099
53 436
66 469
56 163
62 214
71 798
79 591
84 646
M_Kraj 31 193
37 678
41 710
46 534
50 603
47 562
52 326
59 619
70 096
67 388
M_Kraj 24 039
32 426
31 731
43 770
41 092
38 186
43 733
52 728
56 918
58 629
Grupa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
M_Zagr 13 218
14 280
26 254
28 146
34 496
33 252
27 770
28 285
29 583
38 006
M_Zagr 11 864
14 906
22 231
27 437
37 259
42 914
30 147
31 596
29 782
37 202
M_Zagr 26 458
35 609
47 657
53 793
67 347
54 310
53 485
58 293
52 429
68 094
M_Zagr 39 507
52 567
56 145
61 231
66 688
65 568
62 968
61 815
65 132
85 964
M_Zagr 50 656
61 269
84 476
79 803
82 274
73 628
70 632
79 084
78 174
91 930
M_Zagr 40 478
63 078
75 359
71 433
80 471
60 845
65 118
75 549
79 751
82 674
M_Zagr 51 627
70 239
88 691
85 628
90 524
75 090
79 910
86 785
92 328
98 961
M_Zagr 64 082
87 982
103 635 103 957 105 367
79 864
83 723
98 848
103 180 111 716
M_Zagr 59 079
72 132
82 741
91 714
90 224
71 875
74 125
88 402
96 145
97 691
M_Zagr 44 073
62 144
67 233
79 422
75 193
63 534
67 919
81 236
82 863
90 053
M_Zagr 19 452
29 201
42 802
47 608
52 722
35 121
37 976
42 453
48 248
58 264
M_Zagr 16 397
28 056
34 535
40 621
37 413
28 055
35 098
37 897
48 049
55 027

w przekroju miesięcy – dane wyjściowe
2013
2014
2015
2016
46 497
58 770
64 291
68 390
52 581
60 659
70 173
70 612
61 657
72 851
85 570
82 493
71 786
73 978
88 496
97 593
90 151
99 635
105 532 113 729
87 862
97 873
105 993 112 277
79 753
80 159
100 743
92 538
86 672
91 698
101 962 115 359
82 573
89 506
98 740 108 832
85 616
88 814
101 455 101 757
74 433
87 920
88 241
96 003
66 207
75 401
77 125
82 345
2013
2014
2015
2016
43 204
45 149
44 927
52 328
41 769
41 344
44 068
53 795
75 374
68 351
70 970
84 075
84 398
96 897
87 018
97 595
107 159
108 194
105 685 109 254
97 771
103 688
98 683 106 583
115 895
108 773
118 224 110 003
127 581
122 421
124 842 131 384
107 549
106 715
107 623 116 420
100 582
97 912
98 559 102 207
57 713
59 878
64 355
72 165
57 197
59 818
68 816
74 215

2017
66 425
70 115
90 760
90 168
121 269
120 638
115 336
116 552
114 150
108 433
101 207
86 369
2017
52 028
55 901
84 031
102 885
109 879
112 811
125 354
136 103
121 458
111 295
82 594
93 653

Tabela 1.1.2. Liczba korzystających z noclegów w Krakowie turystów krajowych, zagranicznych i ogółem w latach 2003–2017 w przekroju miesięcy, kwartałów oraz lat
Grupa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
M_Ogół 39 213
38 726
58 732
59 237
73 488
72 075
66 031
64 427
75 659
88 723
89 701
103 919
109 218 120 718
118 453
M_Ogół 35 894
42 355
51 314
57 588
74 921
83 600
69 803
71 836
77 286
91 869
94 350
102 003
114 241 124 407
126 016
M_Ogół 58 812
69 27
81 844
95 630 115 391
97 517
102 213 111 141 114 572
141 337 137 031
141 202
156 540 166 568
174 791
M_Ogół 74 852
86 723
94 621
99 023 115 463
120 743
115 951 117 556 132 331
153 303 156 184
170 875
175 514 195 187
193 053
M_Ogół 102 219 109 904
132 154 133 545
144 390
136 750
140 784 155 368 167 568
182 751 197 310
207 829
211 217 222 983
231 148
M_Ogół 80 731 112 604
122 758 124 865
142 129
117 681
128 373 152 635 163 750
149 016 185 633
201 561
204 676 218 860
233 449
M_Ogół 82 546 108 821
129 371 129 365
141 396
125 610
134 880 150 413 163 064
178 015 195 648
188 932
218 967 202 541
240 690
M_Ogół 96 926 126 987
147 031 161 515
158 020
134 322
145 126 173 449 184 810
195 641 214 253
214 119
226 804 246 743
252 655
M_Ogół 93 274 115 638
127 410 147 577
146 114
130 304
137 993 169 807 176 466
183 908 190 122
196 221
206 363 225 252
235 608
M_Ogół 85 756 104 191
113 332 132 858
141 662
119 697
130 133 153 034 162 454
174 699 186 198
186 726
200 014 203 964
219 728
M_Ogół 50 645
66 879
84 512
94 142 103 325
82 683
90 302 102 072 118 344
125 652 132 146
147 798
152 596 168 168
183 801
M_Ogół 40 436
60 482
66 266
84 391
78 505
66 241
78 831
90 625 104 967
113 656 123 404
135 219
145 941 156 560
180 022
Grupa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kwartał
I
K_Ogół 133 919 150 308
191 890 212 455
263 800
253 192
238 047 247 404 267 517
321 929 321 082
347 124
379 999 411 692
419 260
II
K_Ogół 257 802 309 231
349 533 357 433
401 982
375 174
385 108 425 559 463 649
485 070 539 127
580 265
591 407 637 030
657 650
III
K_Ogół 272 746 351 446
403 812 438 457
445 530
390 236
417 999 493 669 524 340
557 564 600 023
599 272
652 134 674 535
728 953
IV
K_Ogół 176 837 231 552
264 110 311 391
323 492
268 621
299 266 345 731 385 765
414 007 441 748
469 743
498 551 528 691
583 551
I
K_Kraj
82 379
85 513
95 748 103 079
124 698
122 716
126 645 129 230 155 723
178 627 160 735
192 280
220 034 221 495
227 300
II
K_Kraj 127 161 132 317
133 553 144 966
172 549
175 133
186 390 209 111 240 592
224 502 249 799
271 486
300 021 323 599
332 075
III
K_Kraj
97 958 121 093
128 745 157 158
159 415
163 407
180 241 219 634 232 687
249 196 248 998
261 363
301 445 316 729
346 038
IV
K_Kraj
96 915 112 151
119 540 143 740
158 164
141 911
158 273 184 145 206 605
210 663 226 256
252 135 266 821 280 105
296 009
I
K_Zagr
51 540
64 795
96 142 109 376
139 102
130 476
111 402 118 174 111 794
143 302 160 347
154 844
159 965 190 197
191 960
II
K_Zagr 130 641 176 914
215 980 212 467
229 433
200 041
198 718 216 448 223 057
260 568 289 328
308 779
291 386 313 431
325 575
III
K_Zagr 174 788 230 353
275 067 281 299
286 115
226 829
237 758 274 035 291 653
308 368 351 025
337 909
350 689 357 807
382 915
IV
K_Zagr
79 922 119 401
144 570 167 651
165 328
126 710
140 993 161 586 179 160
203 344 215 492
217 608
231 730 248 586
287 542
Grupa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Rok
Ogółem 841 304 1 042 537 1 209 345 1 319 736 1 434 804 1 287 223 1 340 420 1 512 363 1 641 271 1 778 570 1 901 980 1 996 404 2 122 091 2 251 947 2 389 414
404 413
451 074
477 586
548 943
614 826
603 167
651 549
742 120
835 607
862 988
885 788
977 264 1 088 321 1 141 926 1 201 422
Rok
Kraj
436 891
591 463
731 759
770 793
819 978
684 056
688 871
770 243
805 664
915 582 1 016 192 1 019 140 1 033 770 1 110 021 1 187 992
Rok
Zagr
M-c
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Rysunek 1.1.1. Infotopia danych charkteryzujących ruch turystyczny w Krakowie

K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, L. Mazanek, E. Grabińska, Problem…

W praktyce skala infotopii jest większa, np. w dalszych rozważaniach
przedstawiony będzie problem zaokrągleń danych źródłowych o różnym
stopniu ogólności. Można bowiem stosować zaokrąglenia do 10, 100, 1000
itd. Każdy z tych wariantów oznacza podwojenie współczynnika infotopii
z 15-krotności do 30-, 45-, 60-krotności.




Aby nie utonąć w morzu informacji, należy:
mieć pełną orientację w istniejących metodach analitycznych;
korzystając z doświadczenia i wiedzy zdobytej w zbliżonych merytorycznie badaniach, potrafić wybrać najbardziej przydatne narzędzia analizy;
zadbać o udoskonalenie istniejących, względnie opracować nowe schematy analizy, co potencjalnie może oznaczać wzrost skali infotopii, chyba że
przyjmie się założenie, iż nowe schematy analiz mają na celu zastąpienie
istniejących i mniej przydatnych narzędzi analizy.

Infotopia wiąże się z takimi pojęciami, jak: redundancja danych,
nadmiarowość informacji, przeciążenie informacją, tautologia, pleonazm1 czy
też sloganami typu masło maślane. Warto tu jednak podkreślić, że terminu
infotopianie należy interpretować negatywnie, wbrew powszechnie formułowanym stwierdzeniom typu:
 bytów nie mnożyć, fikcji nie tworzyć, tłumaczyć fakty jak najprościej
(brzytwa Ockhama),
 nadmiar informacji jest bardziej szkodliwy niż jej niedomiar,
 nie mnożyć bytów ponad potrzebę (bez potrzeby),
 nie domniemywać złej woli, jeśli rzecz daje się zadawalająco wyjaśnić
głupotą (brzytwa Hanlona).
Problem infotopii należy rozpatrywać w kontekście kolejnych generacji Internetu od Web 1.0 do Web 4.0, czwartej rewolucji przemysłowej z automatyzacją przetwarzania i wymiany danych, upowszechnieniem dostępu do
hurtowni i baz danych (data mining), w tym baz typu big data oraz massive
data, pojawianiem się coraz to doskonalszych narzędzi eksploracji i wizualizacji danych, przetwarzania równoległego, klastrów obliczeniowych, chmur
internetowych itp.
Ograniczanie narzędzi analitycznych generujących informacje jest
szkodliwe i może być powodem braku wyników badań. W teorii informacji
upowszechnia się model wiedzy 4V, w którym obowiązują zasady:
1

Por. Sunstein C. R. Infotopia, How Many Minds Produce Knowledge, “Oxford University Press”, 2006; Mayer-Schonberger V., Cukier K., Big Data., A Revolution that
will trnsform how we live, work and think ; “John Murray”, 2013.
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dużych ilości danych (volume),
dużej zmienności danych (velocity),
dużej różnorodności danych (variety),
konieczności weryfikacji posiadanych danych (value).

Warto zauważyć, że w podręcznikach statystyki omawiane są pochodzące z XIX w. metody analizy, w których zakłada się, że duża próba to zbiór
liczący n>30 danych. To słuszne założenie w sytuacji, kiedy jedynym narzędziem przetwarzania danych były tablice logarytmiczne, a nośnikami informacji – zwykłe kartki papieru. W XXI w. globalnej komputeryzacji należy się
zastanowić nad zmianą granicy dużej próby i opracować zmodyfikowane
narzędzia wnioskowania (przedziały ufności, testy istotności, zgodności, niezależności itd.) dostosowane do prób wielkości rzędu kilkuset, kilku tysięcy
czy też jeszcze większych.
Problem zaokrągleń danych źródłowych o różnym stopniu ogólności na
odstawie danych rocznych
W tab. 1.1.3 zebrano zagregowane parametry charakteryzujące wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w poszczególnych latach z okresu
2003-2017. Wszystkie parametry wyznaczane są na podstawie danych zawartych w dwóch pierwszych wierszach tab. 1.1.3. Informacje te są agregatami
danych źródłowych przytoczonych w tab. 1.1.1.
W kolumnach tab. b1.1.2 znajdują się dane dla poszczególnych lat,
natomiast wiersze podzielone są na 9 modułów, w których zamieszczono
informacje dotyczące:
 liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych Krakowie,
 (B) – wartości parametrów (A) zaokrąglone do pełnych tysięcy,
 (C) – wartości 3-letniej średniej ruchomej z parametrów (A),
 (D) – ruchome indeksy dynamiki parametrów (A),
 (E) – stałe indeksy dynamiki parametrów (A) przy założeniu 2003 =
100%,
 (F) – udziały procentowe liczby turystów w danym roku w ogólnej
liczbie turystów w całym okresie 2003-2017,
 (G) – relacje parametrów (F) do wartości 1/15 = 6,67%, będącej rocznym udziałem liczby turystów w przypadku braku zmian tej cechy
w ujęciu dynamicznym,
 (H) – udziały procentowe turystów krajowych i zagranicznych
w ogólnej liczbie turystów,
 (I) – ilorazy parametrów (H) przez wartości analogicznie zdefiniowanych wskaźników, ale odnoszących się do wszystkich analizowanych
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lat (parametry te wynoszą odpowiednio % K = 47,7% oraz % Z =
52,3%).
W każdym module znajduje się po 5 szeregów czasowych z danymi odnoszącymi się do:
 turystów krajowych (Kraj),
 turystów zagranicznych (Zagr),
 łącznej liczby turystów (Ogółem),
 różnic pomiędzy parametrami dla turystów krajowych oraz zagranicznych (K-Z),
 ilorazów tych parametrów (K/Z).
Jak łatwo zauważyć, mamy tu również przykład infotopii, w którym
na podstawie 30 danych (liczba turystów krajowych i zagranicznych w latach
2003-2017) wygenerowano 645 parametrów do analiz – wskaźnik infotopii
wynosi tu 645/30 = 21,5.
Szeregi czasowe parametrów zamieszczonych w tab. 1.1.3 zostały zilustrowane na wykresach (por. rys. 1.1.2-1.1.6) zawierających:
 rys. 1.1.2 – liczby turystów krajowych, zagranicznych i ogółem w latach 2003-2017,
 rys. 1.1.3 – dane wyjściowe o liczbie turystów w wersji oryginalnej,
zaokrąglonej oraz wygładzonej 3-letnią średnią ruchomą wraz z prognozami do roku 2020,
 rys. 1.1.4. – stałe i ruchome indeksy dynamiki liczby turystów,
 rys. 1.1.5 – udziały procentowe ruchu turystycznego w przekroju kolejnych lat (sumujące się do 100% w ramach poszczególnych wierszy),
 rys. 1.1.6 – udziały procentowe ruchu turystycznego w przekroju turystów krajowych i zagranicznych (sumujących się do 100% w ramach kolumn).
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Tabela 1.1.3. Liczba korzystających z noclegów w Krakowie turystów krajowych, zagranicznych i ogółem w latach 2003 –2017
(A)
2003
2004
Kraj
404 413
451 074
Zagr
436 891
591 463
Ogółem
841 304 1 042 537
K–Z
-32 478
-140 389
K/Z
0,926
0,763
Zaokrąglenia do tysiąca
(B)
2003
2004
Kraj
404 000
451 000
Zagr
437 000
591 000
Ogółem
841 000 1 043 000
K–Z
-33 000
-140 000
K/Z
0,924
0,763
Średnia ruchoma 3-letnia
( C)
2003
2004
Kraj
427 744
444 358
Zagr
514 177
586 704
Ogółem
941 921 1 031 062
K–Z
-86 434
-142 347
K/Z
0,832
0,757
Ruchome indeksy dynamiki
(D)
2003
2004
Kraj
100%
112%
Zagranica
100%
135%
Ogółem
100%
124%
K-Z
0,0%
-23,8%
K/Z
1,000
0,824
Stałe indeksy dynamiki
( E)
2003
2004
Kraj
100%
112%
Zagr
100%
135%
Ogółem
100%
124%
K–Z
0,0%
-23,8%
K/Z
1,000
0,824

2005
477 586
731 759
1 209 345
-254 173
0,653

2006
548 943
770 793
1 319 736
-221 850
0,712

2007
614 826
819 978
1 434 804
-205 152
0,750

2008
603 167
684 056
1 287 223
-80 889
0,882

2009
651 549
688 871
1 340 420
-37 322
0,946

2010
742 120
770 243
1 512 363
-28 123
0,963

2011
835 607
805 664
1 641 271
29 943
1,037

2012
862 988
915 582
1 778 570
-52 594
0,943

2013
885 788
1 016 192
1 901 980
-130 404
0,872

2014
977 264
1 019 140
1 996 404
-41 876
0,959

2015
1 088 321
1 033 770
2 122 091
54 551
1,053

2016
1 141 926
1 110 021
2 251 947
31 906
1,029

2017
1 201 422
1 187 992
2 389 414
13 430
1,011

2005
478 000
732 000
1 209 000
-254 000
0,653

2006
549 000
771 000
-222 000
0,712

2007
615 000
820 000
1 435 000
-205 000
0,750

2008
603 000
684 000
1 287 000
-81 000
0,882

2009
652 000
689 000
1 340 000
-37 000
0,946

2010
742 000
770 000
1 512 000
-28 000
0,964

2011
836 000
806 000
1 641 000
30 000
1,037

2012
863 000
916 000
1 779 000
-53 000
0,942

2013
886 000
1 016 000
1 902 000
-130 000
0,872

2014
977 000
1 019 000
1 996 000
-42 000
0,959

2015
1 088 000
1 034 000
2 122 000
54 000
1,052

2016
1 142 000
1 110 000
2 252 000
32 000
1,029

2017
1 201 000
1 188 000
2 389 000
13 000
1,011

2005
492 534
698 005
1 190 539
-205 471
0,706

2006
547 118
774 177
1 321 295
-227 058
0,707

2007
588 979
758 276
1 347 254
-169 297
0,777

2008
623 181
730 968
1 354 149
-107 788
0,853

2009
665 612
714 390
1 380 002
-48 778
0,932

2010
743 092
754 926
1 498 018
-11 834
0,984

2011
813 572
830 496
1 644 068
-16 925
0,980

2012
861 461
912 479
1 773 940
-51 018
0,944

2013
908 680
983 638
1 892 318
-74 958
0,924

2014
983 791
1 023 034
2 006 825
-39 243
0,962

2015
1 069 170
1 054 310
2 123 481
14 860
1,014

2016
1 143 890
1 110 594
2 254 484
33 296
1,030

2017
1 171 674
1 149 006
2 320 680
22 668
1,020

2005
106%
124%
116%
-17,8%
0,856

2006
115%
105%
109%
9,6%
1,091

2007
112%
106%
109%
5,6%
1,053

2008
98%
83%
90%
14,7%
1,176

2009
108%
101%
104%
7,3%
1,073

2010
114%
112%
113%
2,1%
1,019

2011
113%
105%
109%
8,0%
1,076

2012
103%
114%
108%
-10,4%
0,909

2013
103%
111%
107%
-8,3%
0,925

2014
110%
100%
105%
10,0%
1,100

2015
111%
101%
106%
9,9%
1,098

2016
105%
107%
106%
-2,5%
0,977

2017
105%
107%
106%
-1,8%
0,983

2005
118%
167%
144%
-49,4%
0,705

2006
136%
176%
157%
-40,7%
0,769

2007
152%
188%
171%
-35,7%
0,810

2008
149%
157%
153%
-7,4%
0,953

2009
161%
158%
159%
3,4%
1,022

2010
184%
176%
180%
7,2%
1,041

2011
207%
184%
195%
22,2%
1,120

2012
213%
210%
211%
3,8%
1,018

2013
219%
233%
226%
-13,6%
0,942

2014
242%
233%
237%
8,4%
1,036

2015
269%
237%
252%
32,5%
1,137

2016
282%
254%
268%
28,3%
1,111

2017
297%
272%
284%
25,2%
1,093

1 320 000

Tabela 1.1.3 (c.d.). Liczba korzystających z noclegów w Krakowie turystów krajowych, zagranicznych i ogółem w latach 2003–2017
Udziały % liczby turystów w kolejnych latach w ogólnej sumie liczby turystów
(F)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kraj
3,5%
3,9%
4,2%
4,8%
5,4%
5,3%
5,7%
6,5%
7,3%
7,5%
7,7%
8,5%
9,5%
9,9%
Zagr
3,5%
4,7%
5,8%
6,1%
6,5%
5,4%
5,5%
6,1%
6,4%
7,3%
8,1%
8,1%
8,2%
8,8%
Ogółem
3,5%
4,3%
5,0%
5,5%
6,0%
5,3%
5,6%
6,3%
6,8%
7,4%
7,9%
8,3%
8,8%
9,4%
K–Z
0,0%
-0,8%
-1,7%
-1,3%
-1,2%
-0,2%
0,2%
0,3%
0,9%
0,2%
-0,4%
0,4%
1,3%
1,1%
K/Z
1,014
0,835
0,715
0,780
0,821
0,966
1,036
1,055
1,136
1,032
0,955
1,050
1,153
1,127
Udziały % liczby turystów w kolejnych latach w ogólnej sumie liczby turystów w relacji do udziału średniorocznego (1/15 = 6,7%)
(G)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kraj
52,8%
58,9%
62,4%
71,7%
80,3%
78,8%
85,1%
96,9%
109,1%
112,7%
115,7%
127,6%
142,1%
149,1%
Zagr
52,1%
70,5%
87,2%
91,9%
97,8%
81,5%
82,1%
91,8%
96,0%
109,2%
121,1%
121,5%
123,2%
132,3%
Ogółem
52,4%
65,0%
75,4%
82,2%
89,4%
80,2%
83,5%
94,3%
102,3%
110,8%
118,5%
124,4%
132,2%
140,3%
K–Z
0,7%
-11,6%
-24,9%
-20,2%
-17,5%
-2,8%
3,0%
5,1%
13,1%
3,5%
-5,5%
6,1%
18,9%
16,8%
K/Z
1,014
0,835
0,715
0,780
0,821
0,966
1,036
1,055
1,136
1,032
0,955
1,050
1,153
1,127
Udziały % liczby korzystających z noclegów turystów krajowych i zagranicznych względem turystów ogółem
(H)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kraj
48,1%
43,3%
39,5%
41,6%
42,9%
46,9%
48,6%
49,1%
50,9%
48,5%
46,6%
49,0%
51,3%
50,7%
Zagr
51,9%
56,7%
60,5%
58,4%
57,1%
53,1%
51,4%
50,9%
49,1%
51,5%
53,4%
51,0%
48,7%
49,3%
Ogółem
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
K–Z
-3,9%
-13,5%
-21,0%
-16,8%
-14,3%
-6,3%
-2,8%
-1,9%
1,8%
-3,0%
-6,9%
-2,1%
2,6%
1,4%
K/Z
0,926
0,763
0,653
0,712
0,750
0,882
0,946
0,963
1,037
0,943
0,872
0,959
1,053
1,029
Udziały % liczby korzystających z noclegów turystów krajowych i zagranicznych względem turystów ogółem
(I)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kraj
100,7%
90,7%
82,7%
87,2%
89,8%
98,2%
101,9%
102,8%
106,7%
101,7%
97,6%
102,6%
107,5%
106,3%
Zagr
99,3%
108,5%
115,7%
111,7%
109,3%
101,7%
98,3%
97,4%
93,9%
98,5%
102,2%
97,7%
93,2%
94,3%
Ogółem
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
K–Z
1,4%
-17,9%
-33,0%
-24,6%
-19,5%
-3,5%
3,5%
5,4%
12,8%
3,2%
-4,6%
4,9%
14,3%
12,0%
K/Z
1,014
0,835
0,715
0,780
0,821
0,966
1,036
1,055
1,136
1,032
0,955
1,050
1,153
1,127

2017
10,5%
9,4%
9,9%
1,0%
1,108
2017
156,9%
141,6%
148,9%
15,3%
1,108
2017
50,3%
49,7%
100%
0,6%
1,011
2017
105,4%
95,1%
100%
10,2%
1,108
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Rysunek 1.1.2. Korzystający z obiektów noclegowych w Krakowie
w latach 2003-2017 turyści krajowi i zagraniczni oraz turyści ogółem

Rysunek 1.1.3. Liczba korzystających z obiektów noclegowych
w Krakowie w latach 2003-2017 wraz z prognozami do roku 2020
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Dane zaokrąglone do 1000
3 000 000
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Zagr

y = 100161x + 803248
R² = 0,9621
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Dane wygładzone 3-letnią średnią ruchomą
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Na podstawie rys. 1.1.2 można sformułować następujące wnioski.
 W początkowym okresie (lata 2003-2008) liczba turystów zagranicznych przekraczała liczbę turystów krajowych. Począwszy od roku 2008
obserwuje się równowagę obydwóch grup turystycznych.
 W całym analizowanym okresie obserwuje się regularny przyrost liczby turystów (ogółem, krajowych, zagranicznych), który można opisać
liniową funkcją trendu. Jedynie w roku 2008 miał miejsce znaczny spadek liczby turystów zagranicznych (widoczny także w liczbie turystów
ogółem).
Wykresy zamieszczone na rys. 1.1.3 ilustrują liczby turystów krajowych, zagranicznych i ogółem w latach 2003-2017 oraz ich prognozy przy
pomocy liniowej funkcji trendu do roku 2020. Prognozy są wyznaczane w
trzech wariantach, w których wykorzystuje się:
 dane oryginalne z pełną dokładnością,
 dane zaokrąglone do pełnych tysięcy,
 dane wygładzone 3-letnią średnią ruchomą.
Analiza ta ma na celu ustalenie wielkości różnic wyników badań w zależności od stopnia dokładności danych wyjściowych. W tab. 1.1.3 przedstawiono parametry liniowych funkcji trendu (wyrazy wolne, współczynniki
kierunkowe oraz współczynniki determinacji) uzyskane we wszystkich wariantach danych dla wszystkich grup turystów (Ogółem, Zagr, Kraj).
Jak można zauważyć, stopień zbieżności parametrów jest wysoki.
W przypadku danych zaokrąglonych maksymalne różnice parametrów wynoszą tylko 0,6%. Średnie zróżnicowanie parametrów kształtuje się tu na poziomie 0,2%. W przypadku danych wygładzonych rozbieżności parametrów
funkcji trendu są wyższe – średnio wynoszą 3,3%, a maksymalnie (dla współczynników determinacji) – 6,6%.
Uzyskane rezultaty analizy są interesujące z dwóch powodów:
 Większe rozbieżności parametrów w wariancie dla danych wygładzonych aniżeli dla danych zaokrąglonych. Istotą wygładzania szeregów
czasowych jest eliminacja wysokich rozbieżności sąsiadujących ze sobą
elementów szeregu przy zachowaniu dużego podobieństwa z danymi
oryginalnymi. Tymczasem okazuje się, że operacja zaokrąglania danych prowadzi do większej zgodności z danymi oryginalnymi.
 Niewielki poziom różnic (rzędu 0,1%-0,2%) wielkości parametrów
uzyskanych na podstawie danych oryginalnych i zaokrąglonych. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną bardziej szczegółowe
analizy mające na celu określenie poziomu rozbieżności parametrów
wynikowych w przypadku większych zaokrągleń (do 10 000 a nawet
100 000).
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Tabela 1.1.4. Zgodność parametrów liniowych funkcji trendu liczby turystów –
na podstawie danych oryginalnych, zaokrąglonych oraz wygładzonych

Parametry liniowych funkcji trendu
Dane oryginalne
wyraz wolny wsp. kier.
Ogółem
803236
100174
Zagr
308436
57170
Kraj
494800
43004
Dane zaokrąglone
Ogółem
802000
100250
Zagr
306476
57357
Kraj
494476
43107
Dane wygładzone
Ogółem
829978
96920
Zagr
319423
55779
Kraj
510555
41140
Zgodność parametrów
Dane zaokrąglone a dane oryginalne
Ogółem
0,15%
0,08%
Zagr
0,64%
0,33%
Kraj
0,07%
0,24%
Max
0,64%
0,33%
Średnia
0,28%
0,21%
Dane wygładzone a dane oryginalne
Ogółem
3,33%
3,25%
Zagr
3,56%
2,43%
Kraj
3,18%
4,33%
Max
3,56%
4,33%
Średnia
3,36%
3,34%

wsp. R2
0,9622
0,9827
0,8706
0,9627
0,9831
0,8723
0,9779
0,9885
0,9283
0,05%
0,04%
0,20%
0,20%
0,10%
1,63%
0,59%
6,63%
6,63%
2,95%

Na rys. 1.1.4-1.1.6 zamieszczone są wykresy ilustrujące:
 wartości parametrów dla turystów krajowych (K), zagranicznych (Z)
oraz ogółem,
 różnice parametrów [K-Z],
 ilorazy parametrów [K/Z].
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Rysunek 1.1.4. Ruchome i stałe indeksy dynamiki liczby korzystających z obiektów noclegowych w Krakowie w latach 2003-2017
Ruchome indeksy dynamiki
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Rysuenk 1.1.5. Udziały procentowe liczby korzystających z obiektów noclegowych w Krakowie w kolejnych latach
Roczne udziały procentowe w sumarycznej liczbie korzystających z obiektów noclegowych
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Rysunek 1.1.6. Udziały procentowe turystów krajowych i zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych w Krakowie w latach 2003-2017
Udziały % korzystających z obiektów noclegowych turystów krajowych i zagranicznych
5%
110%

-25%

Udziały % turystów krajowych i zagranicznych w relacji do udziałów średniorocznych

120%
110%
100%

20%

120%

10%

110%
100%

90%

-10%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0%

80%

80%
-20%

Kraj

70%

Zagr
-30%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

60%

-40%

K-Z

K/Z

60%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

70%

90%

K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, L. Mazanek, E. Grabińska, Problem…

Wnioski
Analiza przytoczonych wykresów pozwala sformułować następujące
wnioski:


Rys. 1.1.4
 Ruchome indeksy dynamiki wskazują, że w ostatnich 15 latach tylko
w jednym roku (2008) nastąpił spadek liczby turystów zagranicznych.
Poza tym tylko w roku 2008 (turyści krajowi) oraz w roku 2014 (turyści zagraniczni) nie odnotowano przyrostu liczby korzystających
z obiektów noclegowych w Krakowie. W pozostałych przypadkach (42
na 45) indeksy dynamiki kształtowały się na dodatnim poziomie, wskazującym na systematyczny wzrost ruchu turystycznego.
 Maksymalna roczna stopa wzrostu wynosiła 135% (turyści zagraniczni
w roku 2004) natomiast stopa minimalna kształtowała się na poziomie
83% (również turyści zagraniczni w roku 2008). W ostatnich dwóch latach nastąpiło zbliżenie ruchomych indeksów dynamiki w grupach turystów krajowych i zagranicznych) na poziomie 105%-107%.
 Wyższe roczne stopy wzrostu liczby turystów krajowych w stosunku do
turystów zagranicznych miały miejsce w 8 latach (2006-2011 oraz
2014-2015). Przeciwna sytuacja (wyższe stopy wzrostu liczby turystów
zagranicznych) wystąpiły w 4 latach 2004-2005 oraz 2012-2013).
 W porównaniu do wyjściowego roku analizy (2003) znaczna przewaga
liczby turystów zagranicznych nad krajowymi miała miejsce do roku
2008, a także (na niższym poziomie) w roku 2013. W pozostałych latach (po roku 2009) obserwuje się niewielką przewagę liczby turystów
krajowych nad zagranicznymi.
 Parametry K-Z oraz K/Z ilustrują te same zjawiska, przy czym różnica
pomiędzy tymi parametrami wyraża się w rożnych jednostkach pomiarowych.
 Indeksy dynamiki o podstawie stałej wskazują na kształtowanie się ruchu turystycznego, abstrahując od jego bezwzględnego poziomu (wykresy tych indeksów dla turystów ogółem są usytuowane w pobliżu
wykresów opisujących zmiany liczby turystów krajowych i zagranicznych, pomimo dwukrotnej różnicy wielkości tych grup).



Rys. 1.1.5
 Parametry zdefiniowane jako udziały procentowe liczby turystów
w poszczególnych latach w łącznej ich liczbie za cały 15-letni okres
(wierszowe udziały procentowe) nie wnoszą do analizy nic nowego.
Podobnie jest w przypadku ilorazów tych parametrów przez średnioroczny wskaźnik udziału wynoszący 1/15 = 6,67%. Wszystkie wykresy
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stanowią kopie wcześniej omówionych diagramów. Sytuacja ta wynika
z dużego podobieństwa przebiegu analizowanych szeregów charakteryzujących wielkość ruchu turystycznego w przekroju turystów krajowych i zagranicznych.
 Warto tu zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku rocznych udziałów
procentowych, jak i ich ilorazów przez wskaźnik średnioroczny parametry te przekraczają swoje wielkości progowe 6,67% oraz 100%
w roku 2011. Jest to rok, w którym sumaryczna wielkość ruchu turystycznego w Krakowie osiągnęła swój półmetek. Inaczej mówiąc, okres
15 analizowanych lat można podzielić na dwa podokresy o zbliżonych
50-pocentowych sumarycznych wielkościach ruchu turystycznego.
Pierwszy podokres trwał 9 lat (2003-2011), natomiast drugi okres –
6 lat (2012-2017).


Rys. 1.1.6
 Wykresy udziałów procentowych liczby turystów krajowych i zagranicznych rzucają nieco inne światło na relacje tych parametrów, niż
by to wynikało z poprzednio prezentowanych wykresów. Jak można
zauważyć, przez 11 lat (w okresie 2003-2014 z wyjątkiem roku 2011)
turyści zagraniczni przeważali nad turystami krajowymi. Tylko
w ostatnich 3 latach obserwuje się nieznaczną (0,6%-2,6%) przewagę
liczby turystów krajowych nad zagranicznymi.
 Warto też zwrócić uwagę na różnice pomiędzy wskazaniami „bieżących” udziałów procentowych (wyznaczanych z danych wyjściowych
za kolejne lata) a udziałami zmodyfikowanymi, będącymi ilorazami
udziałów bieżących przez udziały uśrednione w skali całego 15-lecia.
W tym przypadku przewaga zagranicznego ruchu turystycznego maleje i ogranicza się do 4-5 początkowych lat (2004-2007). W pozostałych latach (za wyjątkiem roku 2012) obserwuje się przewagę turystów krajowych nad zagranicznymi.
 Rozbieżności pomiędzy obydwoma wariatami wskaźników udziałów
są widoczne także na wykresach parametrów [K-Z] oraz [K/Z]. Konfiguracja tych wykresów jest identyczna, ale inne jest ich usytuowanie
względem wartości progowych (0% dla parametrów K-Z oraz 100%
dla parametrów K/Z]. Na wykresach w górnej części rys. 2.3.6 (udziały „bieżące”) wartości progowe przekroczone są tylko w 4 latach
(2011 oraz 2015-2017). Natomiast na wykresach w dolnej części rys.
2.3.6 przekroczenie wartości progowych (wskazujące na przewagę
krajowego ruchu turystycznego nad zagranicznym) obserwuje się dla
8 lat – w okresie 2009-2017, za wyjątkiem roku 2013.
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ANALIZA POTENCJAŁU WYBRANYCH UZDROWISK W POLSCE
Analysis of the potential of selected health resorts in Poland
Abstract
Important reasons for traveling were and are constituted by the needs to regenerate
mental, physical and spiritual forces. Especially in the recent period of time,
unfavorable living conditions of modern man participating in the continuous
development of civilization (pollution, tension, stress, overpopulation of cities) create
demand for health and health services that would allow for regaining balance in life.
Many people who have not yet been affected by p ermanent sickness-induced changes
feel the need to periodically change their lifestyles or place of living just as a form of
prevention. A significant role in this process can be played by health related services.
Today, more and more health resorts where spa and health related services are
provided, more and more often combine them with various tourism and recreational,
sport or business functions. Also in Poland, thanks to the wide range of treatment
services, the potential of tourist products, offered to domestic and foreign tourists, is
increasing. Spas are raising the standards of health services, hotel and treatment
infrastructure, as well as offering additional (medical) and other services,
significantly contributing to the competitiveness of health resorts. This tendency meets
the demand from the side of tourists not only for the health related services but also
for the auxiliary services. A typical „patient” that used to come to these places has
been replaced by the „tourist-patient” which in turn adds in to the changing image of
the towns that are home for health resorts.
The aim of the article was a comparative analysis of 15 selected health resorts in
Poland, in terms of: offers, treatment profiles, types of treatments, additional offers
(for example related to medical tourism).The research was conducted in November of
2017 and an original survey created by the author has been used – the survey was
send to 15 selected health resorts in Poland. The results of the research show their
varied touristic product and offer potential.
Keywords: health resort service, health resorts in Poland, health resorts, potential of
health as a product in Poland
Streszczenie
Bardzo ważnymi motywami podróżowania były i są potrzeby regeneracji sił psychicznych, fizycznych jak i duchowych. Zwłaszcza w ostatnim czasie niekorzystne warunki
życia współczesnego człowieka, uczestniczącego w ciągłym rozwoju cywilizacyjnym
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(np. zanieczyszczenie środowiska, napięcia, stress, przeludnienie miast), stwarzają
zapotrzebowanie na usługi mogące przywrócić mu stan równowagi, zapewnić wypoczynek, odnowę biologiczną, regenerację sił. Coraz więcej osób, które nie mają jeszcze trwałych zmian chorobowych, odczuwa potrzebę czasowej zmiany miejsca przebywania i zmiany stylu życia w celach profilaktycznych. Istotną rolę w tym zakresie
odgrywać mogą usługi uzdrowiskowe.
Współcześnie miejscowości uzdrowiskowe, gdzie ma miejsce działalność związana ze
świadczeniem usług lecznictwa uzdrowiskowego, coraz częściej łaczą je z różnorodnymi funkcjami turystycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub biznesowymi. Także
w Polsce, dzięki bogatemu wachlarzowi usług nie tylko leczniczych, wzrasta potencjał
ofertowy i produktowy tych obszarów, chętnie odwiedzanych przez turystów krajowych i zagranicznych. Jednocześnie podnoszenie standardu usług zdrowotnych, bazy
i infrastruktury zabiegowej, usług noclegpwych, a także oferowanie usług dodatkowych (np. medycznych) i okołoturystycznych, w sposób znaczący przyczynia się do
zwiększenia konkurencyjności uzdrowisk. Jest to trend wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony turystów już nie tylko wyłącznie na usługi uzdrowiskowe, ale
także usługi uzupełniające. Miejsce dotychczasowego „kuracjusza” przyjeżdzającego
wyłącznie „do wód”, zajął miejsce „kuracjusz-turysta”, który zmienia obraz dzisiejszych miejscowosci uzdrowiskowych.
Celem artykułu była analiza porównawcza wybranych uzdrowisk w Polsce pod
względem m.in. ich potencjału ofertowego, profili leczniczych, rodzajów zabiegów,
ofert dodatkowych (np. z zakresu turystyki medycznej). Badania przeprowadzono
w listopadzie 2017 roku za pomocą autorskiej ankiety, którą rozesłano do 15 wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Wyniki badań pokazują ich zróżnicowany potencjał produktowy i ofertowy.
Słowa kluczowe: uzdrowiska, uzdrowiskowy potencjał produktowy Polski , usługi
uzdrowiskowe

Pojęcie turystyki uzdrowiskowej
W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne pojęcia odnoszące się
do turystyki uzdrowiskowej ze względu na pełnione przez nią podstawowe
funkcje – funkcję leczniczą i turystyczną. Działalność w uzdrowiskach definiuje się więc jako „turystykę uzdrowiskową”, „turystykę leczniczą” lub „turystykę zdrowotną realizowaną w uzdrowiskach”.
Na przykład Krasiński łączy turystykę uzdrowiskową z „pobytami
w celach leczniczych pod sanatoryjną opieką lekarską” 1 . Natomiast Jagusiewicz zalicza pobyty w zakładach uzdrowiskowych do „turystyki leczniczej,
odróżniając ją od turystyki zdrowotnej” 2 . Szamborski postrzega turystykę
1

Krasiński Z., Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne
w 1999, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI w., AE, Poznań 1999, s. 93.
2 Jagusiewicz A., Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Wyd. Instytut Turystyki,
Warszawa 2001, s. 10.
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zdrowotną w kurortach jako „jedną z działalności uzdrowiskowej służącą
odnowie sił psychofizycznych człowieka i jest takim rodzajem działalności
turystycznej, której intencja, czas i formy uprawiania wybrane są w sposób
dobrowolny przez człowieka, ale zarazem w sposób świadomy – dla poprawy
zdrowia”3 .
Zdaniem Gaworeckiego najważniejszymi motywami, którymi kierują
się turyści, wybierając ofertę uzdrowiskową, są przede wszystkim:
 odnowa sił jako główny cel, któremu turyści podporządkowują odpowiedni tryb życia w miejscowości odwiedzanej;
 stan zdrowia turysty, który objawia się wyczerpaniem lub przemęczeniem powodującym potrzebę spędzenia urlopu, wakacji w sposób zaproponowany przez lekarza;
 aktywny model wypoczynku dozowany indywidualnie. 4
Jednocześnie bardzo ważnym, pozytywnym elementem tego typu turystyki jest fakt, że turystykę uzdrowiskową można praktycznie uprawiać
przez cały rok, w przeciwieństwie do innych typów turystyki. Jest to bardzo
duża szansa dla miejscowości uzdrowiskowych, lecz również duże wyzwanie
– w ramach przygotowywania przez nie zróżnicowanej oferty turystycznej,
wypoczynkowej, rekreacyjnej oraz towarzyszącej – usługowej.
Zarówno w Europie, jak i na świecie przybywa ludzi starszych, bo
wydłuża się długość życia. Przybywa ludzi nieproduktywnych, dysponujących dużą ilością czasu wolnego i pieniędzmi, z wielkimi oczekiwaniami
w zakresie poprawy swojego stanu zdrowia, samopoczucia czy też urody.
W związku z takim zapotrzebowaniem wiele miejscowości uzdrowiskowych
tworzy różnorodne oferty zdrowotne, wypoczynkowo-turystyczne czy też
rehabilitacyjne. Klasyfikacje uzdrowisk, jakie można spotkać w krajach europejskich, nieznacznie różnią się od polskich, co wiąże się z trochę innym rozumieniem pojęcia „uzdrowiska” lub „miejscowości uzdrowiskowej”. W Europie funkcjonuje dziś zarówno lecznictwo uzdrowiskowe w klasycznym
pojęciu, jak i w nowych formach. Podobnie jest na kontynencie amerykańskim, gdzie dominuje skomercjalizowana oferta zdrowotna w postaci wellness
& spa.
Potwierdzeniem zmian zachodzących na rynkach europejskich są dane z raportu SpaFinder z 2017 roku, z których możemy się dowiedzieć, że „do
najważniejszych kierunków rozwoju dzisiejszych uzdrowisk w Europie możemy m.in. zaliczyć: intensywny rozwój ośrodków spa & wellness (około
80% wszystkich usług), tylko nieliczne ośrodki uzdrowiskowe (10%) prowa3

Szamborski Z., Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił
człowieka, w: „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki”, Warszawa 1978, nr 6, s. 58.
4 Gaworecki W. W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 36.
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dzą oferty leczenia w formie ambulatoryjnej oraz oferty ośrodków rehabilitacyjnych (10-15%)”5 . Trendy te wynikać mogą m.in. ze zmian zachowań turystów korzystających z usług zdrowotnych, przejawiających się, np. sposobem
wykorzystywania przez nich czasu wolnego-wakacyjnego, czyli odchodzenia
od długotrwałych turnusów uzdrowiskowych na rzecz krótkich zabiegów typu
spa & wellness. Wynika to z powszechnego pośpiechu i chęci korzystania
z usług turystycznych w krótkim czasie (wyjazdy weekendowe lub kilkudniowe).
Europejskie uzdrowiska można podzielić dziś na 3 grupy:
 uzdrowiska, w których dominuje klasyczny model leczenia uzdrowiskowego oparty na naturalnych surowcach leczniczych. Najliczniej występuje on w takich krajach, jak: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Polska,
Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia i częściowo we Francji;
 uzdrowiska typu „spa”, które są charakterystyczne dla takich państw,
jak: Włochy, Węgry, Holandia, Grecja, Słowenia, Belgia, Wielka Brytania;
 miejscowości, które zatraciły całkowicie charakter uzdrowiskowy
i przekształciły sie w centra „wellness”.
Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce
Uzdrowiskiem, w rozumieniu ustawy z 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych, jest obszar, „na terenie którego prowadzone jest
lecznictwo uzdrowiskowe, oraz który jest wydzielony w celu wykorzystania
i ochrony znajdujących się na jego terenie naturalnych surowców leczniczych”6 . Ustawa ta określa: zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania
lecznictwa uzdrowiskowego, kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, zasady nadawania obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, zasady
pozbawiania obszaru statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, zadania gmin uzdrowiskowych. Wprowadza także definicje gminy
uzdrowiskowej, uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz stref
ochronnych.
Uznanie danej miejscowości za uzdrowisko dokonuje się po wystąpieniu i opracowaniu tzw. operatu uzdrowiskowego przez gminę, pozwalają5

www.spafinder.com, 20.02.2018.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
6
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cego stwierdzić posiadanie warunków spełniających wymagania zawarte
w ww. ustawie. Uzyskany status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej stwarza podstawy organizacyjno-prawne do prowadzenia na danym
obszarze lecznictwa uzdrowiskowego, ale także działalności wypoczynkowej,
turystycznej i usługowej.
Według wytycznych, obszar lub miejscowość, aby uzyskać status
uzdrowiska, musi spełnić następujące warunki:
 posiada złoża naturalnych surowców oraz klimat o potwierdzonych
właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie;
 na jego obszarze znajdują się zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia tego lecznictwa;
 spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania
w stosunku do środowiska;
 posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodnościekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także
prowadzi gospodarkę odpadami. 7
W Polsce obecnie prawny status uzdrowiska posiada 46 miejscowości, a najwięcej zlokalizowanych jest w 13 województwach: dolnośląskim,
kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińskomazurskim oraz zachodniopomorskim. Najwięcej, bo aż 11, znajduje się
w województwie dolnośląskim oraz w Małopolsce, gdzie jest 9 miejscowości
uzdrowiskowych. Rozmieszczenie przestrzenne uzdrowisk w naszym kraju
jest nierównomierne, co wynika z budowy geologicznej oraz występowaniem
naturalnych zasobów leczniczych. Uzdrowiska są obecne we wszystkich regionach naszego kraju, lecz najwięcej jest na obszarze terenów górskich,
gdzie złoża wód leczniczych, gazów i innych surowców są najliczniejsze.
Potencjał Polski w zakresie turystyki uzdrowiskowej
Uzdrowiska polskie, od wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej,
stanęły w obliczu wspólnego, konkurencyjnego rynku usług zdrowotnych
i uzdrowiskowych obszaru UE. Właśnie w krajach Wspólnoty funkcjonują
najsłynniejsze i najstarsze miejscowości uzdrowiskowe oraz kurorty. Posiadają one wiele atutów, m.in. wyjątkowe walory turystyczne (zwłaszcza naturalne, środowiskowe), walory lecznicze i kulturowe oraz historyczne, infrastrukturę leczniczo-uzdrowiskową, zróżnicowaną bazę zabiegową, nowoczesne
7

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
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zaplecze rekreacyjne, bazę noclegową i gastronomiczną, a także bazę biznesową i konferencyjną. Do największych konkurentów Polski w tej ofercie
zaliczyć można np. Niemcy (Baden Baden, Wiesbaden), Węgry (Budapeszt),
Litwę (Druskienniki), Czechy (Karlove Vary). Turystyka uzdrowiskowa
w Polsce może być jednym z priorytetowych produktów markowych skierowanych na rynki zagraniczne i rynek krajowy, wykorzystując bogate walory
naturalne z właściwościami leczniczymi, źródłami wód mineralnych, mikroklimatem itp. Jest to duże wyzwanie dla poszczególnych regionów i miejscowości uzdrowiskowych, pod warunkiem stworzenia przez nie oferty, która
nadąży za oczekiwaniami coraz bardziej wymagających kuracjuszy i turystów.
W związku z tymi wyzwaniami rynku nieodzowne staje się połączenie funkcji turystycznej i leczniczej uzdrowisk, na wzór tendencji w krajach
zachodnich. Perspektywą dla wielu polskich uzdrowisk jest więc – oprócz
wprowadzenia nowoczesnych metod leczenia uzdrowiskowego (usługi lecznicze, profilaktyczne, zabiegi, rehabilitacja) – stworzenie i promowanie niekonwencjonalnych i innowacyjnych rozwiązań, poprzez urozmaicenie oferty
o produkty turystyczne (np. turystyka kwalifikowana, turystyka miejska
i kulturowa, turystyka biznesowa, oferty kulturalno-rozrywkowe czy też oferty z zakresu aktywnego wypoczynku tj. rekreacyjno-sportowe). Jest to jedyny
sposób, by uzdrowiska w Polsce mogły konkurować na rynku usług turystyki
uzdrowiskowej w warunkach globalizacji z innymi tego typu miejscowościami w Europie.
Jak wskazuje Olszewski-Strzyżowski, „posiadane przez Polskę wysokich wartości klimatycznych, staje się magnesem przyciągającym turystów,
tworząc i oferując im z roku na rok coraz szerszy wachlarz usług zdrowotnych, wykorzystując coraz lepsze zaplecze techniczne, medyczne, a także
infrastrukturę regionów i miejscowości. Podróże w celu poprawy zdrowia to
pobyty dłuższe (uzdrowiska) lub w ośrodkach spa & wellness (o różnej długości). Wiążą się one ze stosunkowo wysokimi wydatkami ze strony turystów. Daje to duże możliwości zasilania budżetów miejscowości o walorach
zdrowotnych”8 .
Niezbędna w tym zakresie jest współpraca miejscowości uzdrowiskowych (a zwłaszcza uzdrowisko – urząd miasta) z Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, ze stowarzyszeniami branżowych, takimi jak np. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP lub Unia Uzdrowisk
Polskich, branżą turystyczną w celu wypracowania i promocji oraz komercjalizacji swoich produktów turystycznych z zakresu usług uzdrowiskowych.
8

Olszewski-Strzyżowski J., Promocja turystyki zdrowotnej, w: Turystyka uzdrowiskowa – stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009, s.
375.
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Przykładami wspólnych działań mogą być wydawnictwa promocyjne (np.
Jedziemy do wód w…), udział w targach krajowych i zagranicznych (np. ITB
Berlin), organizacja study-tour do regionów i miejscowości uzdrowiskowych
itp. Bardzo ważne jest także współdziałanie w celu promocji potencjału
uzdrowisk na rynki zewnętrzne z Polską Organizacją Turystyczną, a zwłaszcza z Zagranicznymi Ośrodkami POT. Pomocne w tych działaniach są niewątpliwie zapisy dotyczące potencjału uzdrowiskowego, które znajdują się
w dokumentach strategicznych w regionach (najczęściej w postaci Strategii
Rozwoju Turystyki).
Dla zobrazowania regionalnego potencjału produktowego polskich
uzdrowisk, jak również produktów w zakresie spa & wellness, w tabeli 1
przedstawiono usystematyzowane informacje uzyskane od 16 Regionalnych
Organizacji Turystycznych.
Tabela 1. Potencjał produktowy w województwach, w zakresie oferty uzdrowiskowej oraz spa & wellness, w układzie rangowym
Województwo
Uzdrowiska
Spa & wellness
dolnośląskie
1
1
kujawsko-pomorskie
1
2
lubelskie
2
3
lubuskie
2
2
łódzkie
2
2
małopolskie
2
2
mazowieckie
3
2
opolskie
3
3
podkarpackie
1
3
podlaskie
3
3
pomorskie
1
1
śląskie
2
2
świętokrzyskie
1
2
warmińsko-mazurskie
3
2
wielkopolskie
2
2
zachodniopomorskie
1
1
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z 16 Regionalnych
Organizacji Turystycznych, 2018. Objaśnienie: 1 – wartość najwyższa, pierwszoplanowa, 2 – wartość średnia, 3 – niższa wartość.

W odniesieniu do potencjału uzdrowiskowego Polski, wskazanego
przez ROT, najwięcej wskazań o najwyższej wartości produktowej (wartość
1) dotyczyło takich województw, jak: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie,
podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. Co do potencjału w zakresie spa & wellness, to takie wskazania dotyczyły zwłaszcza
województw: dolnośląskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.
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Wskazane województwa i ROT oba zakresy produktowe traktują w sposób
priorytetowy, wykorzystując je do promocji w kraju i za granicą (np. województwo pomorskie realizuje z powodzeniem już od kilku lat projekt „Pomorskie Prestige”, gdzie promowany jest regionalny potencjał uzdrowiskowy
oraz spa & wellness na rynki zewnętrzne).
Poniżej w tabeli 2 przedstawiono także szczegółowe działania promocyjne POT ze wskazaniem rynków zewnętrznych oraz segmentów odbiorców.
Działania te realizowane są z powodzeniem przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej.
Tabela 2. Najważniejsze rynki oraz segmenty turystów zagranicznych,
do których kierowane są działania promocyjne POT
z obszaru turystyki uzdrowiskowej oraz spa & wellness.
Rynek
Grupa docelowa (segment)
Obszar produktowy
Turystyka uzdrowiskowa, pobyMłodzież, 35 + oraz „Puste
Austria
ty w ośrodkach SPA, poprawa
gniazda”
urody, relaks
Branża turystyczna, stowarzyKanada
Turystyka uzdrowiskowa
szenia polonijne i opiniotwórcze
Turystyka uzdrowiskowa,
Niemcy
Seniorzy
spa & wellness (poprawa zdrowia – sanatoria i uzdrowiska)
Aktywni zawodowo –
Turystyka uzdrowiskowa,
Rosja
w średnim wieku (osoby średnio spa & wellness (poprawa urody,
i bardzo zamożne)
relaks)
Turystyka uzdrowiskowa,
Skandynawia
Biznes, 60+
wellness (ośrodki wellness)
Branża turystyczna,
USA
Turystyka uzdrowiskowa
stowarzyszenia polonijne
Turystyka uzdrowiskowa,
Aktywni zawodowo –
spa & wellness s (pobyty
Ukraina
w średnim wieku (osoby średnio
w ośrodkach spa & wellness,
i bardzo zamożne)
poprawa urody, relaks)
Węgry

Seniorzy

Turystyka uzdrowiskowa

Turystyka uzdrowiskowa, spa &
wellness (poprawa zdrowia –
sanatoria i uzdrowiska)
Kraje
Pobyty w ośrodkach spa &
Rodziny
arabskie
wellness, uzdrowiska
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020” POT, Warszawa 2012.
Wlk.Brytania
i Irlandia

Seniorzy (oferta zwłaszcza dla
Polonii)
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Działania Polskiej Organizacji Turystycznej skierowane są na 11 rynków zewnętrznych, a najważniejszymi segmentami odbiorców są m.in: seniorzy, aktywni zawodowo oraz branża turystyczna.
Podsumowując, można więc stwierdzić, iż Polska posiada bogatą
ofertę produktową w zakresie turystyki uzdrowiskowej, która z roku na rok
podnosi swoje standardy oraz zwiększa jakość i wachlarz oferowanych usług
zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych. Na pewno skutkować
to będzie zwiększeniem ruchu turystycznego do Polski, a tym samym do regionów i miejscowości uzdrowiskowych. W tym miejscu należy zwrócić
uwagę na fakt przestrzegania wskażników chłonności i pojemności turystycznej w tych destynacjach, w których to zjawisko stanowić będzie kolejne wyzwanie dla całego rynku usług uzdrowiskowych (m.in podejmowane działania
powinny być zgodnie z założeniami turystyki zrównoważonej).
Przedmiot i cel badań
Przedmiotem badań była ocena potencjału produktowego i ofertowego z zakresu usług uzdrowiskowych i zdrowotnych (medycznych), które posiada 15 wybranych miejscowości uzdrowiskowych. Problemem badawczym
była odpowiedź na pytania: Jak zróżnicowane są oferty poszczególnych miejscowości uzdrowiskowych? Które z uzdrowisk posiada największy i najbogatszy potencjał produktowy w zakresie oferty uzdrowiskowej i usług zdrowotnych (medycznych)? Jakie segmenty turystów są najczęstszymi odbiorcami tej oferty?
Metoda i organizacja badań
Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2017 roku za pomocą
autorskiej ankiety, którą rozesłano do 15 wybranych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Ich weryfikacji (typ uzdrowiska, zakres usług itp) dokonano na podstawie danych uzyskanych ze strony internetowej Ministerstwa
Zdrowia.9 Były to uzdrowiska różne pod względem ich położenia, panujących
tam warunków bioklimatycznych, wachlarza i specyfiki usług, różnych segmentów odbiorców itp. Wyboru ww. miejscowości do badań dokonano świadomie, kierując się przekonaniem, że analiza da pełny obraz potencjału produktowego tych zróznicowanych uzdrowisk.

9

www.mz.gov.pl, 18.03.2018.
37

J. Olszewski-Strzyżowski, M. Łuczak, Analiza potencjału wybranych uzdrowisk…

Wyniki badań
Na samym początku porównano wybrane uzdrowiska pod względem
występowania w nich naturalnych surowców lecznczych. Podział ten jest
zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i dotyczy uzdrowisk: klimatycznych (gdzie prowadzona jest działalność lecznicza wykorzystująca wpływ
klimatu na organizm ludzki), zdrojowisk (gdzie występują naturalne wody
lecznicze i istnieją warunki do ich wykorzystania w terapiach), borowinowych
(gdzie zabiegi oparte są na bezpośrednich dostawach surowca z pobliskich
pokładów borowin), nadmorskich (gdzie występują naturalne surowce lecznicze w postaci klimatu nadmorskiego i wody morskiej).10
Tabela 1. Podział badanych uzdrowisk pod względem występowani a
w nich naturalnych surowców leczniczych
Uzdrowisko
Klimaty
ZdroBorowiNadczne
jowisko
nowe
morskie
Busko-Zdrój
x
x
Ciechocinek
x
x
x
Cieplice
x
Iwonicz-Zdrój
x
Kamień Pomorski
x
Konstancin-Jeziorna
x
Kołobrzeg
x
x
x
Krynica-Zdrój
x
x
Lądek-Zdrój
x
Rabka
x
x
Świeradów
x
x
x
Świnoujście
x
Szczawnica
x
x
Uniejów
x
Ustroń
x
Razem
8
11
4
2
Źródło: badania własne, 2018.

Pośród wybranych do badań uzdrowisk i stosowanych w nich surowców leczniczych najwięcej jest typów „uzdrowisko zdrojowisko” (11), a najmniej uzdrowisk typu „nadmorskiego” (tylko 2).
Następnie poddano analizie zasoby naturalne, którymi dysponują
badane uzdrowiska. Podział ten jest zgodny z ww. wytycznymi zawartymi
w Ustawie z 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym oraz wytycznymi Miniasterstwa Zdrowia. Szczegóły przedstawiono w tabeli 2.
10

www.mz.gov.pl, 12.02.2018.
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x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
8

x
5

Razem

Kąpiele suche CO2

Sole jodobromowe

Torfy lecznicze/ borowiny

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
15
7
11
1
Źródło: badania własne, 2018.

Solanki

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz-Zdrój
Kamień Pomorski
Konstancin-Jeziorna
Kołobrzeg
Krynica-Zdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń
Razem

Wody termalne

Uzdrowisko

Wody lecznicze (mineralne)

Tabela 2. Zasoby naturalne wykorzystywane do zabiegów,
wskazane przez badane uzdrowiska

4
5
3
3
3
4
4
3
3
3
2
2
1
2
5
47

Według uzyskanych informacji, do najliczniej występujących zasobów naturalnych w badanych uzdrowiskach zaliczyć można w kolejności:
wody lecznicze – mineralne (wystepują we wszystkich 15 uzdrowiskach),
torfy lecznicze i borowiny (11) oraz solanki (8). Pozostałe zasoby naturalne
występują w zdecydowanie mniejszych ilościach. Jeśli chodzi o wykorzystywanie zasobów naturalnych w zabiegach, to najwięcej jest ich w uzdrowiskach: Ciechocinek oraz Ustroń (po 5) oraz Busko-Zdrój, KonstancinJeziorna, Kołobrzeg (po 4). Wskazanie ww. zasobów naturalnych przez badane uzdrowiska, jak również wykorzystywanie ich w zabiegach, wynika z położenia miejscowości i warunków geologicznych tam występujących.

39

J. Olszewski-Strzyżowski, M. Łuczak, Analiza potencjału wybranych uzdrowisk…

W dalszej kolejności przeanalizowano wybrane uzdrowiska pod
względem rodzaju placówek leczniczych tam działających oraz wskazano
profil odbiorców oferty uzdrowiskowej.

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz-Zdrój
Kamień Pomorski
Konstancin-Jeziorna
Kołobrzeg
Krynica-Zdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń
Razem

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
15
9
Źródło: badania własne, 2018.

x
x

x

x

x
x
x

5

2

Razem

Sanatorium dla dzieci

Szpital uzdrowiskowy
dla dzieci

Jednostka opieki ambulatoryjnej dla dzieci
i dorosłych

Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych

Uzdrowisko

Szpital uzdrowiskowy
dla dorosłych

Tabela 3. Rodzaj placówki lecznictwa uzdrowiskowego w badanych uzdrowiskach oraz odbiorcy oferty uzdrowiskowej

4
5
2
3
3
2
4
1
3
4
4
2
2
1
1
41

Jak wskazano powyżej, wśród badanych uzdrowisk najwięcej było
tych, które oferują zabiegi dla dorosłych (15), a najmniej takich, które mają
ofertę sanatoryjną dla dzieci (2). Najbardziej zróżnicowany profil oferty leczniczej posiada uzdrowisko Ciechocinek (5) oraz Busko-Zdrój, Kołobrzeg,
Rabka oraz Świeradów (po 4). Najskromniejszy zakres leczniczy oferowany
jest w Krynicy-Zdroju, Uniejowie oraz Ustroniu (po 1).
W dalszej kolejności przeanalizowano działalność wybranych uzdrowisk pod względem prowadzonych przez nie głównych kierunków leczniczych – profili leczniczych. Analizie poddano 18 profili, a szczegóły przedstawiono w tabeli 4.
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Razem

3

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

5

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
5 1 7 8 5 6 1 12
Źródło: badania własne, 2018.

x

x
x
x
x
x
x

6

x

x
8

x

x

8
5

2

8
7
5
7
6
8
4
98

x
x
x
x
x
x
x
12

x
x
x
x x x
x
5 9 4

Według powyższego zestawienia, najbardziej zróżnicowaną ofertę
leczniczą oferuje uzdrowisko w Ciechocinku (9 profili leczniczych) oraz Busko-Zdrój, Kołobrzeg, Lądek-Zdrój oraz Uniejów (po 8). Najskromniejszą
ofertę w zakresie profili leczniczych posiadają natomiast Kamień Pomorski
oraz Ustroń (po 4).
W tabeli 5 przedstawiono zestawienie uzdrowisk pod względem oferowanych w nich zabiegów uzdrowiskowych, jak również leczniczych.
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9
6
7
4

x

x

x
x

8

x x

x
x

Razem

x x

Pulmonologia

x

Urologia i nefrologia

Ortopedyczno-urazowy
x

x

x

3

Okulistyka

Leczenie otyłości

Leczenie osteoporozy

Laryngologia

Kardiologia

Ginekologia

Endokrynologia

Ddiabetologia

Ddermatologia
x

Układ krążenia
Układ nerwowy
Układ trawienia

x

Reumatologia

BuskoZdrój
Ciechocinek
Cieplice
IwoniczZdrój
Kamień
Pomorski
KonstancinJeziorna
Kołobrzeg
KrynicaZdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń

Choroby tarczycy

Uzdrowisko

Choroby naczyń obwodowych

Tabela 4. Prowadzone przez uzdrowiska profile lecznicze

J. Olszewski-Strzyżowski, M. Łuczak, Analiza potencjału wybranych uzdrowisk…

Razem

8

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

16
11
12
13
11
12
15
13
13
10
12
14
13
9
11

x
x
x
x

185

13

Wellness

14

x

7

x

Spa

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11

x
x

x

Rehabilitacja

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15

x

Masaże lecznicze

x
x
x
x
x
x
x
x
x

15

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Psychoterapia

Magnetoterapia

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Okłady

Kinezyterapia

1

14

4

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kąpiele

Balneoterapia

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

15

Hydroterapia

x

Inhalacje

Helioterapia

x
x
x

15

Fototerapia

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

11

Elektroterapia

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

13

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz-Zdrój
Kamień Pomorski
Konstancin-Jeziorna
Kołobrzeg
Krynica-Zdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń
Razem

14

Uzdrowisko

Borowina

Tabela 5. Rodzaje prowadzonych zabiegów

Źródło: badania własne, 2018.

Według powyższego zestawienia, najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną ofertę zabiegową posiadają takie uzdrowiska, jak: Busko-Zdrój (16),
Kołobrzeg (15) oraz Świnoujście (14). Najskromniejszą ofertę w tym zestawieniu posiada Uniejów (9 ofert zabiegów leczniczych).
W badanych uzdrowiskach postanowiono przeanalizować typy oferowanych w nich zabiegów z wykorzystaniem urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Wzięto pod uwagę najbardziej popularne typy urządzeń (7) wchodzących w skład infrastruktury występującej w uzdrowiskach. Szczegóły uzyskanych odpowiedzi zawarto w tabeli poniżej.
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x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
10
4
10
10
1
Źródło: badania własne, 2018.

x
x

x

x

x
x

x
x
11

x

x
x
5

Razem

Baseny termalne

x
x
x
x

Obiekty lecznicze
i rehabilitacyjne

x
x
x
x
x

Urządzone odcinki wybrzeża
morskiego

Ścieżki ruchowe

x
x
x
x

Parki zdrojowe

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz-Zdrój
Kamień Pomorski
KonstancinJeziorna
Kołobrzeg
Krynica-Zdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń
Razem

Tężnie

Uzdrowisko

Pijalnie uzdrowiskowe

Tabela 6. Zabiegi prowadzone w badanych uzdrowiskach z wykorzystaniem
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
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5
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3
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2
4
2
4
1
3
4
4
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Według powyższego zestawienia, na terenie uzdrowisk wystepują
najczęściej nastepujące urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (wchodzące
w skład infrastruktury uzdrowiskowej): obiekty lecznicze i rehabilitacyjne
(w 11 miejscowościach), pijalnie uzdrowiskowe, parki zdrojowe, ścieżki ruchowe (po 10). Pozostała infrastruktura wśród badanych uzdrowisk występuje
w mniejszych ilościach.
Jak zaznaczono powyżej, krajowa oferta uzdrowiskowa coraz częściej
znajduje zainteresowanie ze strony turystów zagranicznych. W tabeli 7 przedstawiono zestawienie odbiorców (kuracjuszy-turystów) z rynków zewnętrznych i rynku krajowego.
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Kołobrzeg

Krynica-Zdrój
Lądek-Zdrój
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica
Uniejów
Ustroń
Razem
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x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

4

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
15

A
B
C
D
E
F
F

x
x
x
x
x
1
3 2 3 1 11 3 5 4
3
6 1
7
Żródło: badania własne, 2018.
Objaśnienia: A-Austria, B-Białoruś, C-Czechy, D-Kanada, E-Szwajcaria, F-USA.
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6

Razem

Inny

6
3
10
1
6

x
x

x

Polska
x
x
x
x

x

x

x

Włochy

x

x

x

Wlk.Brytania

Ukraina

Szwecja

Rosja

x

x

Norwegia

x

x

Niemcy

x

x

Kraje Arabskie

x

x
x

Izrael

Holandia

Dania

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz-Zdrój
Kamień
Pomorski
KonstancinJeziorna

Belgia

Uzdrowisko

Francja

Tabela 7. Kraje, z których pochodzą kuracjusze-turyści
korzystający z ofert w badanych uzdrowiskach
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4
4
1
3
4
1
6
3
71

Z zebranego materiału wynika, iż do najpopularniejszych odbiorców oferty zaliczyć można kuracjuszy-turystów z: rynku krajowego (wskazania ze wszystkich 15 uzdrowisk), rynku niemieckiego (11) oraz duńskiego
i brytyjskiego (po 6). Odbiorcy z innych krajów korzystają z usług uzdrowiskowych w mniejszym stopniu. Nowym, dość perspektywicznym zajawiskiem i trendem w świadczeniu usług uzdrowiskowych w badanych uzdrowiskach jest tworzenie przez nie ofert na zupełnie nowe rynki europejskie
i światowe. Dotyczy to m.in krajów arabskich, USA, Kanady, Austrii i Szwajcarii.
44

J. Olszewski-Strzyżowski, M. Łuczak, Analiza potencjału wybranych uzdrowisk…

Najbardziej zróżnicowaną i dopasowaną do zagranicznych i krajowych segmentów odbiorców posiadają takie uzdrowiska, jak: Kołobrzeg (aż
15 obsługiwanych rynków), Cieplice (10) oraz Busko-Zdrój, Kamień Pomorski oraz Uniejów (po 6). Niewątpliwie wysoka pozycja Kołobrzegu ma związek z położeniem tego uzdrowiska przy granicy z Niemcami (dostępność komunikacyjna) oraz prowadzonymi działaniami promocyjnymi na tym rynku.
Największym problemem w obsłudze turystów zagranicznych w przypadku
pozostałych uzdrowisk jest ich położenie (w głębi kraju) i czasem niewystarczające działania marketingowe oraz promocyjne na rynkach zewnętrznych.
Dla pełniejszego obrazu potencjału badanych uzdrowisk przeanalizowano oferowane przez nie usługi dodatkowe, w tym z zakresu usług medycznych. Jest to nowy trend w obsłudze ruchu turystycznego; wiele uzdrowisk poszerzyło swój zakres zabiegów i ofert standardowych o nowe,
w wielu przypadkach innowacyjne usługi medyczne. Wykorzystują w tym
względzie swoją bazę usługową oraz wykwalifikowany personel.
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x
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x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

Razem

x

x
x
x
x

Usługi kosmetologii

x
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Elektroterapia

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hydroterapia

x

Działalność usługowa zw. z
poprawą kondycji fizycznej

x

Działalność w zakresie
opieki zdrowotnej

x

Działalność paramedyczna

Usługi dentystyczne

x

Działalność fizjoterapeutyczna

Praktyka lekarska
specjalistyczna (operacje)

Busko-Zdrój
Ciechocinek
Cieplice
Iwonicz- Z.
Kamień P.
Konstancin-J.
Kołobrzeg
Krynica-Z.
Lądek-Z.
Rabka
Świeradów
Świnoujście
Szczawnica

Praktyka lekarska ogólna

Uzdrowisko

Działalność szpitali

Tabela 8. Rodzaj prowadzonej działalności przez badane uzdrowiska
w zakresie usług turystyki medycznej
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Uniejów
Ustroń
Razem

x
9

x
6

5

x
x
x
x
x
x
x
4
14
3
8
9
Źródło: badania własne, 2018.
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Udzielone informacje z uzdrowisk wskazują na fakt, iż oferują one
zróżnicowane usługi z zakresu turystyki medycznej. Najwięcej ofert jest
z zakresu: fizjoterapii (14 ofert), hydroterapii (13) oraz masaży (12). Do
uzdrowisk, kóre posiadają najbogatszy wachlarz usług, można zaliczyć
w kolejności: Świnoujście (11 ofert), Kołobrzeg (10) oraz Ciechocinek (9).
Pozostałe przebadane uzdrowiska posiadają w mniejszej ilości oferty medyczne (najmniej – Cieplice oraz Kamień Pomorski – po 3).
Następnie przeanalizowano profil pacjentów-turystów korzystających
z ww. ofert medycznych oferowanych w badanych uzdrowiskach.

Busko-Zdrój
x
x x x
x
Ciechocinek
x
x
Cieplice
x x
x x
x x x x
Kamień Pom.
x
x
x x
x
Konstancinx
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x
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Kołobrzeg
x
x
x
Krynica-Zdrój
x x x
Lądek-Zdrój
x
x
x
Iwonicz-Zdrój
Rabka
x
Świeradów
x
Świnoujście
x
x
x
Szczawnica
Uniejów
x
x
x
x x
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x
x
Razem
1 5 2 2 3 1 11 2 4 4 4 4 1
Źródło: badania własne, 2018. Objaśnienia: F-USA.
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Tabela 9. Kraje, z których pochodzą pacjenci-turyści
korzystający z ofert medycznych
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Jak możemy zorientować się z tabeli, najwięcej pacjentów-turystów
zainteresowanych ofertą medyczną pochodziło z następujących krajów: Polska (14), Niemcy (11) oraz Dania (5). Najliczniej odwiedzanymi uzdrowiskami w są w kolejności: Cieplice (9) oraz Busko-Zdrój, Kamień Pomorski
oraz Uniejów (po 6). Cieszy fakt, że oferta ma także swoich odbiorców z tzw.
rynków dalekich – turystów z USA.
Powyższa tabela różni się od tabeli wskazującej na profil odbiorców
ofert uzdrowiskowych. Może to wynikać z faktu jeszcze braku wyrobionej
przez poszczególne uzdrowiska „marki” z zakresu oferty medycznej na rynkach zewnętrznych. Ważne jest jednak, że taka oferta jest przez nie tworzona
i rozwijana. W ślad za takimi działaniami (ważne, by były one długofalowe)
na pewno w uzdrowiskach pojawią się nowe segmenty turystów z zagranicy.
Wnioski z przeprowadzonych badań
Uzdrowiska powinny zapewnić kuracjuszom i turystom optymalne
warunki wypoczynku i terapii, a to jest związane z zapewnieniem warunków
zdrowotnych i wypoczynkowych, umożliwieniem korzystania z infrastruktury
zabiegowej, pobytowej i dodatkowej oraz z walorów naturalnych i terapeutycznych miejscowości. Na terenach uzdrowiskowych działają nie tylko
przedsiębiorstwa związane z aktywnością terapeutyczną i zdrowotną, ale także inne firmy usługowe, tworząc wspólnie niepowtarzalną dla miejscowości
ofertę z zakresu turystyki uzdrowiskowej, w tym także medycznej.
Analizie poddano 15 wybranych uzdrowisk działających w Polsce,
zróżnicowanych pod względem położenia, surowców, walorów, ofert, usług
itp. Wyniki potwierdzają ich wysoki potencjał ofertowy oraz produktowy
(produkt z zakresu turystyki uzdrowiskowej i medycznej), który sprawia, że
mogą z powodzeniem konkurować z innymi tego typu ośrodkami w Europie.
Zebrane dane upoważniają do sformułowania nastepujacych wniosków:
 Pod względem wykorzystywanych w przebadanych uzdrowiskach surowców leczniczych najwięcej jest typów „uzdrowisko zdrojowisko”
(11), a najmniej uzdrowisk typu „nadmorskiego” (tylko 2).
 Do naliczniej występujących zasobów naturalnych w badanych uzdrowiskach zaliczyć można w kolejności: wody lecznicze – mineralne (wystepują we wszystkich 15 uzdrowiskach), torfy lecznicze i borowiny (11)
oraz solanki (8). Pozostałe zasoby naturalne występują w zdecydowanie
mniejszych ilościach. Uzdrowiska, w których oferuje się największy wachlarz zasobów naturalnych wykorzystywanych w zabiegach, to: Ciechocinek oraz Ustroń (po 5) oraz Busko-Zdrój, Konstancin-Jeziorna, Kołobrzeg (po 4). Wskazanie ww. zasobów naturalnych przez badane uzdro47
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wiska, jak również wykorzystywanie ich w zabiegach, wynika z położenia miejscowości i warunków geologicznych tam występujących.
Wśród badanych uzdrowisk najwięcej było tych, które oferują zabiegi dla
dorosłych (15), a najmniej takich, które mają ofertę sanatoryjną dla dzieci (2). Najbardziej zróżnicowany profil oferty leczniczej posiada uzdrowisko Ciechocinek (5) oraz Busko-Zdrój, Kołobrzeg, Rabka oraz Świeradów (po 4). Najskromniejszą ofertę leczniczą w ww. zakresie mają takie uzdrowiska, jak: Krynica-Zdrój, Uniejów oraz Ustroń (po 1).
Najbardziej zróżnicowaną ofertę leczniczą oferuje uzdrowisko w Ciechocinku (9 profili leczniczych) oraz Busko-Zdrój, Kołobrzeg, LądekZdrój oraz Uniejów (po 8). Najskromniejszą ofertę w zakresie profili
leczniczych posiadają natomiast Kamień Pomorski oraz Ustroń (po 4).
Najbogatszą i najbardziej zróżnicowaną leczniczą ofertę zabiegową posiadają takie uzdrowiska, jak: Busko-Zdrój (16), Kołobrzeg (15) oraz
Świnoujście. Najskromniejszą ofertę posiada Uniejów (9 ofert zabiegów).
Najczęstszymi urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego wystepującymi
w badanych uzdrowiskach są: obiekty lecznicze i rehabilitacyjne (w 11
miejscowościach), pijalnie uzdrowiskowe, parki zdrojowe, ścieżki ruchowe (po 10). Pozostała inforastruktura wśród badanych uzdrowisk występuje z mniejszym natężeniem.
Do najpopularniejszych odbiorców oferty zaliczyć można kuracjuszyturystów z: rynku krajowego (wskazania ze wszystkich 15 uzdrowisk),
rynku niemieckiego (11) oraz duńskiego i brytyjskiego (po 6). Odbiorcy
z innych krajów korzystają z usług uzdrowiskowych w mniejszym stopniu. Nowym i dość perspektywicznym zajawiskiem i trendem w świadczeniu usług uzdrowiskowych jest tworzenie ofert na zupełnie nowe rynki europejskie i światowe (są to m.in kraje arabskie, USA, Kanada, Austria i Szwajcaria). Najbardziej zróżnicowaną ofertę dla zagranicznych
i krajowych segmentów posiadają takie uzdrowiska, jak: Kołobrzeg
(aż 15), Cieplice (10) oraz Busko-Zdrój, Kamień Pomorski oraz Uniejów
(po 6).
Uzdrowiska oferują zróżnicowane usługi z zakresu usług medycznych.
Najwięcej ofert jest z zakresu: fizjoterapii (14 ofert), hydroterapii (13)
oraz masaży (12). Uzdrowiska, które posiadają najbogatszy wachlarz
usług, to: Świnoujście (11 ofert), Kołobrzeg (10) oraz Ciechocinek (9).
Pozostałe przebadane uzdrowiska posiadają skromniejszą ofertę medyczną (najmniej Cieplice oraz Kamień Pomorski – po 3).
Najwięcej pacjentów-turystów zainteresowanych ofertą medyczną pochodziło z następujących krajów: Polska (14), Niemcy (11) oraz Dania
(5). Najliczniej odwiedzanymi uzdrowiskami są w kolejności: Cieplice
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(9) oraz Busko-Zdrój, Kamień Pomorski oraz Uniejów (po 6). Cieszy
fakt, że oferta ma także swoich odbiorców z tzw. rynków dalekich – turystów z USA.
Na koniec należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż z jednej strony pozytywnym trendem jest rozwój uzdrowisk poprzez wprowadzanie nowych usług
i ofert, poprawę infrastruktury, ale z drugiej strony nie możemy zapominać, że
władze miejscowości uzdrowiskowych, zarządzający uzdrowiskami, turyści
i kuracjusze powinni mieć świadomość bezcennej wartości środowiska naturalnego, które występuje na tych terenach. Zwiększający się ruch turystyczny
do tych destynacji to ważne i trudne wyzwanie w ramach realizacji założeń
turystyki zrównoważonej.
Bibliografia
1. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
2. Jagusiewicz A., Funkcje turystyczne uzdrowisk polskich, Wyd. Instytut
Turystyki, Warszawa 2001.
3. Krasiński Z., Kondycja turystyki uzdrowiskowej w Polsce a reformy społeczne w 1999, w: Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Gołembski G. (red. nauk.), AE, Poznań 1999.
4. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 -2020,
POT, Warszawa 2012.
5. Olszewski-Strzyżowski J., Promocja turystyki zdrowotnej. Turystyka
uzdrowiskowa – stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009.
6. Szamborski Z., Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element
odnowy sił człowieka, „Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki”, nr 6, Warszawa 1978.
7. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
Netografia
1. www.mz.gov.pl,
2. www.spafinder.com

49

ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

Tetiana Hlushkova, Anna Hopa, Dmytro Bondarenko
International University of Economics and Humanities named after Stepan
Demianchuk, Rivne, Ukraine
УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ)
Improvement of policy in regard to the tourist safety and security
(through the example of Turkey)
Usprawnienie polityki dotyczącej bezpieczeństwa oraz ochrony turystów
(na przykładzie Turcji)
Abstract
The influence of safety policy in country on GDP income from tourism has been investigated. The decline of tourist arrivals in the years of the exacerbation of terrorist
threat has been discovered. Basing on primary data, the safety situation on Turkish
streets and in hotels, during transfer and in the airports has been analyzed. Strong
and weak sides of safety system in Turkey have been defined, and also the risks and
possibilities of improvement have been identified.
Taking into account the direct relationship between financial profit for Turkish budget and safety situation, the conclusion regarding the importance of this factor for the
countries with a large degree of tourism share in economic structure has been made.
The activities aimed at the improvement of safety system have been proposed in order
to reduce the risks and uncertainty in the tourism sector of the country.
Keywords: tourism, GDP, tourist safety, safety policy
Streszczenie
W poniższym artykule został zbadany wpływ polityki bezpieczeństwa kraju na przychód PKB z tytułu turystyki. Wykazany został spadek liczby przybywających turystów
w ostatnich latach, które charakteryzowały się podniesionym ryzykiem ataku terrorystycznego. Bazując na danych pierwotnych, został gruntownie zbadany stan bezpieczeństwa na tureckich ulicach i w hotelach, także w trakcie przejazdu z lotnisk. Silne
i słabe strony systemu bezpieczeństwa w Turcji zostały zdefiniowane wraz z ryzykiem
i istniejącymi możliwościami polepszenia sytuacji.
Biorąc pod uwagę bezpośrednią relację między finansowymi zyskami płynącymi dla
budżetu Turcji i panującymi tam obecnie warunkami bezpieczeństwa, zostały poczynione odpowiednie konluzje w kwestii wagi tego czynnika dla krajów z dużym stopniem procentowego udziału turystyki w ramach struktury ekonomicznej. Działania
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zmierzające do poprawienia systemu bezpieczeństwa zostały zaproponowane w celu
zredukowania ryzyka i niepewności w sektorze turystyki.
Słowa kluczowe: turystyka, PKB, bezpieczeństwo turystyczne, polityka bezpieczeństwa
Аннотация
Выяснено влияние политики безопасности в стране на поступления в ВВП
от туристической сферы. Обнаружено уменьшение туристического потока
в годы наибольшего обострения террористической угрозы. Основываясь на
собранных первичных данных, проанализирована ситуация с безопасностью на
улицах турецких городов и в отелях, во время трансфера и в аэропортах.
Выявлено сильные и слабые стороны системы безопасности в Турции,
а также определены угрозы и возможности усовершенствования.
Учитывая прямую зависимость финансовых поступлений в бюджет Турции
от ситуации с безопасностью, сделан вывод о важности этого фактора для
стран с весомой долей туризма в структуре экономики. Предложено
мероприятия по усовершенствованию системы безопасности с целью
уменьшения рисков и неуверенности в туризме страны.
Ключевые слова: туризм, ВВП, безопасность туристов, политика
безопасности.

При выборе места для отдыха туристы руководствуются
многочисленными факторами: запланированным видом туризма,
сроком путешествия и, как следствие, удаленностью выбранной
страны, развитостью туристической инфраструктуры и тому подобное.
Впрочем, все эти элементы теряют свою значимость, когда в стране или
регионе существует серьезная угроза безопасности людей. Во время
отдыха туристы стремятся чувствовать себя безопасно и любая
информация о террористических актах, стихийные бедствиях или иные
проблемы могут заставить потенциального гостя страны изменить свое
решение и избежать поездки в нестабильный регион.
Террористические акты являются значительным бедствием не
только в масштабе семей погибших, а и в масштабе целой страны.
Государство теряет своих граждан, у него возникают трудности во
взаимодействии с международным сообществом, а также неизбежно
наносится удар по экономике. Особенно ощутим он в странах, доля
туризма в экономике которых является более существенной, ведь
потенциальные туристы, как уже было отмечено, очень чувствительны
к безопасности в регионе
Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос
влияния безопасности в регионе на стабильное развитие туристической
сферы изучали как отечественные (Фокин С. П., Голод А. П., Маринин
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М. М., Бейдик О. О.), так и иностранные ученые (Ковари И., Зиманьи
К., Менсфелд И.). В этих исследованиях раскрыта суть понятия
безопасности в туризме и прослежено влияние этого фактора на
развитие туристической сферы. Однако, туристическая отрасль быстро
развивается, поэтому современные и комплексные исследования одной
из самых важных проблем, а именно – обеспечение безопасности –
актуальны сегодня.
Целью статьи является изучение влияния политики
безопасности государств, особенно тех, которые имеют эпицентры
нестабильности, на финансовые поступления от туризма; исследование
влияния террористических и других угроз на туристический поток;
анализ государственного реагирования на обострение ситуации
с безопасностью для нивелирования отрицательных последствий этих
событий для туристической сферы. Объектом исследования выбрано
государство Турецкая республика (Турция).
Турция несомненно воспринимается иностранцами как
туристическая страна. Сфера туризма создает значительное количество
рабочих
мест,
способствует
финансовым
накоплениям
в государственных и местных бюджетах, стимулирует рост уровня
жизни. Для определения роли туристической отрасли Турции для
экономики страны мы воспользовались вторичными данными,
представленными в журнале «Путешествия и туризм: экономический
эффект 2017 - Турция» (WT&T 2017:3).
Прямой вклад сектора «путешествие и туризм» в ВВП в 2016
году составил 4,1% ВВП. Это в первую очередь отражает
экономическую активность, создаваемую такими отраслями, как
гостиницы, турагенты, авиакомпании и другие пассажирские перевозки
(за исключением пригородных услуг). Но это также включает,
например, деятельность ресторанов и индустрию досуга, напрямую
поддерживаемую туристами. Ожидается, что прямой вклад
путешествий и туризма в ВВП вырастет на 4,9% в год.
Общий вклад «Путешествий и туризма в ВВП» (включая более
широкий эффект от инвестиций, цепочек поставок и вызванных
доходов) составил 265 млрд. TRY в 2016 году (12,5% ВВП. По
прогнозам, к 2027 году он вырастет на 4,4% годовых до 411,3 млрд.
(13,8% ВВП).
Сектор «Путешествия и туризм» сформировали 495 000
рабочих мест непосредственно в 2016 году (1,8% от общей занятости).
Это включает в себя работу в гостиницах, туристических агентствах,
авиакомпаниях и других пассажирских перевозках (за исключением
пригородных услуг). Сюда также входит, например, деятельность
ресторанов и индустрии досуга, которые напрямую поддерживаются
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туристами.
К 2027 году на сектор «Путешествия и туризм» будет
приходиться 797 000 рабочих мест, что на 5,1% больше, чем
в ближайшие десять лет.
Экспорт валюты, который приносят посетители страны
является ключевым компонентом прямого вклада сектора путешествий,
и ожидается, что страна привлечет 28,5 международных туристов.
Ожидается, что к 2027 году количество туристов,
прибывающих в международный туризм, составят 69 млн. человек, что
составит 150,7 млрд. TRY. Очень важно, что государство Турции
добилось того, что экспорт в несколько раз превышает импорт услуг.
Очень многие европейские страны хотели бы, чтобы их внутренние
туристы отдыхали и тратили деньги в их стране. Поэтому в Турцию
ввозиться намного больше валюты чем вывозиться (рис. 1).
Рисунок 1. Экспорт и импорт сферы услуг «Путешествия»
в Турецкую экономику, млн. дол. США
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Одновременно с тем фактом, что туристическая отрасль
составляет значительную часть ВВП и создает много рабочих мест,
требуются значительные инвестиции на построение туристической
инфраструктуры.
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Итак, туризм - одна из основных отраслей Турции, и поэтому
для страны важно обеспечить стабильное развитие этой отрасли
в перспективе, которое является в зависимости от ситуации
затруднительным либо невозможным под влиянием факторов, которые
отрицательно сказываются на развитии туризма. К таким факторам
можно отнести политическую нестабильность, теракты и другие
явления, которые усиливают неуверенность туристов в безопасном
отдыхе.
Большинство рисков здесь связано с терактами. Турция за
свою новейшую историюмного раз подвергалась террористическим
атакам. Их организаторами здесь является, в большинстве случаев, так
называемая организация «Исламское государство» с поддерживаемы
ею радикальными исламистскими движениями, а также курды, которые
активизировались в борьбе за независимость. Еще больше
дестабилизировала ситуацию в стране попытка государственного
переворота, произошедшая в ночь с 15 на 16 июля 2016 года (The Travel
& Tourism Competitivenes Report 2017).
Вечером 28 июня 2016 г. в Международном аэропорту имени
Ататюрка в Стамбуле три смертника совершили теракт. Погибли 36
человек, 147 получили ранения (pravda, 2016).
Вечером 10 декабря 2016 г. около стадиона Бешикташ
в Стамбуле, после футбольного матча произошел взрыв, который
в ходе расследования оказался терактом. Причиной взрыва стал
автомобиль, наполненный взрывчаткой. Позже на самом стадионе
произошел еще один взрыв: исполнитель теракта применил «пояс
шахида». Были убиты 44 человека, большое количество людей было
ранено (korrespondent, 2016).
По данным Всемирной туристической организации, такая
ситуация сразу оказала влияние на туристические потоки.
Сравнительно с предыдущим годом, в 2016 г. количество туристов,
прибывших в Турцию, снизилось (рис. 2), а в рейтинге топ-10 стран по
туристическим потокам, где раньше она занимала IV место, она
оказалась на последней позиции, поскольку динамика потока
составляет – 0,8%. Такую отрицательную тенденцию UNWTO
объясняет именно террористической угрозой и политической
нестабильностью в 2016 году (UNWTO 2017: 6).
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Рисунок 2. Поступления в ВВП Турции от туризма
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В отчете Мирового экономического форума за 2017 год индекс
безопасности для Турции как страны туристической составляет 4,05,
что закрепляет за государством 116 позицию в рейтинге по этому
показателю из 136 стран (The Travel & Tourism Competitivenes Report
2017: 10). Такой низкий показатель стимулирует власть больше
заботиться о предупреждении терактов, ведь в большей степени
именно террористическая угроза является основным источником
опасности для туристов. Касательно криминогенности, то здесь Турция
может похвастаться довольно стабильной ситуацией, и туристы
отмечают атмосферу гостеприимства и безопасности на улицах
турецких городов.
По данным Министерства культуры и туризма Турции, общий
поток туристов в страну в 2016 году снизился на 10,3% сравнительно
с предыдущими годами. Это означает, что в страну прибыло
приблизительно на 9,2 млн меньше иностранных гостей,
следовательно, прибыль Турции от туризма снизились на $10 млрд
(Пинск 2017). В процентном соотношении, доходы в турецкую
экономику от туристической сферы снизились на 16,5% в І квартале
2016 года по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. По данным
Турецкого института статистики (TUIK), на протяжении первых трех
месяцев 2016 г. доходы от туризма стали ниже и составляли $ 4,07
млрд.
Снижение прибыли Турции от туризма стало логическим
последствием резкого уменьшения количества туристов, которых
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в марте 2016 г. приехало на 13% меньше, чем в том же месяце 2015 г.
(рис.3). Министерство туризма Турции называет такое падение
наиболее стремительным с октября 2006 г.
Рисунок 3. Прибытие иностранных туристов в Турцию
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Дипломатический конфликт с Россией тоже оказал влияние на
снижение туристического потока в страну, однако для европейцев
основным аргументом при отмене поездок стал фактор безопасности.
В апреле 2016 г. после теракта отели получили 40% отказов от
забронированных номеров со стороны немецких туристов (news.finance
2017).
Таким образом, 2016 г. стал для туризма в Турции очень
неблагоприятным. Несколько терактов спровоцировали стремительное
снижение туристического потока в страну, и, как следствие,
уменьшились поступления в госбюджет от туризма как отрасли. Такая
тенденция указывает на прямую связь фактора безопасности
и успешности туристической сферы в стране и прибыли от этой сферы.
Однако Турция смогла восстановиться после этих бедствий, установила
мероприятия по усилению безопасности, снизила цены на отдых
и таким образом быстро возобновила туристический поток, что
доказывает жизнеспособность системы безопасности страны даже
в таких сложных условиях, поэтому рассмотрим главные составляющие
административной политики в сфере обеспечения безопасности
туристов детальнее в каждой сфере туризма, элементы которых
составляют туристический продукт.
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Самым комфортным способом добраться в Турцию является
авиатранспорт, поскольку государство отделено от большинства стран«поставщиков» туристов морями. К тому же, возможность
бронирования турфирмами чартерных рейсов позволяет сделать отдых
в Турции доступным, а путешествие – комфортным.
Гостей Турции принимают 8 современных международных
аэропортов, среди которых наиболее среди украинских туристов
популярны Международный аэропорт Анталия, Международный
аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, Международный аэропорт
Даламан и Международный аэропорт Милас-Бодрум.
Туристы, желающие посетить анатолийское побережье,
прибывают в Международный аэропорт Анталия, размещенный за 10
км на восток от центра города. Эксплуататором аэропорта является
организация ICFAirports.
Мусульманские страны в большинстве имеют достаточно
высокий уровень террористической угрозы. Особенно эта опасность
сосредоточена в местах большого скопления людей, к которым можно
причислить аэропорты. Однако касательно Международного аэропорта
Анталия, стоит отметить тщательный поход к контролю безопасности.
Прежде всего, как и в других аэропортах мира, багаж и ручная кладь
пассажиров в зоне вылета подлежит основательному контролю. Сами
пассажиры при прохождении таможенного контроля также поддаются
осмотру работниками службы безопасности аэропорта. При
возникновении малейших подозрений, даже если они не имеют под
собой конкретных оснований, проводится проверка подозрительного
пассажира и его вещей с помощью газоанализатора – специального
прибора, реагирующего на малейшие следы любых взрывчатых
веществ.
В зонах ожидания вылета и зоне прилета круглосуточно
дежурят сотрудники службы безопасности аэропорта со служебными
собаками, которые патрулируют помещение и следят за порядком.
Нами был проведен опрос среди 254 туристов из разных стран
на предмет безопасности в аэропорту Анталии. Респонденты давали
утвердительный или отрицательный ответ на вопрос: «Чувствуете ли
Вы себя безопасно в аэропорту?». Сгруппировав результаты, мы
получили следующие данные: 82% (208 человек) людей чувствуют себя
в аэропорту безопасно и только 18% (45 человек) не чувствуют себя
в безопасности. В основном эти туристы имели проблемы с багажом,
заблудились в аэропорту, или столкнулись с языковым барьером
(рис. 4).
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Рисунок 4. Результаты вопроса
«Чувствуете ли Вы себя безопасно в аэропорту?»
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Учитывая перечисленные факторы можно сделать вывод, что
касательно риска террористических угроз, Международный аэропорт
Анталия придерживается усиленных мер безопасности, которые
соответствуют международным нормам и дают возможность туристам
чувствовать себя защищенными, а самому аэропорту – удерживать
лидирующие позиции по показателю безопасности пассажиров среди
азиатских стран.
Трансфер является первым, что ждет туристов по прибытии
в аэропорт назначения, как старт путешествия он является визитной
карточкой и значительно влияет на восприятие отдыха в целом, даже
если он длится недолго.
Туроператоры пытаются сделать трансфер как можно более
комфортным, а главное - безопасным, ведь дороги Турции и очень
качественные, однако особенности рельефа порождают особые
требования к профессионализму водителя и к соблюдению правил
безопасности.
Прежде всего, для организации трансфера туроператоры
выбирают современные безопасные автобусы и бусы, которые
технически являются исправными. Все они имеют ремни безопасности
на пассажирских сиденьях, которые сразу в начале поездки гид
предлагает застегнуть.
По дороге в гостиницу за безопасность туристов отвечает
трансфертный гид. Он не только развлекает их, но и предоставляет
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краткий вводный инструктаж по технике безопасности, а также следит
за комфортом и безопасностью пассажиров.
По моим собственным наблюдениям, к основным правилам,
которых должны придерживаться во время экскурсий, относиться:
1. Не разговаривать с местными жителями (15% не соблюдают
правила).
2. Соблюдать регламент экскурсии (33% не соблюдают правила).
3. Соблюдать указания экскурсовода (25% не соблюдают
правила).
Турция предлагает своим гостям широкий спектр средств
размещения по стоимости проживания, а также качеству
и разнообразию сервиса. Однако класс отеля не должен влиять на
безопасность туристов.
Прежде всего стоит отметить практически тотальный переход
турецких отелей на систему электронных замков в номерах. То есть,
турист при поселении получает карточку, которая выполняет
одновременно функцию ключа (при поднесении чипа к считывателю на
дверях, замок открывается) и включателя электропитания в номере.
Пластиковые карточки являются значительно более надежными, чем
традиционные ключи и обеспечивают гостям уверенность
в безопасности их имущества во время их отсутствия в номере.
В большинстве отелей действует система круглосуточного
видеонаблюдения. Особенно радует, что такие системы работают не
только в отелях категории 4-5*, а и в двух- и трехзвездочных отелях
(к примеру, камерами видеонаблюдения снабжены все этажи отеля Rios
Beach Beldibi, который считается отелем класса 3+* и имеет невысокую
стоимость проживания).
За редким исключением, вещи гостей из номеров не исчезают.
Это свидетельствует о добросовестности персонала отелей, который
имеет доступ в номера и в то время, когда постояльцы отсутствуют.
Персонал с рецепции также выполняет функцию контроля
безопасности, отслеживая проникновение людей в отели предупреждая
появление в отеле лиц, которые там не проживают.
Говоря о безопасности, стоит подробнее остановиться на
информ-встречах, которые организовывает туроператор принимающей
стороны. Во время трансфера в отель трансферный гид информирует
туристов о времени начала информ-встречи в каждом из отелей,
зачастую они происходят в день поселения. Информ-встречи проводит
гид, чаще всего в лобби отеля, где разъясняет туристам вопросы
безопасности, а также ознакомляет с ассортиментом экскурсий.
Касательно безопасности, интенсивно акцентируют на
правилах этого отеля, перечне платных услуг, которые не входят
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в стоимость проживания (в некоторых отелях, например Ambassador
Plaza Kemer, напитки в пляжном баре являются платными, кроме
питьевой воды в кулере). Особое внимание гиды уделяют привлечению
внимания туристов к проблеме местных экскурсионных бюро, которых
очень много в отельной зоне и которые в большинстве предлагают
поездки по достопримечательностям и популярные экскурсии на
фабрики кожи и мехов по существенно более низким ценам, чем
у отельных гидов. Однако такие бюро не несут никакой
ответственности забезопасность туристов, равно как и в случае таких
добровольных поездок туроператор снимает с себя ответственность при
возникновения опасной ситуации.
В целом контактам с местным населением посвящена львиная
доля инструктажей по вопросам безопасности, поскольку примеров
возникновения риска несчастного случая известно очень много.
Особенно это касается женщин, которым нужно быть особо
осмотрительными в мусульманских странах. Акцентируют на
опасности многочисленных поездок, которые местное население
организовывает на частном транспорте.
Также во время информ-встреч гиды предоставляют туристам
номера телефонов, контакты Viber и WatsApp, по которым можно
обратиться круглосуточно с вопросами и проблемами, возникающими
во время отдыха.
Однако согласно нашим наблюдениям часто гости пропускают
информ-встречи. Я попросила отельного гида проследить 25 встреч
и посчитать какая часть гостей ее посетит. Впоследствии, провожая
гостей он поинтересовался: не было ли проблемных ситуаций,
в которые попадали гости. Как оказалось 75% туристов, которые
попадали в опасную ситуацию, пропустили информ-встречу (рис.5).
Рисунок 5. Результаты наблюдения последствий
посещаемости информ-встреч в отеле

Посещали
информвстречу
61%

Inne
39%

Не посещали
информвстречу:
Попали в…

Не посещали
информвстречу: Не
было …

(создан автором на основе полученных первичных данных)
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Основное значение информ-встреч в вопросах безопасности
состоит в том, что туристов предупреждают о возможных опасностях,
которые
могутнастичь
их
по
причине
невнимательности
и легкомысленного беспечного отношения, очерчивают границы
ответственности туроператора за их жизнь и здоровье, а также
предоставляют перечень платных услуг, чтобы гости ошибочно ими не
воспользовались. Поэтому посещение таких мероприятий в интересах
самих туристов. К тому же, в каждом последующем отеле такая встреча
будет нести в себе новую полезную информацию, поэтому опытность
туриста не влияет на новизну услышанной информации.
Безопасность на улицах турецких городов контролирует
патрульная полиция. Пешие и автомобильные патрули следят за
общественным порядком, особенно при проведении массовых
мероприятий (в последнее время в Турции, учитывая политическую
ситуацию, активизировалась патриотическая молодежь, которая
участвует в митингах, демонстрациях и т.д.), и в целом создают
достаточно безопасную атмосферу. К тому же, местные жители
в туристических кварталах приветливы и толерантны к туристам, если
последние проявляют достаточное уважение к их культуре.
Напряжённой ситуация является разве что в нетуристических
поселениях, куда туристам не рекомендуют ходить вообще. Эти
кварталы меньше контролируются полицией и населения там может
быть не таким приветливым к приезжим.
Общественный порядок на турецких улицах поддерживает
также жандармерия, которая является подразделением вооруженных
сил Турции и действует в сельской местности, которая не подпадает
под юрисдикцию городской полиции.
Таким образом, касательно безопасности на улицах, ее
поддерживают
местные
управы
(belediye),
обеспечивая
патрулирование. Значительная доля туризма в доходах местного
населения порождает в них приветливое отношение к отдыхающим,
к тому же гостеприимство является ментальной чертой для этого
народа.
По моим собственным наблюдениям было виявлено
несоответствие ожидаемым рискам во время пребывания на улице
и опасными ситуациями, в которые попадали туристы (табл.1)
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Таблица 1. Соотношение ожидаемых рисков и реальных ситуаций

Ожидаемые
риски

Быть участником
террористического
акта
Заболеть местной
болезнью
Попасть
в местный отдел
милиции

% туристов,
которые
боятся
наступления
события
100

87
54

Опасные
ситуации

Быть
обманутым
местным
населением во
время покупки
Похищение
кошелька
Стать
участником
религиозного
конфликта

% туристов,
которые
попали в
опасную
ситуацию
32

12
6

(создана на основе полученных первичных данных)

Таким образом, ожидаемые риски имеют более общественный
характер. Их отсутствие обеспечивается в основном на макроуровне путем патрулей милиции, жандармерии, спецподразделения OKK, SAT,
SAS.
Зато типичные ситуации, в которые попадают туристы
в основном связаны с незнанием религии и характера местных жителей.
Поэтому, прежде всего, необходимо, чтобы каждый турист более
ответственно относился к изучению культурных особенностей
населения перед совершением поездки и внимательно слушал
информацию гидов.
Таким образом, туризм в Турции,как и в любой другой стране,
непосредственно зависит от ситуации с безопасностью. К тому же,
будучи
мусульманской
страной,
среди
туристов
Турция
воспринимается сквозь призму стереотипов. Однако, те, кому
приходилось бывать в этой стране, отмечают, что на улицах турецких
городов, на территории отелей и во время путешествий по Турции они
чувствовали себя в безопасности. Такое впечатление обусловлено
хорошо организованной работой полицейских патрулей, совершенной
системой безопасности в гостиницах, дорожащих своей репутацией
и удивительно гостеприимным менталитетом местного населения.
Кардинально по-иному выглядит ситуация с угрозой терактов.
2016 год стал сложным для Турции в общем и для туризма,
в частности. К дипломатическому конфликту с Российской Федерацией
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добавилась череда терактов и попытка государственного переворота,
вынудившие значительный процент иностранцев отменить свои
поездки в эту страну. Такое снижение туристического потока
спровоцировало значительные финансовые потери для государства,
особенно учитывая весомость доли туризма в структуре турецкой
экономики.
Стоит отметить гибкое реагирование страны на такую
ситуацию: Турция сразу ввела меры усиления безопасности
(в частности в аэропортах и местах большого скопления людей),
а также снизила цены на отдых, чем привлекла больше туристов. Это
помогло так же быстро вернуться к прежним показателям после спада
доходов от туризма в 2016 году.
Для более четкого и иллюстративного отображения
современного состояния политики безопасности туристов в Турции,
а также определения путей ее совершенствования, целесообразно
привести SWOT-анализ (табл. 2).
Таблица 2. SWOT-анализ безопасноституристов в Турции










Преимущества
(сильные стороны)
высокий уровень безопасности
в аэропортах;
высокий уровень развитой
инфраструктуры;
государственная политика
поддержки туризма;
проведение информ-встреч
в отелях;
разработка четких правил для
туристов о время трансфера;
наличие системы электронных
замков в отелях;
наличие круглосуточного
видеонаблюдения;
наличие патрульной полиции
и жандармерии на улицах.
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Недостатки
(слабые стороны)
культурные различия:
большинство туристов христиане, турки –
мусульмане;
не всегда высокое качество
предоставляемых услуг;
нестабильность национальной
валюты (девальвация на
четверть за последний год);
слабость кадрового потенциала
(необходимость привлечения
иностранцев);
нарушение правил безопасного
труда работников
туристической инфраструктуры;
климат в некоторых регионах не
подходит для людей с
сердечными болезнями;
наличие небезопасных регионов
для туристов.
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Возможности
 повысить количество
туристов, которые посещают
информ-встречи в отелях;
 турфирмам информировать
о поведении в аэропорту;
 турфирмам подбирать регион,
учитывая здоровье туриста;
 ограничить туристов от
мошенников из местного
населения;
 обеспечить туристов
памятками о безлопастном
отдыхе;
 разработать приложение на
смартфоны о безопасно
отдыхе;
 улучшить условия труда
работников туристической
отрасли.

Угрозы
 военные действия в соседних
государствах;
 землетрясения;
 террористические акты;
 политическая нестабильность.

(создано автором)

Таким образом, мы предлагаем повысить безопасность туристов,
отдыхающих в Турции, посредством внедрения некоторых правил на
уровне политики предприятий, которые относятся к различным сферам
туризма (политика микроуровня), выполнение которых нуждается
в контроле местных властей и/или государства (политика
мезо/макроуровня). Предлагаем на разных этапах реализации
туристического продукта, необходимо проводить информирование
туристов:
I этап: на уровне турфирмы, которая предлагает купить турпакет,
менеджер турфирмы должен:
 информировать о поведении в аэропорту, о том, какие ситуации
могут возникнуть, подготовить туриста к ним;
 турфирмам подбирать регион, учитывая здоровье туриста;
 информировать о приложении о безопасном отдыхе в Турции;
 обеспечить туристов памятками о безопасном отдыхе в Турции:
климат, религия, местное население, опасные регионы и другое.
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II этап: на уровне принимающего туроператора, который
обеспечивает трансфер:
 улучшить условия труда работников туристической отрасли (для
того, чтобы работники могли качественно выполнять свои
обязанности: быть внимательными и приветливыми);
 информировать туристов об опасностях, при этом обращать
внимание на то, запоминают ли они информацию;
 ограничить контакты туристов с мошенниками из местного
населения.
 III этап: на уровне принимающего отеля:
 повысить количество туристов, которые посещают информвстречи в отелях;
 повысить качество информ-встреч: сделать их более короткими,
лаконичными, интересными.
Такие комплексные меры, помогут избежать многих опасных
ситуаций, в которые турист попадает по субъективным причинам.
Стоит отметить, что уровень безопасности туристической
инфраструктуры Турции сводит к минимуму объективные причины
возникновения опасных ситуаций (сильные стороны SWOT-анализ
безопасности туриста в Турции).
Не смотря на в целом хорошо организованную систему
безопасности, разработка стратегических целей оказала бы
значительное положительное влияние на развитие туризма. Кроме того,
через 5 лет завершается срок Стратегии развития туризма в Турции до
2023 года, с учетом этого стоит предложить такие основные
направления политики:
 координация действий государственных органов безопасности
и акцентирование ими внимания на безопасности в туристических
регионах;
 удержание усиленных мер безопасности на достигну том уровне;
 постоянная модернизация технических средств для их
проведения;
 тщательная подготовка и переподготовка кадров, работающих
в сфере безопасности;
 стандартизация требований к средствам размещения местам
скопления людей с точки зрения безопасности;
 удаление существенного внимания фактору безопасности не
только в туристических регионах, а и в тех, где туристы бывают
реже, поскольку ситуация в них также формирует имидж страны
в целом.
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Таким образом можно подытожить, что меры безопасности,
введенные Турцией в ответ на спровоцированный нестабильной
ситуацией спад, являются эффективными. Для государств, в которых
туризм занимает значительную экономическую нишу, чрезвычайно
важно заботиться о безопасности, поскольку убытки, которые такая
страна может испытать в случае снижения туристического потока,
значительно превышают вложения в мероприятия по предупреждению
таких ситуаций. Турции стоит, прежде всего, реагировать на
возникновение нестабильности гибкой ценовой политикой, а также
тщательно следить за безопасностью не только в курортной зоне, а и в
столице и нетуристических городах, поскольку слухи о возникновении
опасности в этом регионе не благоприятно влияют на туристический
имидж страны.
Библиография
1. Blanke J., Chiesa T., The Travel & Tourism. Competitiveness Reports
2017, World Economic Forum, Geneva 2017.
2. UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition, UNWTO 2017.
3. Военный переворот в Турции: хроника завершена , [Электронный
ресурс], Режим доступа: http://news.liga.net/news/world/11723398voennyy_perevorot_v_turtsii_khronika.htm Заголовок с экрана.
4. Збройні сили Туреччини [Електронний ресурс], Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/ – Заголовок з екрану.
5. Панасюк І. Ключові проблеми та перспективи розвитку
туристичного
ринку
Туреччини
[Електронний
ресурс];
Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2017/13.
pdfЗаголовок з екрану.
6. Теракт у Стамбулі: подробиці, відео, фото [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу: https://korrespondent.net/world/3785718-terakt-vstambule-podrobnosty-vydeo-foto Заголовок з екрану.
7. Теракт у Туреччині: офіційно підтверджено 36 загиблих і близько
150 поранених
[Електронний ресурс], Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/news/2016/06/29/7113105/.
–Заголовок
з екрану.
8. Туреччина втратила 17% доходів від туризму[Електронний ресурс],
Режим доступу: https://news.finance.ua/ua/news/-/375196/turechchynavtratyla-17-dohodiv-vid-turyzmu. Заголовок з екрану.
9. Travel & Tourism Economic impact 2017 Turkey, Rochelle Turner,
London 2018.
66

ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

mgr Bartosz Korinth
Uniwersytet Gdański
PRZYSZŁOŚĆ RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ W BRANŻY
TURYSTYCZNEJ: ANALIZA SWOT
The future of virtualreality in the tourismindustry: SWOT analysis
Abstract: The increasing number of new technologies entails important socioeconomic
changes in tourism industry. The paper’s aim is to present the future of VR through
a SWOT analysis of an industry in question. The authors used a congeneric method of
strategic analysis SWOT, which was implemented in terms of tourism. The position of
VR in an aggressive strategy implies its vast expansion in tourism in the future as well
as its diversified development. As for its strengths, the innovativeness of VR on European and world markets has been observed, along with the effective tourism marketing
and demographic youthfulness of the consumers. On the other hand, its weaknesses
include the following: not well-developed service of selling the products, and the lack
of data concerned with the influence of VR over the consumers’ physical and mental
health. The paper also identifies global tendencies to use VR in tourism and the emergence of competitive products on tourism markets.
VR and its use in various areas of socioeconomic life is more and more often subjected
to academic analysis in the world leading academic circles. It has not, however, been
yet analysed in detail in terms of tourism, which only indicates the deficit of studies
concerned with the subject of the paper.
Keywords: virtual tourism, tourism industry, SWOT analysis
Streszczenie
Wzrastająca rola wykorzystania nowoczesnych technologii implikuje istotne zmiany
społeczno-gospodarcze w branży turystycznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przyszłości rzeczywistości wirtualnej poprzez wykonanie kompleksowej analizy SWOT w kontekście wcześniej wymienionego obszaru. Umiejscowienie wirtualnej
rzeczywistości w strategii agresywnej wskazuje na silną jej ekspansję w branży turystycznej w przyszłości oraz jej zdywersyfikowany rozwój. Wśród mocnych stron wymieniono między innymi innowacyjność branży VR na rynku europejskim i światowym,
efektywny marketing turystyczny i młodość demograficzną konsumentów. W przypadku
słabych stron wskazano na mało rozwinięty serwis usług sprzedażowych produktów
oraz brak danych dotyczących wpływu narzędzi VR na zdrowie psychiczne i fizyczne
konsumentów. W pracy wskazano także na globalne tendencje wykorzystania nowych
technologii w turystyce oraz pojawianie się konkurencyjnych produktów na rynku turystycznym.
Wirtualna rzeczywistość i jej wykorzystanie nie doczekały się szczegółowej analizy
w kontekście branży turystycznej, co świadczy o deficycie badań nad wybranym przez
autora zagadnieniem.
Słowa kluczowe: turystyka wirtualna, branża turystyczna, analiza SWOT
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Wprowadzenie
We współczesnym świecie istotną rolę zaczynają odgrywać nowe technologie, które swoim zasięgiem użytkowania obejmują wiele aspektów codziennego życia. O nowych technologiach mówi się w budownictwie, przemyśle, transporcie, komunikacji czy wreszcie w turystyce (Olearnik, 2015, s. 87),
gdzie ta ostatnia ma dla przeprowadzonej pracy badawczej szczególne znaczenie.
Ilekroć mówi się w publikacjach naukowych o wykorzystaniu nowych
technologii w turystyce (Bartoszewski, 2010, ss. 301-315), w większości przypadków utożsamiane są one z technologiami informacyjnymi. Obecnie ich
wpływ zauważyć można w hotelarstwie, biurach podróży, agencjach turystycznych czy liniach lotniczych (Kalecińska, 2013, s.6), dla których stanowią one
pewnego rodzaju wyzwanie, ale także szerokie spektrum możliwości warunkujących często ich dalszy rozwój.
Nowe technologie mają istotne znaczenie w procesie formowania się
e-turystyki, czyli nietradycyjnego rodzaju turystyki, w którym to główną przestrzenią działalności jest Internet i wszystko, co jest z nim związane (Reformat,
2014, s. 27). Można więc wysunąć tezę, iż rozwój nowych technologii warunkuje rozwój e-turystyki, pozwalając tym samym na ogromny wzrost jej znaczenia w ostatnich latach. Zwiększająca się rola wykorzystania nowoczesnych
technologii implikuje z kolei istotne zmiany społeczno-gospodarcze w turystyce (Panasiuk, 2015, ss. 99-106). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przyszłości rzeczywistości wirtualnej poprzez wykonanie analizy
SWOT w kontekście wyżej wymienionej branży.
Metoda badania
W pracy wykorzystano kompleksową metodę analizy strategicznej
SWOT, która zaimplementowana została w kontekście branży turystycznej.
W wybranej metodzie wyróżnia się dwa rodzaje analiz: analizę potencjału wewnętrznego (silne i słabe strony) oraz analizę środowiska zewnętrznego, które
otacza badany przedmiot (szanse i zagrożenia). Mocnymi stronami definiuje
się zasoby działające na korzyść przedmiotu, które wyróżniają go w otoczeniu.
Słabe strony natomiast to elementy ograniczające jego rozwój i hamujące ekspansję na kolejne dziedziny gospodarki. Szanse powstają w wyniku sprzyjającego otoczenia, zaś zagrożenia dotyczą sytuacji pogorszenia się pozycji przedmiotu na rynku (Gierszewska, Romanowska, 2001, s. 209).
Ocena wymienionych wyżej czterech komponentów analizy SWOT
została przeprowadzona w oparciu o 5-punktową skalę, według kryterium wagi
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określonego czynnika. Należy zaznaczyć, iż ocena rangi przyznawana była subiektywnie, według autora pracy, w oparciu jednak o literaturę przedmiotu.
Wyniki tej analizy przedstawiają następujące kolejno po sobie tabele.
W analizie właściwej uwzględnione zostały: waga danego zjawiska,
liczba jego interakcji z pozostałymi czynnikami oraz ich iloczyn. Waga w tym
przypadku została przyporządkowana w skali dziesiętnej, tak aby zsumowana
liczba posiadała wartość równą 1 (100%). Po otrzymaniu wyniku iloczynu wag
i interakcji nadana została im odpowiednia ranga. Następnie przeanalizowane
interakcje i iloczyny zostały zsumowane. Na końcu analizy stworzony został
macierz korelacji, pozwalający na wybranie dla rzeczywistości wirtualnej odpowiedniej strategii rozwoju.
Wyniki badania
Wśród silnych stron przedstawionych w tabeli 1 autor umieszcza na
pierwszym miejscu innowacyjność branży VR na rynku europejskim i światowym (Sitek, 2017, ss. 162-171). Narzędzia do korzystania z tego typu usług
pojawiły się stosunkowo niedawno i cały czas obserwowane jest wprowadzanie
w nich szeregu innowacyjnych rozwiązań, zauważalnych między innymi
w marketingu turystycznym, usługach hotelarskich, gastronomicznych czy
przewodnickich. Młodość demograficzna konsumentów (Trzpiot, 2013, ss. 5069) oraz stosunkowo korzystne ceny narzędzi do wirtualnej rzeczywistości
również wzmacniają pozytywnie jej pozycję rynkową. Bardzo często bowiem
osoby rozpoczynające stałą pracę, bądź też będące jeszcze przed tym etapem,
spotykają się z barierami finansowymi (Flis, Szut i inni, 2009, ss. 4-7). W ostatnich latach zauważyć można również stosunkowo sporą liczbę działań marketingowych mających na celu zainteresowanie konsumentów nabyciem narzędzi. Okulary VR pojawiają się coraz częściej na tablicach reklamowych czy
w tak zwanych „gazetkach promocyjnych” dużych sieci handlowych.
Tab. 1. Analiza SWOT – diagnoza silnych stron wirtualnej rzeczywistości

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Silne strony (S)
Innowacyjność branży VR na rynku europejskim i światowym.
Korzystne ceny narzędzi do wirtualnej rzeczywistości,
uzależnione od atrybutów wartości dla konsumenta.
Uniwersalność zastosowań produktów VR w różnych
elementach turystyki.
Efektywny marketing.
„Młodość” demograficzna konsumentów.
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Przedmiot analizy przeprowadzonej przez autora posiada również słabe
strony, które zaprezentowane zostały w tabeli 2. Narzędzia do VR są elementem nabywanym w celu zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu (Zalega, 2009,
ss. 115-134) i w chwili posiadania przez potencjalnego konsumenta ograniczonego budżetu, rezygnuje on z nich na rzecz innych produktów. Zauważalna jest
również słabo rozwinięta przestrzeń serwisów sprzedażowych produktów do
rzeczywistości wirtualnej i jej dostępność ogranicza się niemalże wyłącznie do
galerii handlowych o dużym znaczeniu lokalnym. Innym negatywem jest również nadmierna liczba funkcji w narzędziach służących wirtualnej rzeczywistości, która utrudniając ich obsługę, przyczynia się jednocześnie do zniechęcenia
potencjalnego konsumenta do kupna produktu. W związku z tym, iż badane
przez autora zjawisko istnieje na rynku stosunkowo krótko, mała jest także
liczba badań dotyczących wpływu narzędzi na zdrowie fizyczne i psychiczne
użytkownika.
Tab. 2. Analiza SWOT – diagnoza słabych stron wirtualnej rzeczywistości

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Słabe strony (W)
Niski poziom dochodów „młodych” konsumentów.
Nadmierna liczba funkcji utrudniająca obsługę narzędzi
do wirtualnej rzeczywistości.
Brak badań dotyczących wpływu narzędzi VR na zdrowie
fizyczne i psychiczne konsumenta.
Słabo rozwinięty serwis usług sprzedażowych produktów VR.
Nieznajomość narzędzi do wirtualnej rzeczywistości przez
społeczeństwo.

Istotne z punktu widzenia analizy SWOT jest zewnętrzne otoczenie
rzeczywistości wirtualnej, co przedstawia tabela 3. Jako element korzystny otoczenia wskazuje się na dużą możliwość ekspansji branży VR na nowe rynki
i różne dziedziny życia (Skórska, 2016, ss. 8-19), między innymi w turystyce,
architekturze czy edukacji. Szczególnie w tej pierwszej zauważyć można tendencję do wzrostu korzystania z usług świadczonych dzięki wirtualnej rzeczywistości. Wobec badanego zjawiska wrasta również dostępność informacji na
jego temat w mediach, szczególnie występujących w Internecie. Powstają między innymi blogi dotyczące wykorzystania narzędzi VR, wraz z forami, na których użytkownicy mogą wymienić się swoimi poglądami. Wszystkie te elementy są współzależne od wzrostu zainteresowania konsumentów, zwłaszcza
nowymi cechami pojawiających się na rynku narzędzi VR.
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Tab. 3. Analiza SWOT – diagnoza szans wirtualnej rzeczywistości

L.p. Szanse (O)
1.
Możliwość ekspansji branży VR na nowe rynki i dziedziny
gospodarki.
2.
Wzrost zainteresowania konsumentów narzędziami do wirtualnej
rzeczywistości.
3.
Globalne tendencje wykorzystania nowych technologii w turystyce.
4.
Nowe cechy pojawiających się narzędzi do VR.
5.
Wzrost dostępności informacji na temat wirtualnej rzeczywistości
w mediach.
Jak można zaobserwować w zamieszczonej poniżej tabeli 4, wirtualna
rzeczywistość narażona jest również na występujące w otoczeniu zagrożenia.
Coraz częściej, szczególnie w mediach, wskazuje się na powstały w wyniku jej
użytkowania proces dehumanizacji. Przestrzeń wirtualna staje się bowiem, według niektórych badaczy, jedną z głównych przyczyn zanikania więzi międzyludzkich (Porębski, 2014, ss. 89-104). Pojawia się również na rynku wiele produktów konkurencyjnych dla rzeczywistości wirtualnej, której najsilniejszym
oponentem jest AR (Argument Reality). Zmieniają się oczekiwania konsumentów na skutek występujących coraz dynamiczniej nowych trendów, które z kolei wymuszają zmiany w produkcji narzędzi. Następstwem takiej sytuacji staje
się potem przyśpieszony cykl zużycia produktu. Istotnymi w środowisku zewnętrznym czynnikami są także wymagania technologiczne, których spełnienie odbyć się musi jeszcze przed skorzystaniem z narzędzi właściwych.
Tab. 4. Analiza SWOT – diagnoza zagrożeń wirtualnej rzeczywistości

L.p. Zagrożenia (T)
1.
Pojawienie się produktów konkurencyjnych.
2.
Zmiana oczekiwań konsumentów na skutek nowych trendów
na rynku.
3.
Postrzeganie wirtualnej rzeczywistości jako przyczyny
dehumanizacji.
4.
Przyśpieszony cykl zużycia ekonomicznego produktów VR.
5.
Ograniczenia wynikające z uwarunkowań technologicznych.
Przedstawiona tabela 5 obrazuje cechy wag nadanych subiektywnie.
W ocenie tej zastosowano metodę sędziów kompetentnych, w której to cechy
sumują się w wartość równą 1. Służy ona do dalszej części analizy SWOT,
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będącej jednocześnie analizą właściwą badanego zjawiska. W celu prawidłowego przeprowadzenia badania autor posługuje się schematem zaprezentowanym przez Krzysztofa Obółja w jednej ze swoich publikacji z 2007 r. Wykonano w związku z tym cztery tablice krzyżowe, a w każdej z nich wskazano na
korelacje wymienionych wcześniej cech.
Tab. 5. System wag wybranych komponentów analizy SWOT

Mocne strony (S) Waga

Słabe strony (W)

Waga

Cecha 1

0,2

Cecha 1

0,1

Cecha 2

0,2

Cecha 2

0,1

Cecha 3

0,1

Cecha 3

0,2

Cecha 4

0,3

Cecha 4

0,3

Cecha 5

0,2

Cecha 5

0,3

Szanse (O)

Waga

Zagrożenia (T)

Waga

Cecha 1

0,2

Cecha 1

0,2

Cecha 2

0,2

Cecha 2

0,1

Cecha 3

0,2

Cecha 3

0,3

Cecha 4

0,1

Cecha 4

0,1

Cecha 5

0,3

Cecha 5

0,3

Zjawiskami zależnymi od siebie – w przedstawionej tabeli 6 mocnych
stron i szans – są te, przy których oznaczenie równe jest 1. Według subiektywnej oceny koreluje ze sobą innowacyjność branży VR na rynku europejskim
i światowym z możliwością ekspansji badanej branży na nowe dziedziny gospodarki, globalnymi tendencjami wykorzystania nowych technologii w turystyce oraz z nowymi cechami pojawiających się na rynku produktów.
Wzrost zainteresowania konsumenckiego zależny jest z kolei od korzystnych cen przedmiotów oraz ich uniwersalnego zastosowania w różnych
obszarach turystyki. Istotny wpływ ma w tym przypadku także efektywność
działań marketingowych. Globalne tendencje wykorzystania nowych technologii stają się natomiast szansą w chwili pojawienia się wspomnianej wcześniej
innowacyjności produktów oraz ich uniwersalnego charakteru.
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Tab. 6. Analiza właściwa SWOT – korelacja mocnych stron (S) i szans (O)
Mocne strony S1
(S)/ Szanse
(O)

S2

S3

S4

S5

O1

1

0

1

0

0

0,2

2

0,4

1/4

O2

0

1

1

1

0

0,2

3

0,6

1/2

O3

1

0

1

0

0

0,2

2

0,4

1/4

O4

1

0

1

0

0

0,1

2

0,2

5

O5

0

0

0

1

1

0,3

2

0,6

1/2

Waga

0,2

0,2 0,1 0,3

Liczba
interakcji

3

1

Iloczyn wag
i interakcji

0,6

Ranga

1/2 1/5

4

2

0,2 0,4 0,6
3

Waga

Liczba
interakcji

Iloczyn

Ranga

0,2
1
0,2

1/2 1/5

Suma
interakcji

20/2

Suma
iloczynów

4,2

Przyszłość rzeczywistości wirtualnej, w domniemaniu autora, zależna
jest w największym stopniu od wzrostu zainteresowania narzędziami oraz od
większej dostępności informacji na ich temat. Szanse te posiadają bowiem największy iloczyn wag i interakcji. Najmniej istotnym czynnikiem w kontekście
rynku turystycznego jest pojawianie się nowych cech produktów, których ranga
otrzymała miejsce końcowe.
Tabela 7 przedstawia zależność szans wraz ze słabymi stronami VR.
Wzrost zainteresowania konsumentów może w tym przypadku zostać zahamowany poprzez niski poziom dochodów potencjalnych klientów, słabo rozwinięty serwis usług sprzedażowych oraz brak stosownych badań nad wpływem
narzędzi na zdrowie człowieka. Podobna korelacja występuje w przypadku globalnych tendencji wykorzystania nowych technologii w turystyce.
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Tab. 7. Analiza właściwa SWOT – korelacja słabych stron i szans
Słabe strony W1 W2
(W) /
Szanse(O)

W3

W4

W5

O1

0

0

0

0

0

0,2

0

0

5

O2

1

0

0

1

1

0,2

3

0,6

1/3

O3

1

0

0

1

1

0,2

3

0,6

1/3

O4

0

1

0

0

0

0,1

1

0,1

4

O5

0

0

1

0

1

0,3

2

0,6

1/3

Waga

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

2

1

1

2

3

Iloczyn wag
i interakcji

0,2

0,1

0,2

0,6

0,9

Ranga

1/4

5

1/4

2

1

Liczba
interakcji

Waga

Suma
interakcji

18/2

Suma
iloczynów

3,9

Liczba
Ilointerakcji czyn

Ranga

Pojawienie się nowych cech produktów do wirtualnej rzeczywistości
może zostać odebrane negatywnie w wyniku pojawiającej się nadmiernej ilości
ich funkcji, co z kolei prowadzi do powstania trudności z ich użytkowaniem.
Wzrost dostępności informacji oponuje zaś ze wspomnianym brakiem badań
nad wpływem narzędzi na zdrowie społeczeństwa.
Przyszłość rzeczywistości wirtualnej może w kontekście turystyki być
zahamowana przede wszystkim przez nieznajomość nowych na rynku usług
wirtualnych, która to w przeprowadzonej analizie posiada interakcje z trzema
szansami. Silnie niekorzystnie może też oddziaływać słabo rozwinięty serwis
sprzedażowy. Wymienione wyżej dwa zjawiska otrzymały bowiem rangę 1 i 2.
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Tab. 8. Analiza właściwa SWOT – korelacja słabych stron i zagrożeń
Słabe strony W1 W2
(W)/ Zagrożenia (T)

W3

W4

W5

T1

0

0

0

1

1

0,2

2

0,4

2

T2

1

0

0

1

0

0,1

2

0,2

3

T3

0

0

0

0

0

0,3

0

0

5

T4

0

1

0

0

0

0,1

1

0,1

4

T5

0

1

0

0

1

0,3

2

0,6

1

Waga

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

1

2

0

2

2

0,1

0,2

0

0,6

0,6

4

3

5

1/2

1/2

Liczba
interakcji
Iloczyn wag
i interakcji
Ranga

Waga

Suma
interakcji

14/2

Suma
iloczynów

2,8

Liczba
interakcji

Iloczyn

Ranga

Zagrożenia, na jakie narażona jest wirtualna rzeczywistość, również zależne są od wielu czynników określanych jako mocne strony. Niepewność wobec oczekiwań konsumentów na skutek nowych trendów pojawiających się
w otoczeniu może być zniwelowana poprzez innowacyjne rozwiązania branży
VR na rynku turystycznym oraz uniwersalne zastosowania produktów, które
ona wytwarza. Różnorodne użycie może stać się w przyszłości istotnym oponentem wobec przyśpieszonego cyklu zużycia ekonomicznego. Dużym zagrożeniem w analizowanym przypadku mogą być też wymagania technologiczne
ograniczające użytkowanie przedmiotów, których siłę można zmniejszyć
dzięki „młodości” demograficznej konsumentów oraz szerokiemu zastosowaniu produktów w branży turystycznej.
Wszystkie te zagrożenia, ze względu na ich silne oddziaływanie ,
uznane są przez autora jako te, których ranga jest najwyższa. Mniej istotne – ze

75

B. Korinth, Przyszłość rzeczywistości wirtualnej w branży turystycznej…

względu na analizowaną liczbę interakcji – staje się w przeprowadzonej analizie pojawienie się produktów konkurencyjnych oraz postrzeganie rzeczywistości wirtualnej jako przyczynę dehumanizacji społeczeństwa, co przedstawia tabela 8.
Ze względu na stosunkowo niewielką ilość korelacji zachodzących pomiędzy zagrożeniami a mocnymi stronami badanego zagadnienia można dojść
do wniosku, że niebezpieczeństwa nie przeważają nad mocnymi stronami i nie
są z nimi silnie powiązane.
Tab. 9. Analiza właściwa SWOT – korelacja mocnych stron i zagrożeń
Mocne
strony/
Zagrożenia

Mocna Mocna Mocna Mocna Mocna Waga
strona strona strona strona strona
1
2
3
4
5

Zagrożenie 1

0

0

0

0

0

Zagrożenie 2

1

0

1

0

Zagrożenie 3

0

0

0

Zagrożenie 4

0

0

Zagrożenie 5

1

0

Waga

Liczba
interakcji

Iloczyn

Ra
nga

0,2

0

0

1/5

0

0,1

2

0,2

2

0

0

0,3

0

0

1/5

1

0

0

0,1

1

0,1

3

1

0

0

0,3

2

0,6

1

0,2

0,2

0,1

0,3

0,2

Liczba interakcji

2

0

3

0

0

Iloczyn
wag i interakcji

0,4

0

0,3

0

0

1

1/5

2

1/5

1/5

Ranga
Suma interakcji

10/2

Suma ilo czynów

1,6

W analizie właściwej SWOT jako ostatnie podane zostaje zestawienie
słabych stron i zagrożeń (tabela 9). Rozwój rzeczywistości wirtualnej, według
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wybranego schematu analizy, może zostać zahamowany poprzez słabo rozwinięty serwis usług sprzedażowych produktów VR oraz nieznajomość tych narzędzi przez społeczeństwo. Słabe strony mogą zostać jednocześnie wzmocnione w chwili pojawienia się na rynku nowych, konkurencyjnych przedmiotów. Niski poziom dochodów „młodych” potencjalnych klientów oraz brak odpowiednich serwisów sprzedażowych może natomiast oddziaływać na zmianę
oczekiwań konsumentów na skutek nowych trendów pojawiających się w otoczeniu. Wymagania technologiczne ograniczające użytkowanie narzędzi VR
mogą z kolei zwiększyć swój negatywny wpływ poprzez pojawienie się nadmiernej liczny ich funkcji, prowadząc tym samym do pogłębienia się wyraźnego już teraz problemu, jakim jest nieznajomość tych produktów przez społeczeństwo.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyjątkowo niepokojącymi zagrożeniami, z punktu widzenia autora, mogą być produkty konkurencyjne oraz
wymagania technologiczne, które posiadają w tabeli stosunkowo wysoki iloczyn wag i interakcji. Jednocześnie za mniej istotne uznano postrzeganie wirtualnej rzeczywistości przez społeczeństwo jako przyczynę dehumanizacji zachowania ludzkiego.
Tab. 10. Macierz strategii – wyniki analizy SWOT

Szanse

Zagrożenia

Mocne
strony

Strategia agresywna
(maxi-maxi)
Liczba interakcji 20/2
Ważony iloczyn 4,2

Strategia konserwatywna
(maxi-mini)
Liczba interakcji 10/2
Ważona iloczyn 1,6

Słabe
strony

Strategia konkurencyjna
(mini-maxi)
Liczba interakcji 18/2
Ważony iloczyn 3,9

Strategia defensywna
(mini-mini)
Liczba interakcji 14/2
Ważony iloczyn 2,8

Analizując tabelę 10, przedstawiającą macierz strategii, zaobserwować
można przewagę strategii agresywnej (maxi-maxi), zarówno w przypadku
liczby interakcji w korelacji, jak i jej ważonym iloczynie, chociaż różnice pomiędzy jej wyróżnionymi rodzajami są stosunkowo niewielkie.
Strategia agresywna jest najlepszą ze wszystkich wymienionych, co
świadczy z kolei, iż mocne strony oraz szanse przeważają nad słabymi stronami
i zagrożeniami płynącymi z otoczenia. Jak twierdzi bowiem Krzysztof Obłój:
„strategia agresywna polega na maksymalnym wykorzystaniu efektu synergii
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występującego między silnymi stronami i szansami generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju” (Obłój, 2007, ss. 337-338).
Podsumowanie
Problemem badawczym zawartym w niniejszym artykule stała się analiza społeczno-ekonomicznych determinant wirtualnej rzeczywistości w kontekście branży turystycznej. Posłużono się w tym celu analizą ekonomiczną
SWOT. Na podstawie przeprowadzonych badań należy zaznaczyć,
iż umiejscowiono wirtualną rzeczywistość w strategii agresywnej, co wskazuje
na możliwy w przyszłości rozwój analizowanego zagadnienia w wybranym
przez autora obszarze usług.
Wirtualna rzeczywistość napotkać może w niedalekim czasie na wskazane w pracy problemy, takie jak słabo rozwinięty serwis usług sprzedażowych
produktów VR czy niski poziom dochodów młodych konsumentów. Na podstawie analizy wskazano jednak, że wymienione problemy zostaną zniwelowanie między innymi poprzez korzystnie wpływające otoczenie społeczno-ekonomiczne.
Należy zwrócić uwagę, iż wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi
nie jest trendem uwidaczniającym się jedynie w turystyce, ale także w innych
dziedzinach gospodarki. Tym bardziej ważne jest, aby przeanalizować wirtualną rzeczywistość również w kontekście innych obszarów gospodarki w Polsce i na świecie.
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ЭТНОТУРИЗМ КАК ПОЛИТИКО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБЩ ЕСТВЕ
Ethnotourism as a political and communicative factor of tolerance
development in society
Etnoturystyka jako polityczno-komunikacyjny czynnik
kształtowania tolerancji w społeczeństwie

Abstract
In this work the importance of the role of ethnic tourism in the process of forming
tolerance in society is emphasized. The possibilities and prospects of ethno-tourism
development on the example of Lviv region of Ukraine are analyzed. Travels and trips
designed to familiarize oneself with the history and culture of an ethnic group that
lives or lived in a particular area, and with the processes of globalization do update
the need for the development of ethno-tourism as the factor that distinguishes individual features of national and ethnic identity, promotes their understanding, tolerance
to each other and also overcoming stereotyp es which are often deliberately created
by politicians.
Keywords: ethnic tourism, ethnotourism, tolerance, society, ethnos, ethnic tours.
Streszczenie
W niniejszej pracy podkreślona została rola turystyki etnicznej w procesie kształt owania tolerancji społecznej. Przeanalizowano możliwości i perspektywy rozwoju
etnoturystyki jako sposobu kształtowania tolerancji społecznej na przykładzie obwodu
Lwowskiego Ukrainy. Podróże w celu zapoznania się z historią i kulturą grupy e tnicznej, która mieszka lub mieszkała w pewnym określonym obszarze, oraz procesy
globalizacji aktualizują potrzebę rozwoju etnoturystyki jako czynnika wyróżniającego
odrębne cechy tożsamości narodowej i etnicznej, przyczyniając się w taki sposób do
ich porozumienia, tolerancji wobec siebie, przezwyciężania stereotypów, często celowo stworzonych przez polityków.
Słowa kluczowe: turystyka etniczna, etnoturystyka, tolerancja, społeczeństwo, poch odzenie etniczne, podróże etniczne.
Abstract
Подчеркивается важность роли этнического туризма в процессе
формирования толерантности общества. Рассматривается связь между
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этносом и политической культурой. Описывается роль этнического туризма
как средства коммуникации в обществе. Анализируются возможности
и перспективы развития этнотуризма на примере Львовской области
Украины. Рассматриваются туры для знакомства с историей и культурой
этнических групп, которые живут или раньше проживали в определенной
области. Акцентируется роль этнотуризма в процессе идентификации
национальных и этнических особенностей индивидов, формирования
терпимости друг к другу, преодоления стереотипов, зачастую преднамеренно
созданных политиками.
Ключевые
слова:
этнос,
этнические
туры, этнический
туризм,
толерантность, общество, политическая культура.

Введение
В сегодняшних условиях глобализации этнический фактор не
только не теряет своей значимости, но и усиливается, а конфликты на
почве межэтнических, межнациональных отношений не прекращаются.
При этом развитие коммуникационно-информационной инфраструктуры
и процессы информационной глобализации предоставляют индивиду
кардинально новые возможности доступа к информации, образованию,
культурному наследию, позволяют ему выступать не только
потребителем, но и источником информации, коммуникатором.
Успешно и активно функционировать в многокультурной среде,
эффективно взаимодействовать со всеми ее субъектами, при этом
чувствуя себя комфортно – всему этому способствует такой способ
непосредственной коммуникации как туризм.
Туризм – это активная форма коммуникации как внутри страны,
так и на международном уровне, он содействует взаимопознанию наций,
этносов, способствует взаимопониманию и установлению культурноэкономических связей, формирует политическую культуру общества на
началах демократии. Общество, которое общается, в том числе
с помощью туристической сферы становится открытым, свободно
интегрируется в мировое содружество. А межэтническая коммуникация,
осуществляемая при помощи этнического туризма, способствует обмену
материальными и духовными продуктами культурной деятельности.
Путешествия с целью познания истории и культуры этноса,
проживающего в настоящее время или ранее на определенной
территории, и процессы глобализации актуализируют необходимость
развития этнотуризма в качестве фактора, который выделяет
национально-этнические
идентичности
и
способствует
их
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взаимопониманию, толерантному отношению
друг к другу,
преодолевает стереотипы, часто сознательно создаваемые политиками.
Проблематика и методы исследования
В современных условиях глобализации взаимосвязь между
государством и этносами выступает в качестве одной из важных
проблем. Исследователи (П. Сорокин, А. Тойнби, Ф. Фукуяма,
Т. Фридмен, С. Хантингтон, О. Шпенглер и другие) подчеркивают
противоречивость
воздействий
глобализации
на
процесс
функционирования национальных государств, особо отмечая при этом
как взаимовлияние различных культур, так и их непроникновение.
Конечно, это взаимодействие в каждом регионе, каждом государстве
имеет свои особенности. Однако в современном мире все более
заметным становится «запрос на толерантность», который«обусловлен
в значительной степени ростом нетерпимости, нетолерантных тенденций
в общении между людьми, которые отличаются расовым, этническим
происхождением или которых разделяют различные мировоззренческие
ценности»1 . Поэтому конфликты и напряжение на почве межэтнического
и межконфессионального отсутствия взаимопонимания в мире и их
предотвращение
требуют
внимания
общества,
государства,
международного сообщества. Необходимость формирования у граждан
государства политической культуры, которая основывалась бы на
принципах демократии и чувстве толерантного отношения друг к другу,
побуждает к поиску путей решения этой проблемы.
Соответственно,
этнополитика
каждого государства
по
построению полиэтнического и поликультурного общества требует
учитывать отечественную специфику и мировой опыт, а толерантность
должна быть обязательной основой для формирования настоящих
демократических ценностей общества. Ведь «самобытные культуры
вынуждены совмещать осознание приоритетной ценности собственной
самобытности с уважительным отношением к различиям представителей
других культур. Иначе они не смогут развиваться в глобальном мире.
И в этом заключается серьезный вызов современности. Толерантность
предполагает существование разнообразия»2 . Поэтому, согласно нашему
мнению, чтобы установить общественный консенсус по решению
1

Справочник по межэтнической толерантности , Круглашов А. М. (Ред.,
Проф.), Черновцы 2011, c. 5.
2 Логвынчук В., Толерантность как ценностная детерминанта политической
культуры, Институт государства и права им. В. М. Коретского НАН Украины,
2007, c. 1.
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межэтнических противоречий, следует соблюдать такие требования как
открытость, равенство, субъектность участников, что практически может
обеспечиваться посредством развития, в том числе, и этнотуризма. Ведь
культура межэтнических отношений, с одной стороны, рассматривается
как характерная для индивидуальных или коллективных субъектов
система убеждений, идей, представлений о мире, а с другой – как
способность носителей определенной культуры осознавать и не
отрицать ценности другой культуры.
Вопрос
толерантности в
научной литературе обычно
анализируются в контексте рассмотрения демократии, демократического
способа правления, формирования консенсуса в обществе, политической
культуры
и
эффективного
функционирования
политической
коммуникации. Его исследовали как зарубежные (Г. Алмонд,
Ю. Габермас, Р. Даль, К. Дойч, Д. Питерсон, Дж. Локк и другие), так
и украинские ученые (О. Бабкина, Е. Головаха, А. Колодий,
А. Круглашов, М. Михальченко, Л. Нагорная, Г. Почепцов, Н. Ротар,
В. Логвинчук и другие). В последние годы появились работы, в которых
отмечается, что на фоне глобализации нужно формировать у граждан
чувство
идентичности,
используя
разнообразные
средства
коммуникации (В. Кремень, В. Ткаченко). Стоит добавить, что важную
роль исследователи при этом отводят туризму как механизму,
способствующему общению между людьми, народами, обществами
(А. Вишневская, А. Гаврилюк, Ф. Рудич, Я. Любивый, В. Шикеринец
и другие). Вопрос роли и влияния этнического туризма на процесс
формирования сознания личности поднимался и в выступлениях
участников
Всеукраинских
научно-практических
конференций
«Развитие украинского этнотуризма: проблемы и перспективы», которые
проходят во Львовском институте экономики и туризма. В частности,
в работах С. Болник, И. Бочана, А. Гаврилюк, И. Кучинской,
В. Рожновой, Н. Терес и других.
Вопросы туристической сферы всесторонне освещаются не только
в аспекте изменения человеком внешней среды, но и тех воздействий,
которые путешествия осуществляют на развитие личности,
трансформацию ее общественно-политического сознания. В частности,
А. Вишневская отмечает, что задача государства состоит в том, чтобы
«путем реформ быстро реагировать на изменения в обществе,
способствовать развитию национальной экономики во всех ее
проявлениях, а также популяризировать достижения национальной
культуры в глобальной среде»3 , заботиться о духовном, культурном
3

Вышневская О., Феномен туризма в современном социокультурном
пространстве, Харьков, ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009, c. 122.
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единстве наций, сохранении их самобытности, формировании
взаимоуважения в обществе.
В работе использованы такие научные методы исследования как
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный и системный.
Цель работы
Цель написания статьи – обосновать роль этнического туризма
в процессе формирования толерантности общества, а также на примере
Львовщины, используя системный метод исследования при сборе
практического
материала,
продемонстрировать
возможность
и перспективность развития этнотуризма как способа формирования
толерантного общества.
Объектом исследования является процесс формирования
толерантности современного общества сквозь призму развития
этнотуризма. Предмет – этнический туризм как способ коммуникации,
который способствует формированию взаимопонимания между
нациями, этносами, проживающими в государстве, мировом сообществе.
Освещая вопрос этнотуризма и его значение в процессе
формирования толерантности в обществе, считаем необходимым
установить содержание понятия этнос, нация и роль туризма как способа
непосредственного общения. Ведь несмотря на различные подходы
к определению содержания нации и этносов, большинство
исследователей считают, что слово «этнос» происходит от греческого
«ethnos» и переводится как племя, народность, которая сложилась
исторически как большая группа людей на определенной общей
территории и на основе единого языка. Другими факторами
формирования этноса могли быть общность религии, близость
определенных расовых признаков, общее поведение членов группы,
«подсознательное ощущение взаимной симпатии и общности людей,
объединенных общей исторической судьбой» 4 . При этом на
определенном этапе своего развития (для защиты своего существования,
дальнейшего расширения ареала проживания, что связано с ростом
народонаселения, увеличением социально-экономического, военного
могущества, наращиванием интеллектуального, психологического
потенциала) этносы превращаются в нации. То есть, этносы через свою

4

Кухта Б., Основы политической науки, ч. 2., Политические процессы, системы
и институты, Львов, Кальвария 1997, c. 291.
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политическую организацию становятся нациями (этническими5 ,
политическими6 ) со своей культурой, ментальностью, обычаями и т.д.
Туристическая же сфера способствует познанию иной историкокультурной среды, получению нового знания, впечатления. Во время
туристической
поездки
человек
преодолевает
определенные
этнопсихологические, языково-культурные, религиозные и другие
барьеры. Этнотуризм непосредственно связан с переоценкой древних
культур как попытка построить тесные связи. При этом передается
информация
чувственно-эмоционального,
эмпирического,
психологического,
политического,
научного,
религиозного,
общекультурного, технологического или любого другого значения.
Следует особо отметить, что ученые в целом в пределах
этнического туризма (этнотуризма) выделяют несколько направлений.
Одним из самых распространенных является ностальгический или
сентиментальный туризм, который возникает вследствие отрыва
человека от родных мест, от своей страны. Посещение своей этнической
родины человеком, который родился и воспитывался в другой
социокультурной среде. Такое направление в этнотуризме является
своеобразным генетически сложившимся «зовом предков»7 . Хотя другие
украинские
исследователи считают, что совмещать этно-и
ностальгический туризм в одно направление деятельности –
неправильно. Ведь «наиболее важным в организации этнического
туризма является ознакомление участников с традициями и культурой
разных этносов. Причина того, что этнический туризм часто
рассматривают как ностальгический, связана с тем, что туристы,
которые заинтересованы обычаями и культурой определенной нации,
в первую очередь, хотят узнать о тех народах, с которыми у них
существуют определенные генетические связи»8 . Однако, по нашему

5

Доминирующим при формировании сообщества был определенный этнос,
который на определенном этапе своего развития с помощью элиты выделился
в определенную политическую общность – нацию, целью которой было
формирование своего государства.
6 Доминирующим при формировании сообщества было государство, которое
способствовало формированию нации (например, США).
7 Кучинская И. В., Цимбала О. С., Особенности организации этнотуров
в Украине: современное состояние и перспективы развития, Развития
украинского этнотуризма : проблемы и перспективы, Сборник материалов
ІІ Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых
и студентов, 25-26 апреля 2012, Львов, ЛИЭТ, 2012, c. 37-38.
8 Рожнова В., Терес Н., Проблемы и перспективы развития этнотуризма:
зарубежный и украинский опыт, irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?
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мнению, это не противоречит понятию ностальгии (с греч. nostos –
возвращение домой и algos – боль), тоски по родине, по прошлому9 .
Этнический туризм иногда называют также этнографическим,
поскольку этнография («народоведение») – это наука, изучающая
культурные и бытовые особенности различных народов мира, то есть,
когда туристы непосредственно знакомятся с культурно-бытовыми
особенностями, традициями, диалектами, кухней, искусством местных
жителей. То есть, такой вид этнотуризма является своеобразной
разновидностью культурно-познавательного туризма. Считаем, что
такое культурно-познавательное направление этнического туризма
является более важным для развития демократической политической
культуры каждого общества, поскольку знакомит с жизнью этнических
групп, которые в полной мере сохранили традиционные архаичные
черты материальной и духовной культуры. При этом принадлежность
туриста к этнической группе, которую он посещает, не является
необходимым условием. Именно такое направление этнотуризма, по
нашему мнению, является наиболее актуальным, поскольку интерес,
который проявляют туристы к культурному наследию других этносов
и народов, вызывает стремление сохранить свои национальные
традиции, чувство общности исторической судьбы, часто способствует
преодолению стереотипов, формирует симпатию и толерантное
отношение друг к другу10 . Соответственно, такой подвид этнотуризма
направлен не только на обогащение духовной культурой, познание
другой, но и на воспитание у молодого поколения национального
самосознания, самоидентификации и уважения к другому.
По этому поводу стоит отметить, что этнический туризм – важная
составляющая
человеческих
ценностей,
специфический
вид
человеческой деятельности, мотивацией которой является познание
краеведческих и страноведческих ресурсов, ознакомление с ценностями
этнографических групп в местах их компактного проживания 11 . Этот вид
туризма предусматривает знакомство с историей и особенностями
культуры, бытом, жизнью отдельного народа или национальной
9

Ностальгия, https://uk.wikipedia.org.
Анисимович-Шевчук О., Роль этнотуризма в формировании политической
культуры украинского общества. Образование регионов: політологія,
психология, коммуникация, Вып. 3, 2013, www.social-science.com.ua.
11 Бочан И. А., Вступительное слово об этнотуризме. Развитие этнотуризма:
проблемы и перспективы: Сб. матер. всеукр. научно -практической. конф.
молодых ученых (Львов, 2-3 марта 2011 г.). Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины, Львовский институт экономики и туризма, Львов
2011, c. 1.
10
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общности. Именно знания, которые получают туристы во время таких
этнотуристических
путешествий,
расширяют
представление
о национально-культурной самобытности населения различных
регионов, знакомят с уровнем современной культуры, предотвращают
распространение негативных стереотипов в отношении культурной
и языковой идентичности, различий между жителями разных регионов12 .
Конечно, этнический туризм может быть как внутренним
(например, посещение глубинки городскими жителями с целью
ознакомления с архаичными наречиями, фольклором, бытом, культурой
и языками автохтонных народов), так и внешним, который связан
с посещением исторической родины, мест рождения родственников, или
познанием историко-культурного наследия других народностей мира.
Различные государства мира накопили важный и интересный опыт
развития этнотуризма, формы которого зависят от географической
и
историко-культурной
специфики
регионов.
Конечно,
это
взаимодействие в каждом регионе, каждом государстве имеет свои
особенности. Например, на территории Украины (согласно последней
переписи населения) проживают представители 134 национальностей
и народностей. Хотя формально наше государство является
многонациональным, однако в структуре расселения доминирующим
является один из многочисленных этносов Европы – украинцы –
титульная и коренная национальность государства 13 . Среди украинцев на
протяжении веков сложились различные этнографические группы,
которые имеют определенные различия в культуре, быту, языке. Среди
них наиболее известны горцы (гуцулы, лемки, бойки), постоянно
проживающие в западноукраинских областях, а также (полещуки,
пинчуки, литвины, русины) – в районах Украинского полесья14 .
В состав Украинского государства входят различные
национальные меньшинства – группы граждан Украины, которые не
являются украинцами по национально-этническому признаку, но могут
идентифицировать себя по политическому признаку. Они «меньше по
численности по сравнению с украинцами, проявляют чувство
национального самосознания и общности между собой и готовы
добровольно
сохранить
и развивать
свою
этнокультурную
15
самобытность» . Поэтому, наряду с украинцами – нацией, которая дала
12

Рожнова В., Терес Н., Проблемы и перспективы развития этнотуризма:
заграничный и украинский опыт, irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe.
13 Зиныч В. Т., Современные этнодемографические процессы в Украине, 2004, c.
5.
14 ibidem, c. 7.
15 ibidem, c. 12.
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название стране, значительный процент составляют русские, белорусы,
поляки, болгары, чехи, евреи, крымские татары, немцы, греки, армяне,
цыгане, венгры, словаки, грузины и граждане Украины других
национальностей. Поэтому, по нашему мнению, важно научиться ценить
людей за то, что они другие, не нужно требовать от них сходства с нами.
«Этническая (межэтническая) толерантность должна основываться на
признании того факта, что по национальным различиями скрывается
существенное сходство и общность» 16 .
Такую национально-этническую особенность регионов Украины
сегодня активно используют организаторы этнотуров (например,
«Майские легенды Гуцульщины» (туроператор «Этнотур»), «Карпаты
этнические» (туроператор «Терра Инкогнита»), или этнофестивалей
«Всемирные бойковские фестины» (Львовская область), «Сорочинская
ярмарка» (Полтавская область). В Украине также функционируют
этнографические музеи, которые активно включаются в этнические
туры. Ведь в них хранятся, изучаются и экспонируются этнографические
коллекции. Такие музеи знакомят современников с процессами
этногенеза, бытом и культурой разных этнических сообществ
и исторических периодов. Например, наиболее давним в Украине
является
Национальный
историко-этнографический
заповедник
«Переяслав», созданный в 1951г. на основе краеведческого музея.
В заповеднике проводятся многочисленные культурно-художественные
мероприятия:
спектакли,
фольклорные
праздники, творческие
и музыкальные вечера (например, «Этнографический праздник
Рождественское действо», «Этнографический праздник Масленица»,
«Этнографический праздник Зеленое воскресенье», «Праздник
мастеров» и т.д.).
Широко распространены в Украине этнографические музеи,
которые собирают, хранят, изучают и экспонируют этнографические
коллекции, которые знакомят современников с процессами этногенеза,
бытом и культурой разных этнических сообществ и исторических
периодов. Большинство современных этнографических музеев страны
представляют посетителям тематические экспозиции традиционной
культуры украинского народа (прикладные, бытовые и художественные
предметы XVIII – начала XX в.) и ее локальных вариантов, собранных со
всех этнографических земель Украины (Лемковщина, Бойковщина,
Гуцульщина, Буковина, низинное Закарпатье, Западное и Восточное
Подолье, Волынь и Центрально-Восточное Полесье, Среднее
Приднепровье, Слобожанщина, Донбасс, Причерноморье). Среди них:
16

Справочник по межэтнической толерантности , Круглашов А. М. (Ред.,
Проф.), Черновцы 2011, c. 69.
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Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины и Покутья
им.Кобринського, Косовский музей народного искусства и быта
Гуцульщины
на
Ивано-Франковщине,
Музей
этнографии
и художественного промысла Института народоведения НАНУ во
Львове,17 Этнографический музей «Украинская Слобода» в Харьковской
области, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
в Пирогово и т.д.
На основе этнографических музеев Украины формируются
этнические туры, в частности «Гуцульские коломыйки» – ознакомление
с бытом и традициями гуцулов и посещение Музея гуцульского быта,
этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика (пгт.
Верховина, Ивано-Франковская обл.), Музея «Гуцульская гражда»
(с. Криворовня, Ивано-Франковская обл.), музея народного искусства
Гуцульщины и Покутья «Гуцульщина» (Коломыя, Ивано-Франковская
обл.), музея «Писанки»; этнический тур «Полтавский колорит» –
погружение в загадочный и гостеприимный Полтавский край
с посещением Полтавского краеведческого музея (г. Полтава),
Национального музея-заповедника украинского гончарства в Опишне
(пгт. Опишня, Полтавская обл.) этнический тур «Трипольская Украина»
– с целью присоединиться к истории и культуре Трипольской
цивилизации на базе посещения Киевского областного археологического
музея (с.Триполье, Киевская обл.). То есть, этнический туризм является
одним из основных средств познания страны, самобытности народа,
формирования гордости за культурное достояние собственного этноса.
Цель этнического туризма заключается в посещении любого
этнотуристического региона государства для ознакомления с культурой,
бытом, традициями, диалектами, кухней, искусством местных жителей.
Возьмем одну из административно-территориальных областей
Украины. Своей национальной идентичностью и ментальностью, что
притягивает как отечественных, так и зарубежных туристов, отличается
Львовщина. Здесь проживают представители различных не только
национальных меньшинств (поляки, русские, евреи, армяне, венгры
и т.д.), но и разных этногрупп, в частности, бойки и лемки. Современная
жизнь богата культурно-художественными событиями, которые
обеспечивают популяризацию Львовщины18 как в Украине, так и за ее
пределами. А туристические организации активно используют это этнонациональное разнообразие в своей деятельности. Например,
17

Музей народной архитектуры и быта во Львове, http://lvivskansen.org.
Экскурсии по Львовщине. Департамент международного сотрудничества
и туризма Львовской областной государственной администрации , Львов 2014,
c. 48.
18
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разработаны следующие туры: «Бойковские узоры»19 “Бойковские
вечорницы»20 , «Бойковскими путями»21 , «Лемковскими местами
Львова»22 , «Лемковские вечорницы на Львовщине» 23 . С еврейским
наследием предлагают познакомиться такие туристические организации
как «Лемберг-Тур»24 в путешествиях «Места еврейской культуры», «По
следам еврейской общины Львова»; туристическо-информационный
центр ЛИЭТ – «Еврейское наследие»; турфирма «Мист-Тур»25 –
«Еврейский Львов»; турфирма «Львов– Интуртранс Плюс» – «Еврейское
наследие Львова»; туристическая фирма «L-Travel» 26 – «История
еврейского Львова»; турфирма «Захид Шоу» 27 – «Еврейский Львов»;
представительство «Кий Авиа Вест» – «Еврейскими путями
Львовщины», «Еврейский средневековый квартал». Не менее
интересными будут путешествия и знакомство с армянской общиной
(путешествие «Армянский квартал»28 ; «Армяне Львова», польской
культурой
(путешествие
«Польский
Львов».
Прикоснуться
к
австрийским
и
немецким
историко-культурным
достопримечательностям можно во время путешествий «Немецкий след
в истории Львова», «Австрийский Львов»29 , «Львов австрийской
короны»30 .
Часто львовские туристические организации предлагают посетить
и соседние области. Например, среди них можно выделить этнотур
«Гуцулка Ксеня» львовской туристической фирмы «Видвидай», который
рассчитан на два дня пребывания в Карпатах и Прикарпатье
с посещением лучших туристических мест Гуцульщины и участием
в гуцульских гуляниях. Туристы могут увидеть не только впечатляющие
19

Турфирма «Калина-тур», http://www.kalyna-tour.lviv.ua/ru.
Турфирма «Круиз Плэнет», http://www.cruiseplanet.com.ua.
21 Туристическо-информационный центр Львовского института экономики и
туризма,http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=712&xuser=&lan G=uk&
slozka=715.
22 Турфирма «Час на Мандры», https://timetotravel.in.ua/
23 Турфирма «Карпатия Галич Тур», http://www.karpatiagalych.com/
24 Турфирма «Лемберг-Тур», http://www.lemberg-tour.com.ua/touritem/?type%5B%5D=ekskursijni-tury
25 Турфирма «Мист-Тур», https://www.meest-tour.com.ua/lviv/garantovani-zbirnituri/grafik-zbirnikh-ekskursii-po-lvovu.html
26 Туристическая фирма «L-Travel», http://lvivonline.com/ua/tourist/agency/turystychne-ahenstvo-l-travel/
27 Турфирма «Захид Шоу», http://travel.lviv.ua/
28 Туроператор «Видвидай», https://vidviday.ua/
29 Турфирма«Андреолли тур», https://andreolli.com.ua/
30 Туропертор «Всесвит», https://www.wseswit.lviv.ua/ru/
20
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пейзажи и водопады, горы Горганы, Черногоры, но и познакомиться
с обычаями, историей, культурой уникального в мире гуцульского
этноса, посетить музеи, церкви, костелы, приобрести сувениры,
вышивки, карпатские чаи, грибы.31
Кроме указанных туристических маршрутов, существует
значительный пласт историко-культурных памятников Львовщины,
которые в перспективе могут быть привлечены в сферу этнотуризма.
К примеру, возьмем хотя бы один Старосамборский район Львовской
области, который граничит с Польшей. Здесь на протяжении веков
проживали как украинцы (бойки, лемки), так и поляки, евреи, немцы,
венгры и представители других народностей, которые оставили свои
историко-культурные памятники (например, костелы, синагоги,
кладбища
и
другие
архитектурные
сооружения).
Такую
поликультурность можно обнаружить едва ли не в каждом уголке
Украины. Это свидетельствует об этно-национальной многогранности
государства. А популяризация нациокультурного разнообразия через
сферу туризма служит активным фактором преодоления стереотипов
и способствует формированию современного толерантного общества.
Анализируя эти важные взаимосвязанные вопросы, следует
отметить, что толерантность – это «ценностная детерминанта
политической культуры»32 , предпосылка деятельности субъектов
политики, которая способствует открытости хода политических событий
и предполагает определенный уровень терпимости субъектов
политической сферы к другим политическим ценностям. И такие
категории
как
толерантность
и
терпимость
выступают
взаимодополняющими. К примеру, в Декларации принципов
толерантности, утвержденной 16.11.1996 г. Генеральной конференцией
ЮНЕСКО, указано, что толерантность – это «уважение, принятие
и правильное понимание многообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение
и свобода мысли, совести и убеждений. ...это гармония в многообразии.
Это не только моральный долг, но и политическая и правовая
потребность... Это обязанность способствовать утверждению прав
человека, плюрализма (в частности, культурного плюрализма),
демократии и правопорядка... каждый может придерживаться своих
убеждений и признавать такое же право за другими. Это означает
31

Туроператор «Видвидай», https://vidviday.ua/
Логвинчук В. В., Толерантность как ценностная детерминанта
политической культуры, Институт государства и права им. Корецкого НАН
Украины. К., 2007, c. 20.
32
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признание того, что люди по своей природе различаются по внешним
признакам, по положению, речи, по поведению и ценностям и имеют
право жить в мире и сохранять свою идентичность»33 .
Толерантность – это не только теоретическое понятие, но
и элемент определенной культуры как совокупности знаний, ценностей,
норм, определяющих жизнедеятельность членов определенного
общества. Это моральное качество, характеризующее отношение
к человеку, который принадлежит к другой национальности, культурной
традиции, религиозной конфессии, расе, как к полноценной личности
с возможностью сохранения ее автономии и самобытности. Как качество
личности, «толерантность предполагает ориентированность на диалог,
на познание нового, «чужого», а также не исключает изменения системы
взглядов и представлений индивидов»34 . Поэтому для успешного
формирования установок толерантного поведения человека необходимо
понять сущность культуры конкретного общества, этноса, нации
в историческом, политическом и социальном контексте. Ведь в условиях
культурного многообразия
толерантность
делает возможным
бесконфликтное сосуществование в одном социальном пространстве
граждан с различными интересами, верованиями, моральнополитическими убеждениями и образом жизни. Это особенно важно для
многонациональных, многоконфессиональных современных государств.
Само понятие культура является фундаментальной основой
процесса сохранения, укрепления и развития самобытности народа,
общества. К. Дойч отмечал: «Термин «культура» и «сообщество» можно
применять как взаимосвязанные, поскольку они описывают один и тот
же комплекс процессов. Когда мы говорим «культура», мы
подчеркиваем конфигурацию предпочтений или ценностей; когда мы
говорим «сообщество», мы подчеркиваем аспекты коммуникации. ...
Когда мы говорим «коммуникация», мы подчеркиваем совокупность
живых индивидов, ум и память которых как раз и вмещает в себе
привычки и каналы культуры»35 . В соответствии с вышеуказанным
американский политолог, историк С. Коэн, рассматривая составляющие
содержания и характеристику формы политической культуры каждой
нации отмечал: «... ни одна политическая система ни в одной стране не
33

Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 г.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_503
34 Справочник по межэтнической толерантности, Круглашов А.М. (Ред.,
Проф.), Черновцы 2011, c. 12.
35 Дойч К., Народы, нации и коммуникация. Национализм: антология. К., 2000,
c. 549.
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будет стабильной, если она не родилась в этом же государстве, на его
почве как результат развития собственной политической культуры»36 .
Поэтому политическая культура – это «система устойчивых
представлений, ориентаций, ценностей, убеждений, позиций, образцов
поведения в сфере взаимоотношений власти и народа, которые так или
иначе проявляются в деятельности субъектов политического
процесса»37 . Она складывается исторически, воплощает в себе опыт
предыдущих культур.
Политическая культура характеризует осуществление людьми
специфических социальных достижений культуры (традиций, правовых
норм, ценностей, навыков, политического поведения). Поэтому, по
нашему убеждению, наряду с политической культурой и сферой
сознания, раскрывается комплексный духовно-практический характер
коммуникации в процессе функционирования политической жизни
общества, коммуникации как типа взаимодействия между людьми,
который предусматривает информационный обмен, в частности
с помощью туристической сферы, особенно активно развивается
сегодня.
«Культура и дополняемость коммуникации – это не вещи,
оторванные от остальной жизни»38 . «Коммуникация оказывается
неразрывно связанной с целями и средствами жизни, с ценностями
людей и образцами их труда в команде... Национальность, культура
и коммуникация – не единственные факторы, на них влияющие, но они
постоянно наличествующие»39 . Между индивидами устанавливаются
определенные согласования, понимание на основе обмена информацией
и учета предыдущего опыта, выработка определенных норм и правил,
с помощью которых осуществляется и контролируется деятельность.
Исследователи также отмечают, что «существует двусторонняя
взаимосвязь между ростом национального и исторического сознания и
политической культуры народа»40 . Национальная культура всегда
привлекается к легитимации политической системы 41 . Поэтому она
может представлять также политику и, наоборот, политика может
36

Основы политической науки. Ч. 3: Политическое сознание и политическая
культура, Львов, 1998, c. 533.
37 Колодий А., Политология. К., 2000, c. 255.
38 Дойч К., Народы, нации и коммуникация. Национализм :антология. К., 2000,
c. 549.
39 ibidem, c. 566.
40 Колодий А., Политология. К., 2000, c. 271.
41 Украина: идентичность в эпоху глобализации ( очерки к метадисциплинарному
исследованию). К., 2013, c. 33.
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представлять
национальную
культуру.
Это
своеобразно
взаимосвязанные понятия. От уровня развития и утверждения
политической культуры и сознания (как важных структурных элементов
политической системы) зависит процесс становления субъектности
нации42 . Нации как политической формы существования этноса.
«Жить в современном глобализированном мире и быть
независимым от многоярусной системы идентичности – невозможно»43 .
Идентификация личности с определенной группой, этносом, происходит
тогда, когда индивиды отождествляют себя с семьей, общиной и тому
подобным. Когда они объединены не только общей территорией,
языком, но и подсознательным ощущением собственной симпатии,
объединены общей исторической судьбой (комплиментарностью, как
называл Л. Гумилев).
Групповая идентичность и ментальные установки, образ и стиль
жизни сохраняются в течение жизни одного человека и нескольких
поколений.
Соответственно
«одной
из
важнейших
задач
многонационального государства является интеграция различных
этнических групп, налаживание устойчивых связей между ними на
разных
уровнях
социальных
отношений»44 .
Несходство,
неповторимость, уникальность каждого гражданина ярко проявляется на
индивидуальном уровне и часто основывается именно на их этническом.
Однако необходимым условием существования общества как целостного
организма является постоянное общение представителей разных наций,
этнических групп. Ю. Лотман отмечал, что человеческое общество
держится тем, что все люди разные, неодинаковые во многих
отношениях.
Поэтому, считаем, каждому важно научиться ценить людей за то,
что они другие, не нужно требовать от них сходства с собой.
«Этническая (межэтническая) толерантность должна основываться на
признании того факта, что за национальными различиями скрывается
существенное сходство и общность»45 , которую можно познать,
путешествуя, знакомясь с представителями других стран, их культурой,
традициями, обычаями.
Ведь демократизация современного европейского общества
предусматривает распространение ценностей различными путями,
42

Колодий А., Политология. К., 2000, c. 317.
Основы политической науки. Ч.3. Политическое сознание и политическая
культура, ред. Б.Кухта, Львов 1998, c.188.
44 Справочник по межэтнической толерантности , Круглашов А. М. (ред.,
Проф), Черновцы 2011, c. 10.
45 Ibidem, c. 69.
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в частности, через сферу туризма (в том числе этнического туризма), что
и формирует основу для формирования потребностей в культурных
ценностях. Туристическая сфера заботится не только о коммерческих
интересах, но и об удовлетворении потребностей человека в новых
впечатлениях через знакомство с другой историко-культурной средой.
Во время туристической поездки человек не только познает новое, но и
преодолевает определенные языково-культурные, этнопсихологические,
религиозные и другие барьеры. При этом во время таких этнических
путешествий передается информация чувственно-эмоционального,
эмпирического,
психологического,
политического,
научного,
религиозного, общекультурного, технологического или любого другого
значения.
Итоги
Туризм – это активная форма коммуникации как в государстве, так
и на международном уровне, которая помогает взаимопознанию наций,
этносов, способствует взаимопониманию и установлению культурноэкономических связей, формирует политическую культуру общества на
началах демократии. Общество, которое общается, в том числе
с помощью туристической сферы, становится открытым, свободно
интегрируется в мировое содружество. Если же говорить об этническом
туризме, то это особый способ непосредственной коммуникации
представителей как одного этноса, народа, нации, так и различных
народностей. Такой вид коммуникации способствует познанию истории,
культуры, традиций этносов, народов, к которым человек принадлежит,
или знакомству с другими, что способствует формированию
толерантного общества. При этом гарантией безопасности государства,
его стабильности и успешного функционирования является сохранение
толерантности. Ведь именно формирование толерантности является
важным условием достижения консолидации общества и преодоления
угроз современности. Поэтому этнотуристические путешествия
расширяют представление о национально-культурной самобытности
населения различных регионов, знакомят с уровнем современной
культуры, предотвращают распространение негативных стереотипов по
отношению к культурной и языковой идентичности, в отношении
различий
жителей
разных
регионов.
Этнический
туризм
(этнографический, с культурно-познавательной целью) является одним
из основных средств познания страны, самобытности народа. Он
формирует гордость за культурное достояние собственного этноса (как
элемент сентиментального). И, несмотря на все трудности, этнический
туризм становится одной из реальных возможностей экономического,
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социального и культурного подъема, развития государства, задача
которой состоит в том, чтобы заботиться о духовном, культурном
единстве политической нации, сохранении самобытности этносов
и наций, проживающих как в одном государстве, так и за его пределами,
формировать взаимоуважение в обществе.
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GEOTURYSTYKA W DOLINIE KOŚCIELISKIEJ
JAKO NOWA FORMA SPOJRZENIA NA OBIEKTY GEOLOGICZNE
Geotourism in Kościeliska Valley
as a new form of perception of geological objects
Abstract
Kościeliska Valley is located in the Polish Western Tatra Mountains. It is recognized
as one of the longest Tatra valleys. Natural wealth and transport accessibility makes
Kościeliska Valley very popular among tourists. On the area of the Valley there are
many geological sites, making it a typical area of geotourism potential. The article
presents the characteristics of the Kościeliska Valley, attention of the author was
focused on the geological structure and the main processes, which in particular
influenced thecontemporary relief of the valley. Due to the presence of various
geological forms, subjective selection was made and several of the forms were selected.
The next step was to describe the geological site to show their geotourism
attractiveness. This attractiveness is a key element influencing the growth of geotourism
in the Koscieliska Valley.
Keywords: geoturism, geologic object, geotourist site, geotourism attractiveness,
Kościeliska Valley, Western Tatra Mountains, The Tatra Mountains National Park
Streszczenie
Dolina Kościeliska położona jest w Tatrach Zachodnich na terytorium państwa polskiego. Uznana jest za jedną z najdłuższych tatrzańskich dolin. Ze względu na swoje
naturalne bogactwo oraz łatwą dostępność komunikacyjną cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród tłumnie przybywających w Tatry turystów. W obrębie doliny znajduje się bardzo wiele atrakcyjnych obiektów geologicznych, co czyni ją typowym obszarem o potencjale geoturystycznym. Artykuł przedstawia charakterystykę Doliny Kościeliskiej, a swoją uwagę autor skierował na budowę geologiczną oraz główne procesy, które w sposób szczególny wpłynęły na współczesną rzeźbę doliny. Ze względu na
obecność rozmaitych form geologicznych dokonano subiektywnej selekcji
i wybrano kilka z nich. Następnie poddano je krótkiej charakterystyce mającej na celu
ukazanie ich atrakcyjności geoturystycznej. Atrakcyjność ta jest kluczowym elementem
w krzewieniu geoturystyki w Dolinie Kościeliskiej.
Słowa kluczowe: geoturystyka, obiekt geologiczny, atrakcyjność geoturystyczna, Dolina Kościeliska, Tatry Zachodnie, Tatrzański Park Narodowy
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Wstęp
„Na samą myśl, że mam opisać Dolinę Kościeliską,
pióro wypada mi z ręki, gdyż zupełnie niezdolną się
czuję do oddania w słowach uroku i wspaniałości
tego miejsca; czuję, że wszystko, co bym powiedzieć
mogła, będzie mdłym, bladym i niegodnym tej cudnej
doliny. Tu żaden nie wystarczy opis; tu trzeba być koniecznie, trzeba własnymi oczami oglądać to czarodziejskie ustronie i rozpływać się, unosić, podziwiać
za każdym krokiem…”
(Steczkowska 1990)
W ostatnich latach pojawiły się nowe formy turystyki, wśród nich
swoje miejsce znalazła również geoturystyka. Przez pojęcie geoturystyki rozumie się poznawanie zarówno obiektów, jak i procesów geologicznych związanych z ich powstaniem oraz zachodzących współcześnie. Dzięki temu turyści
doznają nie tylko wrażeń estetycznych, ale i pogłębiają swoją wiedzę z zakresu
geologii oraz historii Ziemi. Geoturystyka zaliczana jest do turystyki krajoznawczej oraz poznawczej, jednakże niekiedy może posiąść pewne cechy,
które są charakterystyczne dla turystyki aktywnej (Różycki 2006). Do tych
cech należą specjalne umiejętności takie jak: sprawność fizyczna czy też posiadanie odpowiednich kwalifikacji np. wspinaczkowych. Z geoturystyką związane są głównie trzy pojęcia, a mianowicie: obiekt, zjawisko oraz atrakcja geoturystyczna. Mówiąc obiekt geoturystyczny, mamy na myśli obiekt geologiczny, który jest albo dopiero stanie się przedmiotem zainteresowania turystów. Do obiektów geoturystycznych zalicza się między innymi: góry, jaskinie,
wodospady itp. Natomiast zjawiskiem geoturystycznym określa się zachodzące
współcześnie procesy geologiczne. Charakterystyczną cechą zjawisk geoturystycznych jest ich mierzalność pod względem minut, a nawet godzin. Najbardziej widowiskowym ich przykładem są gejzery oraz erupcje wulkaniczne.
Występujące zazwyczaj w jednym miejscu obiekty i zjawiska geoturystyczne
wspólnie tworzą atrakcję geoturystyczną. Atrakcje te występują zazwyczaj na
obszarach chronionych m. in. w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych i narodowych (Słomka i in. 2004).
W Polsce spośród 23 parków narodowych najchętniej odwiedzanym,
a zarazem obfitującym w obiekty geoturystyczne, jest Tatrzański Park Narodowy. Został on powołany do życia w 1954 r. Jego głównym celem jest ochrona
przyrody poprzez zmniejszanie wpływu antropopresji. Pomimo niewielkiej powierzchni oraz prawnej ochrony Tatr Polskich należy on do najbardziej obciążonych ruchem turystycznym. Szacuje się, że na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego wchodzi rocznie około 3 mln turystów (Hibner 2014, Baranowska99
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Janota 2007, Baścik 2007). Ruch turystyczny na obszarze Tatrzańskiego Parku
Narodowego charakteryzuje koncentracja czasowa i przestrzenna. Koncentracja czasowa przypada na przerwę urlopowo-wakacyjną (lipiec i sierpień) oraz
ferie zimowe (luty). Czas ten sprzyja turystom grupowym oraz indywidualnym.
Koncentracja przestrzenna skupia się na dwóch żelaznych punktach parku, do
których należą: szlak Palenica Białczańska – Morskie Oko (skupia ponad 30%
całego ruchu turystycznego) oraz Dolina Kościeliska, na którą przypada 21,7%.
Główny wpływ na koncentrację ruchu turystycznego w Dolinie Kościeliskiej
mają unikatowe walory krajoznawcze, niski stopień trudność poruszania się po
szlaku oraz panująca moda (Mokras-Grabowska 2016, Baścik 2007).
Głównym celem niniejszego artykułu jest charakterystyka obiektów
geoturystycznych znajdujących się w Dolinie Kościeliskiej – drugiej pod
względem natężenia ruchu turystycznego. Największą uwagę poświęcono źródłom, jaskiniom, formom polodowcowym oraz górującym nad nią szczytom.
Ze względu na ich ogromną ilość autor zdecydował się na subiektywną selekcję
i wybrał cztery obiekty geologiczne, które jego zdaniem świadczą o potencjale
atrakcyjności geoturystycznej tej doliny i mogą być ciekawe z punktu widzenia
turystów wędrujących po Tatrach Polskich.
Rys geologiczny masywu tatrzańskiego
Masyw tatrzański zbudowany jest z trzonu krystalicznego oraz mezozoicznej osłony osadowej. Trzon krystaliczny buduje południowe stoki masywu, zaś skały osadowe – północne. W skład trzonu krystalicznego wchodzą
dwie grupy skał: górnokarbońskie granity i – występujące w Tatrach Wysokich
– granitoidy oraz budujące Tatry Zachodnie zmetamorfizowane skały starszego
paleozoiku takie jak łupki czy gnejsy. Mezozoiczną osłonę osadową tworzą:
pokrywa autochtoniczna oraz serie wierchowe i reglowe. W skład serii wierchowej wchodzą dwie płaszczowiny: niższa Czerwonych Wierchów oraz wyższa Giewontu. Serię reglową budują płaszczowiny: dolna kriżniańska, środkowa choczańską oraz górna strażowska. Obecność w masywie tatrzańskim tej
ostatniej jest kwestią sporną. Wszystkie powyżej wymienione płaszczowiny
rozpoczęły swoją wędrówkę po okresie dolnotriasowo-jurajskiej sedymentacji.
Nasuwały się z południa w kierunku północnym na trzon krystaliczny. Wszystkie płaszczowiny w wyniku odkłucia od powierzchni zostały podzielone na
mniejsze jednostki. Wyjątek stanowi płaszczowina wyższa Giewontu, która powstała ze ścinania. W oligocenie, kiedy nasunięcie płaszczowin wierchowych
i reglowych dobiegło końca, rozpoczęły się ruchy tektoniczne. Ruchy te doprowadziły w miocenie do wydźwignięcia się masywu tatrzańskiego.
Współczesną morfologię Tatry zawdzięczają głównie działalności plejstoceńskich lodowców oraz wód powierzchniowych w holocenie. Jednakże na
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uwagę również zasługuje fakt, że skały węglanowe budujące Tatry Zachodnie
podlegały krasowieniu już w trzeciorzędzie. Proces ten trwa po dzień dzisiejszy
(Górecki i in. 2012, Dmytrowski i in. 2006, Piotrowska 2003).
Charakterystyka Doliny Kościeliskiej
Położona w Tatrach Zachodnich Dolina Kościeliska odchodzi od głównego grzbietu Tatr. Jej wylot znajduje się na wysokości 920 m n.p.m. Do najwyższych szczytów otaczających dolinę należą: Błyszcz wznoszący się na wysokość 2158 m n.p.m. oraz Kamienista – 2021 m n.p.m. Dolina Kościeliska jest
doliną walną i konsekwentną, rozcina utwory skalne o różnym wieku, pochodzeniu i odporności. W utworach serii wierchowej rozwinął się kras podziemny
i powierzchniowy, dzięki temu obfituje ona w wywierzyska, jaskinie, zaś Potok
Kościeliski w ponorach gubi swe wody. Główny wpływ na rzeźbę doliny miały:
budowa geologiczna oraz procesy glacjalne (związane z działalnością lodowca), peryglacjalne (związane z zimnym klimatem m.in. wietrzenie mrozowe) i fluwialne (rzeczne). Mając na uwadze powyższe elementy, Dolinę Kościeliską można podzielić na dwie części: górną, zwaną Pyszniańską oraz dolną
– Niżnią Kościeliską.
Dolina Pyszniańska o długości 2200 m sięga Bramy Raptawickiej, Kominków Tylkowych oraz Żaru. Od południa tworzą ją głównie utwory takie
jak: biały granit, skały metamorficzne, zaś od północy okryta jest skałami osadowymi serii autochtonicznej
Ryc. 1. Dolina Niżnia Kościeliska, fot. M. Gawlas
oraz płaszczowinami.
To właśnie w tej części doliny
znajduje się największy w Tatrach Zachodnich cyrk lodowcowy, zwany Siwymi Sadami.
Powstał on dzięki działalności
lodowca. Od Doliny Pyszniańskiej odchodzą dwie dolinki
fluwialne: Ornaczańska i Iwanowska. Charakterystyczną
cechą tych dolin są szerokie
dna, strome zbocza oraz
utwory morenowe i glacjalne.
Główny wpływ na rzeźbę tej
części doliny miały procesy glacjalne (Klimaszewski 1988, Bajger-Kowalska
i in. 2008, Nowacki 2006).
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Dolina Niżnia Kościeliska (ryc. 1) o długości 4250 m rozpościera się
od Bramy Raptawickiej i ciągnie się wzdłuż potoku aż do wylotu Tatr. Zbudowana jest ze skał osadowych – głównie wapieni i dolomitów. Od Niżniej Kościeliskiej odchodzą doliny boczne: Smytnia, Żelaźniak, Pisana, Kominiarska,
Upłaziańska, Wściekłego Żlebu, Kraków, Zbójnicka oraz Miętusia. Charakterystyczną cechą tej części doliny jest obecność zwężeń, czyli przełomów strukturalnych oraz rozszerzeń. Zwężenia powstały w miejscach zbudowanych z odpornych wapieni i dolomitów, są nimi: Brama Raptawicka (Wyżnia Kościeliska bądź Wincentego Pola), Brama Kraszewskiego (Pośrednia Kościeliska)
oraz Brama Kantaka (Niżnia Kościeliska). Natomiast rozszerzenia wytworzyły
się w utworach mało odpornych, charakteryzuje je płaskie dno i gładkie zbocza,
a są nimi: Hala Pisana i Stare Kościeliska (Kira Miętusia Wyżnia). Główny
wpływ na rzeźbę tej części doliny miały procesy fluwialne i peryglacjalne (Klimaszewski 1988, Bajger-Kowalska i in. 2008, Nowacki 2006).
Obiekty i zjawiska geoturystyczne Doliny Kościeliskiej
Dolina Kościeliska zaliczana jest do największych i najciekawszych
w całych Tatrach Polskich. Na tle innych dolin wyróżnia się pod względem
zarówno przyrodniczym, jak i geologicznym. To właśnie głównie dzięki budowie geologicznej obfituje ona w wszelkiego rodzaju zjawiska krasowe czy też
formy i osady polodowcowe. Ta obfitość sprawia, iż ciężko skupić się na
wszystkich obiektach i zjawiskach geoturystycznych, dlatego autor artykułu
pozwolił sobie na subiektywny przegląd kilku z nich (Dmytrowski i in. 2006).
Ciekawym i godnym uwagi elementem krajobrazu Doliny Kościeliskiej są wytryskujące spod skał źródła krasowe, zwane wywierzyskami. Nazwa
wywierzysko pochodzi z gwary góralskiej i oznacza wodę, która wydostaje się
spod powierzchni ziemi. Wywierzyska tworzą się zazwyczaj w miejscach,
w których krążąca pod ciśnieniem woda natrafia na swojej drodze na nieprzepuszczalne skały i dzięki temu wydostaje się na powierzchnię ziemi. Na uwagę
zasługuje fakt, że tatrzańskie wywierzyska mają stałą temperaturę oscylującą
w granicach od 4-50 C. Przyczyną tego stanu rzeczy jest długi czas jej krążenia
wewnątrz masywu skalnego (Barczyk 2017). W Dolinie Kościeliskiej znajduje
się Lodowe Źródło – jedno z największych tatrzańskich wywierzysk. Lodowe
Źródło, zwane również Wywierzyskiem Lodowym, położone jest w pobliżu
Bramy Kraszewskiego na wysokości wynoszącej 974 m n.p.m., po wschodniej
stronie płynącego Potoku Kościeliskiego. Wydostająca się na powierzchnię
ziemi woda wypływa z wapiennego rumoszu i składa się z trzech odnóg. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że woda wypływająca z Lodowego Źródła pochodzi
z masywu Czerwonych Wierchów, w których znajduje się jeden z największych systemów krasowych jaskiń. Czas, jaki potrzebuje woda, aby przepłynąć
z Czerwonych Wierchów aż do samego wywierzyska, waha się w granicach od
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kilkudziesięciu godzin do nawet kilku dni. Pomimo zmieniających się pór roku,
temperatura Wywierzyska Lodowego jest stała, oscyluje w granicach od 4,54,70 C. Obecnie do Lodowego Źródła nie ma bezpośredniego dostępu, można je
jedynie podziwiać ze specjalnie wydzielonej platformy widokowej (Barczyk
2007).
Ryc. 2. Widok z Hali Stoły na Organy, fot. M. Gawlas

Na obszarze Doliny Kościeliskiej znajduje się również wiele jaskiń,
jednakże tylko cztery z nich zostały udostępnione dla ruchu turystycznego:
Mroźna, Mylna, Raptawicka oraz Smocza Jama. Powstały one w wyniku rozpuszczenia przez wodę mało odpornych skał, takich jak: wapienie i dolomity,
które w swojej budowie posiadają liczne spękania i szczeliny. Woda drążąca
podziemne korytarze pochodzi zazwyczaj z opadów atmosferycznych oraz potoków wpływających pod powierzchnię ziemi dzięki obecności ponorów. Natomiast w zamierzchłych czasach geologicznych duży udział miały wody roztopowe pochodzące z lodowców tatrzańskich. Wnikająca w głąb skały woda
rozpuszcza i nasyca ją węglanem wapnia, z którego w dogodnych warunkach
zostaje wytrącany kalcyt. To właśnie on odpowiada za formowanie się szaty
ociekowej, do której zalicza się: stalaktyty (sople zwisające ze stropu), stalagmity (wyrastające ze spongu) oraz stalagnaty (połączenie stalaktytów i stalagmitów); natomiast ściany pokryte są przez draperie, polewy, grzybki i żebra.
W Dolinie Kościeliskiej najatrakcyjniejszą i najliczniej odwiedzaną przez turystów jest Jaskinia Mroźna. Jej geneza podlega licznym dyskusjom; część badaczy uważa, iż powstała ona w wyniku działalności Prapotoku Kościeliskiego,
zaś inni twierdzą, że jest ona odnogą Jaskini Zimnej. Jaskinia Mroźna położona
jest po wschodniej stronie Doliny Kościeliskiej, w dolnej części Organów (ryc.
2). Posiada dwa otwory (naturalny i sztuczny) oraz pojedynczy korytarz z kilkoma rozszerzeniami. Jej długość wynosi 571 m, a deniwelacja dochodzi do
42,5 m. W odróżnieniu od innych jaskiń znajdujących się w Dolinie Kościeliskiej zwiedzanie Jaskini Mroźnej nie nastarcza turystom żadnych problemów
związanych czy to z kondycją fizyczną, czy też wyposażeniem turystycznym.
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Całość przejścia trwa niecałe 40 minut i odbywa się w obecności przewodnika.
Na uwagę zasługuje fakt, że Jaskinię Mroźną można zwiedzać tylko i wyłącznie
od 1 maja do 31 października każdego roku. Ze względu na bezpieczeństwo
turystów bywały również przypadki, kiedy otwarcie bądź zamknięcie jaskini
ulegało przesunięciu (Ładygin 2008).
W górnej części Doliny Kościeliskiej – po jej wschodniej stronie – leży
Wąwóz Kraków (ryc. 3). Wąwozem nazywa się suche, głębokie doliny
o wąskim dnie i stromych zboczach. Nazwa Wąwóz Kraków została nadana
przez miejscowych górali, którzy twierdzili, że wąwóz swym kształtem przypomina krakowskie uliczki. Ta wschodnia odnoga górnej Doliny Kościeliskiej
została wycięta w skałach krasowiejących (głównie w dolomitach i wapieniach). Jej długość wynosi 2900 m. Ze względu na rzeźbę w Wąwozie Kraków
można wyróżnić trzy główne odcinki: dolny – mający cechy charakterystyczne
dla jaru, środkowy – kształtem przypoRyc. 3. Wąwóz Kraków, fot. M. Gawlas
minający głęboki wcios oraz górny –
tzw. kocioł źródłowy. Stoki wąwozu są
skaliste, urwiste i gładkie. Te ostatnie
okryte są rumowiskiem wapiennym.
Dno Wąwozu Kraków charakteryzuje
się obecnością opadających progów,
które powstały w wyniku okresowych
działalności wód powierzchniowych.
Podobnie jak w przypadku stoków – dno
wąwozu okryte jest rumowiskiem, które
może ulec przemieszczeniu w wyniku
ekstremalnych zdarzeń, jakimi są nadmierne wody opadowe. Jako że stosunek skał niekrasowiejących (łupki, piaskowce, margle) do krasowiejących (dolomity, wapienie) jest niewielki, w dolnym jarowym odcinku Wąwozu Kraków znajdują się tylko cztery przewężenia, noszące nazwę bramek. Bramki te
powstały w miejscach, które są zbudowane z odpornych wapieni i dolomitów.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że Wąwóz Kraków nigdy nie został
poddany zlodowaceniu. Główny wpływ na to miały warunki morfologiczne.
Dla ruchu turystycznego został udostępniony jedynie dolny odcinek wąwozu
wynoszący w przybliżeniu około 100 m. Kończy on się metalową drabinką prowadzącą do jaskini zwanej Smoczą Jamą (Klimaszewski 1988, Szczygieł 2012,
Maciejowski 2011).
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Ryc. 4. Platforma widokowa nad Smreczyńskim Stawem, fot. M. Gawlas

Opisane powyżej obiekty geologiczne są godnymi przedstawicielami
form krasowych. Jednak trzeba pamiętać również o tym, że górna część Doliny
Kościeliskiej swoją rzeźbę zawdzięcza działalności dwóch lodowców: tomanowego i pyszniańskiego, z którymi wiąże się powstanie między innymi moren
i cyrków. Najlepszym przykładem, zarazem budzącym ciekawość turystów,
jest położony na wysokości 1226 m n.p.m. Smreczyński Staw (ryc. 4). Powstał
on w zagłębieniu pomiędzy morenami dwóch wyżej wymienionych lodowców.
Ze względu na swoją budowę geologiczną (granodioryty, gnejsy) i brak pełnienia funkcji akumulacyjnej lodowców nie należy do najgłębszych tatrzańskich
jezior. Jego największa głębokość dochodzi zaledwie do 5,3 m (dla porównania
Morskie Oko w Tatrach Wysokich – 50,8 m). Brązowy kolor wody Smreczyńskiego Stawu jest wynikiem obecności huminowych kwasów pochodzących
z jego bagnistych zboczy. Otoczony jest lasem iglastym, a nad nim górują następujące szczyty: Smreczyński Wierch, Kamienista oraz zbocza Starorobociańskiego Wierchu. Staw Smreczyński można podziwiać jedynie z platformy
widokowej, ponieważ obszar ten objęty jest ścisłą ochroną (Klimaszewski
1988, Nowacki 2006, Gąsiorowski i in. 2010, Kot i in. 2012).
Podsumowanie
Dolina Kościeliska stanowi niezwykły przykład potencjału geoturystycznego Tatr Polskich. Swoją okazałą rzeźbę zawdzięcza budowie geologicznej oraz procesom krasowym, glacjalnym, peryglacjalnym i fluwialnym.
Dzięki temu jest ona znakomitą skarbnicą wiedzy dla odwiedzających ją turystów.
Pośród innych niezwykłych tatrzańskich dolin, znajdujących się w obrębie Tatr Polskich, z całą pewnością Dolina Kościeliska – ze względu na swoje
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walory przyrodnicze – plasuje się w ścisłej czołówce. Od zarania dziejów zainteresowanie tą doliną było wielkie, co przyczyniło się do powstania odpowiednich udogodnień dla turystów w postaci infrastruktury turystycznej (łańcuchy, drabinka). Jednakże nadmierne natężenie ruchu turystycznego doprowadziło również do utworzenia ograniczeń (platform widokowych, ścisła
ochrona) w bezpośrednim dostępie do niektórych obiektów geologicznych, aby
chronić ich wartość geoturystyczną. Zarówno Dolina Kościeliska, jak i zlokalizowane w jej obrębie obiekty oraz zjawiska geologiczne należą do miejsc,
które nie powinny stanowić żadnych problemów dla turystów, zarówno pod
względem kondycyjnym, jak i zdrowotnym. Przyczyną tego stanu rzeczy jest
przede wszystkim niezbyt długi dystans drogi do pokonania oraz małe różnice
wysokości. Jednakże warto zwrócić uwagę, iż niektóre obiekty geologiczne (jaskinie) mogą wymagać od turystów odpowiedniego uposażenia turystycznego
(czołówki).
Z całym przekonaniem można stwierdzić, że Dolina Kościeliska polecana jest szczególnie tym turystom, którzy cenią sobie nie tylko kontakt
z przyrodą ożywioną oraz nieożywioną, ale i wartość, jaką jest wiedza dotycząca historii i dziejów powstania Tatr. Jedynym mankamentem doliny jest
duża liczba turystów (koncentracja prawie 22% całego ruchu turystycznego)
odwiedzjących ją w okresie letnim, jednakże ta niedogodność zostaje wynagrodzona dzięki niecodziennie spotykanym krajobrazom.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
EWOLUCJA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU I FUNKCJI GMIN
MUCHARZ, ZEMBRZYCE, STRYSZÓW POD WPŁYWEM
BUDOWY ZBIORNIKA WODNEGO W ŚWINNEJ PORĘBIE
The evolution of changes in the manage ment and functions
of municipalities of Mucharz, Zembrzyce and Stryszów
related to the construction of water reservoir in Świnna Poręba
Abstract
In the first part of the article geographical location of the region in which the water
reservoir is located in Świnna Poręba is presented. Subsequently historic conditions
of development of Zembrzyce, Stryszów and Mucharz municipalities are described.
Demography, development stage and the employment structure of the above mentioned municipalities at the moment of the start of construction have been defined.
In the next part of the article author presents the technical description of the water
reservoir and analyses the consequences stemming from its long -term construction. In
the final part of the article author presents the influence of the newly created lake on
the evolution of the changes in the management and functions of municipal ities of
Mucharz, Zembrzyce and Stryszów. Author also shows the chances that might be
stemming from this investment for the development of the region which are being
wasted by the lack of decisions of the national institutions in the fields of reservoir
management resulting in suppression of the economic initiatives. Thus the attractiv eness of the region plummets instead of rising.
Keywords: water reservoir, Świnna Poręba, Mucharz, Zembrzyce, Stryszów
Streszczenie
Artykuł w pierwszej części przedstawia usytuowanie geograficzne regionu, w którym
zlokalizowano zbiornik wodny w Świnnej Porębie. Następnie charakteryzuje hist oryczne uwarunkowania rozwoju gmin Zembrzyce, Stryszów i Mucharz. Określa demografię, etap rozwoju i strukturę zatrudnienia wyżej wymienionych gmin w momencie
rozpoczęcia budowy. W następnej części autor analizuje konsekwencje płynące z jego
wieloletniej budowy.
W końcowej fazie artykułu przedstawiony jest wpływ, jaki wywarło nowo powstałe
jezioro na ewolucję zmian w zagospodarowaniu i funkcji gmin Mucharz, Zembrzyce,
Stryszów. Pokazuje szanse, jakie ta inwestycja może stwarzać dla rozwoju regionu ,
które są marnowane poprzez trudności płynące z braku decyzji organów państwowych w zakresie zagospodarowania zbiornika . Skutkuje to tłumieniem inicjatyw gospodarczych, co powoduje, że atrakcyjność regionu słabnie, zamiast wzrastać.
Słowa kluczowe: zbiornik wodny, Świnna Poręba, Mucharz, Zembrzyce, Stryszów
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Wstęp
Zmiany w relacjach społeczno-ekonomicznych w lokalnych społecznościach zachodzą w sposób ciągły i ewolucyjny. Kształtowane są różnymi
czynnikami, a zaliczyć do nich można uwarunkowania: naturalne, historyczne, kulturowe, otoczenie publiczno-prawne oraz polityczne. Nic nie dzieje się
w próżni; wpływ na relacje społeczne mają zarówno wydarzenia i okoliczności związane z historią regionu, jak i wydarzenia współczesne. Nie sposób
rozdzielić wpływu otoczenia na charakter społeczeństwa czy odzwierciedlenia
tych cech w kształtowaniu środowiska. Charakter społeczności lokalnej,
ukształtowany przez wieki, tkwi głęboko w jej mentalności. Nawet przy
zmianie statusu społecznego jednostek, chociaż mniej widoczny, dalej jest
w nich zakorzeniony. Obcowanie z surową naturą, walka o przetrwanie
w niesprzyjających warunkach – na peryferiach struktur społecznogospodarczych – kształtowała cechy i charaktery twarde, odporne i niepokorne, mocno przywiązane do tradycji, broniące własnego dorobku, nieufne wobec nowości. Zmiany, które są permanentną cechą rozwoju społeczeństw,
z reguły zachodzą w sposób ewolucyjny, z pokolenia na pokolenie. Jednak
następują czasem okoliczności, które wpływają na ich gwałtowne przyspieszenie. Należą do nich globalne zmiany polityczne, ingerencja na duża skalę
w środowisko, skok technologiczny i cywilizacyjny.
Oceniając wpływ budowy Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie na
zmiany relacji społeczno-gospodarczych, w pierwszej kolejności należy dokonać oceny uwarunkowań historycznych tego regionu i stanu, w którym był
w momencie rozpoczęcia inwestycji.
Obszar objęty zakresem artykułu, położony na terenach gmin. Zembrzyce, Stryszów i Mucharz, geograficznie zlokalizowany jest na pograniczu
Beskidu Małego i Średniego. Beskid Mały to formacja górska o długości około 35 km i szerokości 10 km, osiągająca wysokości 934 m n.p.m. (Łamana
Skała), górująca nad dolinami położonymi na wysokości około 300 m n.p.m.
Beskid Średni z wysuniętą Jaroszowicką Górą (544 m n.p.m.) i Chełmem 604
m n.p.m. przylega do doliny Skawy, a następnie sięga doliny Raby. To
ukształtowanie terenu rzutuje na warunki klimatyczne odbiegające od panujących w przyległym Beskidzie Żywieckim. Krzyżuje się tu bowiem wpływ
klimatu oceanicznego i kontynentalnego, powodując częste i nagłe zmiany
pogody. Porywiste wiatry, niosąc ze sobą masy chłodnego i wilgotnego powietrza, wspinając się po stokach gór, ochładzają się, przynosząc obfite opady
deszczu.
Obszar ten w górnych, trudno dostępnych partiach, zachował swój
pierwotny lesisty charakter, natomiast w dolnych, łatwiej dostępnych, został
przekształcony poprzez działalność człowieka, taką jak karczowanie, wyrąb,
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pasterstwo i szałaśnictwo oraz uprawy rolne. Dzisiaj lasy stanowią około 41%
terenu (z czego połowa to lasy prywatne), a grunty rolne – 37%. Struktura
obszarowa gospodarstw przedstawiała się następująco:
 do 0,5 ha: około 9% gospodarstw,
 0,5-3,0 ha: około 45%,
 3,0-7,0 ha: około 40%,
 powyżej 7,0 ha: około 6%.
W gospodarstwach tych uprawiano głownie warzywa, zboża, ziemniaki oraz paszę na potrzeby hodowli przyzagrodowej. Dodatkowo rozwijał
się handel i usługi, jednakże w ograniczonym zakresie, wynikającym z obsługi produkcji rolnej, Przemysł miał marginalne znaczenie.
Podstawą bytu mieszkańców tych terenów w przeszłości była hodowla i rolnictwo oraz obróbka drewna i związane z nią rzemiosła: wyrób gontów,
beczek, drobnych wyrobów drewnianych codziennego użytku, zabawek.
Zajmowano się także rymarstwem i szewstwem. Uprawiano niezbyt urodzajną rolę; zagony znajdowały się na stokach kamiennych pagórków lub w dolinie rzek, które często wylewały i niszczyły plony, toteż mieszkańcy żyli
w głównej mierze z handlu. Wyplatali maty ze słomy, spławiali drewno,
przyjmowali krakowskich letników. Zembrzyce od dawna słynęły z garbarstwa, wypiekania bugli, kiszenia ogórków, które sprzedawano na odpustach
i jarmarkach. Warto spojrzeć wstecz i na przykładzie dziejów tej miejscowości prześledzić jej drogę do momentu rozpoczęcia inwestycji – budowy zbiornika w Świnnej Porębie.
Gmina Zembrzyce
XIX i XX wiek to burzliwy okres w dziejach terenów dziś przynależnych do gminy Zembrzyce, ale i całego regionu. Istotny wpływ na liczebność
populacji w XIX w. bez wątpienia miały liczne okresy głodu i epidemii chorób. Na przykład w 1844 r. w Zembrzycach było 1673 mieszkańców, ale
w niespełna sześć lat liczba ta spadła o blisko 32% i w 1850 r. wynosiła 1131
osób. Z kolei w pozostałych miejscowościach – w Tarnawie Dolnej, Śleszowicach i Tarnawie Górnej – pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. mieszkało 2749 ludzi.
Istotnym wydarzeniem z końca XIX w., które – jak się później okaże
– będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części Małopolski, było otwarcie w 1884 r. linii kolejowej na trasie Sucha BeskidzkaSkawina. Do dziś w Zembrzycach w przekazach ustnych żyje pogląd, iż ówczesny projektant linii inż. Stanisław Kłosiński, częsty gość dziedziczki Zembrzyc Teofili Znamięckiej, proponował budowę węzła kolejowego za Skawą
w Zembrzycach, przeciwko czemu protestowała gminna rada z obawy przed
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najazdem ludności o nie najlepszej reputacji. Tym samym decyzja ta przyczyniła się do gwałtownego rozwoju Suchej Beskidzkiej, a nie Zembrzyc
i ościennych wsi. W Zembrzycach powstał jedynie przystanek kolejowy
z dala od miejscowości, którego zmiana lokalizacji bliżej Zembrzyc nastąpiła
dopiero w 1925 r. Lata I wojny światowej wprawdzie oszczędziły teren gminy
od działań wojennych, ale był to czas głodu i biedy. Wraz z odzyskaniem
niepodległości w 1918 r. przyszedł czas kryzysu finansowego i galopującej
inflacji, co miało negatywny wpływ na handel prowadzony przez mieszkańców. Rozpoczął się też etap emigracji – szczególnie w kierunku Francji i Stanów Zjednoczonych; ludność ta w przyszłości będzie istotnie wspierać finansowo rodzime ziemie, a zwłaszcza odradzające się inicjatywy. Był to także
okres, gdy rozwijano działalność społeczną, prowadzono przedsięwzięcia
w dużej mierze oparte na pracy społecznej.
Lata trzydzieste przyniosły rozkwit gospodarczy. W 1931 r. Zembrzyce zamieszkiwało 1900 mieszkańców. W tym czasie wybudowano m.in.
wykańczalnię skór, która napędzała lokalną gospodarkę i rozwój miejscowości. Powstał kolektor wodociągowy, zbiorniki wody, prowadzono kurs garbarski, uruchomiona została ochronka dla dzieci, a swoją działalność rozpoczął
Chrześcijański Cech Rzemieślniczy. W tym czasie typowa rodzina liczyła
zwykle czworo lub pięcioro dzieci i utrzymywała się głównie z tego, co dało
gospodarstwo rolne. Tylko znikoma część mieszkańców znajdowała zatrudnienie w instytucjach publicznych. Wykształcenie mieszkańców było znikome, co dla tych terenów było zjawiskiem normalnym. Pewien postęp następuje w latach trzydziestych wraz z uruchomieniem pierwszych klas szkolnych
w Zembrzycach, ale rozwój edukacji miała przynieść dopiero budowa nowej
szkoły, która rozpoczęła działalność w 1937 r. Podobnie rzecz ma się w innych wsiach – w Tarnawie Dolnej pierwsza organizacja edukacji wiąże się
z uruchomieniem szkoły w 1898 r., a w Śleszowicach – w 1893 r. Nauczanie
rozpoczęło się również w Tarnawie Górnej w roku 1910.
Rozwój terenów gminy i wszelkie aspekty życia jej mieszkańców zostały brutalnie zahamowane przez wybuch wojny. Obszar gminy Zembrzyce
został dotknięty przez kilkudniowe walki w styczniu 1945 r., które były
szczególnie intensywne na zachodnim brzegu Skawy. Skala zniszczeń była
bardzo wysoka, w Śleszowicach dotyczyło to aż 75% zabudowy, w Tarnawie
Górnej – 68%, w Tarnawie Dolnej – 43,6%, a w Zembrzycach – 14%. Największe straty ludnościowe dotknęły Zembrzyce, skąd w 1942 r. wywieziono
do obozów lub rozstrzelano kilkudziesięciu Żydów. Podczas działań wojennych najwięcej ofiar cywilnych było w Tarnawie Górnej. Po zakończeniu II
wojny światowej rozpoczął się powolny proces odbudowy i organizacji życia
na nowo.
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Pod koniec lat czterdziestych przeprowadzono spis, według którego
w Zembrzycach było 450 gospodarstw, w tym prawie wszystkie małorolne.
Obszar gminy, obejmujący wówczas wyłącznie Zembrzyce, wynosił 1091,38
ha, w tym gruntów rolnych 475 ha. Istotnym bodźcem rozwojowym dla Zembrzyc i jej mieszkańców było uzyskanie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych
pozwolenia na uruchomienie koncesjonowanych zakładów garbarskich. Zgoda uzyskana od Ministerstwa Przemysłu Lekkiego wpłynęła na rozwój tej
dziedziny przemysłu na terenie gminy i stanowić będzie dla znacznej części
mieszkańców jej źródło dobrobytu przez kolejne dziesięciolecia.
Lata 60. XX wieku to kolejne inwestycje – nowy most na Skawie
i Paleczce, budowa sieci radiowęzłowej, budowa piekarni, uruchomienie
świetlicy dla młodzieży, rozpoczęcie budowy remizy strażackiej; zintensyfikowano działalność rolniczą, większość terenów rolnych była uprawiana.
Mimo to, według spisu z 1960 r., 70% mieszkańców utrzymywało się z pracy
pozarolniczej. Z kolei w Tarnawie Dolnej z powodzeniem wydobywano kamień będący przez wiele lat jednym z bogactw naturalnych tej miejscowości,
a zarazem miejscem pracy dla blisko 35 pracowników. W wiosce założono
Spółdzielnię Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Beskid”, która świadczyła usługi tartaczne, prowadziła produkcję sanek, leżaków, mebli ogrodowych
czy też szaf koszarowych. Znalazło tu zatrudnienie ponad 100 osób ze Śleszowic i Tarnawy Dolnej. W latach kolejnych zakład ten połączony zostanie
ze Spółdzielnią „Jedność” w Zembrzycach i rozbudowany o stolarnię i halę
produkcyjną. W tym czasie następuje również reaktywacja kółek rolniczych
na terenie gromad. Swoją działalność rozpoczął Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Śleszowicach. Również oświata w tym okresie podlega szybkim zmianom,
ukierunkowanym na rozbudowę sieci szkół. Pod koniec lat 60. XX w. do
szkół zlokalizowanych na terenie Gromady Tarnawa Dolna uczęszczało 474
dzieci, a zatrudnionych było blisko 19 nauczycieli; Tarnawa Dolna – 260
dzieci, Śleszowice – 91 dzieci oraz Tarnawa Górna – 123 dzieci.
1 stycznia 1973 r. to ważna data w historii Zembrzyc. Powstaje Gmina Zembrzyce w obecnych granicach administracyjnych, obejmująca ponad
3900 ha, w skład której weszły dwie dotychczasowe Rady Gromadzkie
w Zembrzycach i Tarnawie Dolnej, obejmujące 5 wsi: Zembrzyce (2215 ha),
Tarnawę Dolną (1485 ha), Śleszowice (642 ha), Marcówkę (558 ha) i Tarnawę Górną (300 ha). W tym czasie użytki orne stanowiły 1885 ha, użytki zielone – 225 ha, a sady – 31 ha. Gminę zamieszkiwało 5200 osób. Uwzględniając warunki naturalne gminy, a przede wszystkim gleby, klimat oraz topografię terenu, wiodącą gałęzią gospodarki było rolnictwo. Najbardziej intensywnie rozwijało się ono w Marcówce, Śleszowicach i Tarnawie Górnej. W pozostałych wsiach gospodarstwa były drobne, przeważnie wielokierunkowe, stanowiące własność indywidualną. Łącznie na terenie gminy znalazło się 1200
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gospodarstw, a wiodącą działalnością była hodowla bydła mlecznego oraz
trzody chlewnej. Istniały także zakłady pozarolnicze jak: PBROL w Tarnawie
Dolnej, Spółdzielnia Pracy „Zjednoczenie”, Spółdzielnia Pracy „Garbarz”,
Gminna Spółdzielnia, które obsługiwały również sąsiednią gminę Budzów.
Ponadto na terenie gminy funkcjonowały 2 ośrodki zdrowia, 2 punkty apteczne, 61 placówek handlowych i usługowych oraz 23 prywatne zakłady garbarskie. W gminie istniało 5 szkół stopnia podstawowego, w tym jedna szkoła
zbiorcza w Zembrzycach oraz jedna w Tarnawie Dolnej. System edukacji
uzupełniały dwa przedszkola.
Lata 70. XX w. to kolejny etap rozwoju infrastruktury publicznej –
oddany został do użytku pawilon gastronomiczny, pawilon sportowy, przychodnia zdrowia czy też budynek urzędu gminy. Okres między stanem wojennym a początkiem lat dziewięćdziesiątych to wbrew pozorom czas ogromnego popytu na wyprawioną skórę. Jako że sztuka garbarska nie była mieszkańcom Zembrzyc obca, działalność ta prowadzona wbrew państwowym
zakazom, przynosiła mieszkańcom znaczne zyski. Okres prosperity sięgał
roku 1991, który jednocześnie stanowi początek dla nowej karty historii
w dziejach Gminy Zembrzyce
Gmina Stryszów
Gmina ta leży na pograniczu Beskidu Makowskiego, Beskidu Małego
oraz Pogórza Wielickiego, w otoczeniu gór Lanckorona i Chełm. Zachodnią
granicę gminy stanowi rzeka Skawa, a wschodnią – częściowo rzeka Cedron.
W skład gminy, liczącej 7 tys. mieszkańców i obejmującej obszar 45 km2 ,
wchodzi 6 miejscowości: Stronie, Stryszów, Leśnica, Łękawica, Dąbrówka
i Zakrzów. Tereny gminy, ze względu na górskie ukształtowanie powierzchni,
lasy, szlaki turystyczne i zabytkowe obiekty, posiadają znaczne walory turystyczne i krajoznawcze. Atrakcją dla turystów są cenne zabytki: XVI-wieczny
dwór stryszowski, będący siedzibą Oddziału Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu, dwór w Zakrzowie, kościół parafialny pw. św. Jana Kantego z 1748
r. z płaskorzeźbą z warsztatu Wita Stwosza „Chrystus w gaju oliwnym”, kościół parafialny w Zakrzowie, kapliczki przydrożne, dwór w Dąbrówce.
Pierwsze wzmianki o miejscowościach wchodzących w skład gminy
pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Sam Stryszów został założony najprawdopodobniej w XIII w. przez ród Słupskich herbu Śreniawa (lokowali
także Dąbrówkę), którzy byli właścicielami wsi aż do XVI w., o osadzie
wzmiankuje też Jan Długosz w „Liber beneficiorum”. W XVI stuleciu właścicielem wsi został Kasper Castiglione, później rodziny Pisarzewskich, Jagniątkowskich, a od końca XIX wieku do 1945 r. – Łubieńskich. Zakrzów i Stronie założono w nieco późniejszym okresie, w XIV w.; jako wsie książęce,
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z czasem stały się własnością polskiego monarchy i wchodziły w skład starostwa barwałdzkiego (od połowy XVII w. – lanckorońskiego). Dopiero po
pierwszym rozbiorze Polski trafiły w ręce prywatne. Do wymienionych starostw należała również Leśnica, natomiast Łękawica od początku swych dziejów była własnością szlachecką.
Tereny położone nad rzekami Skawą i Stryszówką wchodziły zawsze
w skład Ziemi Krakowskiej (Małopolska Zachodnia). Przed drugą wojną
światową Stryszów i okoliczne miejscowości należały do województwa krakowskiego. W latach 1939-1945 przez obecną gminę, wzdłuż rzeki Skawa,
przebiegała granica między III Rzeszą a Generalną Gubernią. W latach 19451975 tereny te ponownie wchodziły w skład województwa krakowskiego.
W wyniku reformy administracyjnej, przeprowadzonej w roku 1975, gmina
Stryszów włączona została do województwa bielskiego, by dzięki kolejnej
reformie w 1999 r. powrócić do małopolskiego.
Na rozwój gminy, począwszy od średniowiecza, miały wpływ położone w pobliżu ośrodki miejskie. Początkowo Wadowice, którym około 1430
r. książę oświęcimski nadał prawa miejskie. Wśród tych praw było również
prawo organizowania targów, a więc ludność okolicznych miejscowości,
w tym Stryszowa, przybywała do Wadowic w celach handlowych. Następnie
w wiekach XVI i XVII duży wpływ na rozwój miejscowości obecnej gminy
miała Sucha Beskidzka.
W XVII wieku popularny był ruch pątniczy. Przez obecną gminę,
m.in. wzdłuż rzeki Stryszówki, liczni pielgrzymi podążali do ośrodka kultu
maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Historycznie rzecz ujmując, na terenie gminy wykształciły się trzy dominujące funkcje: początkowo była to gospodarka leśno-rolnicza, później rolniczo-leśna i obecnie rolnictwo, a uzupełniającymi – mieszkalnictwo i częściowo turystyka.
Gmina Mucharz
Gmina Mucharz położona jest w województwie małopolskim i należy
do powiatu wadowickiego. Graniczy z gminą Zembrzyce (powiat suski) oraz
z gminą Stryszów i Wadowice. W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Jamnik,
Jaszczurowa, Koziniec, Mucharz, Skawce, Świnna Poręba i Zagórze; powierzchnia wynosi 38 km2 , a liczba ludności – 4000 osób. Gmina położona
jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym: przy drodze krajowej WadowiceSucha Beskidzka oraz linii kolejowej Kraków-Zakopane (stacja PKP Skawce).
Mucharz to wieś we wschodniej części Beskidu Małego, wznosząca
się około 300-380 m n.p.m., 12 km na południe od Wadowic i 12 km na północ od Suchej Beskidzkiej, 60 km od Krakowa. Przez miejscowości gminy
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przepływa rzeka Skawa, tworząc bardzo malowniczy przełom. Nieopodal
rozciąga się szczyt Leskowca (922 m n.p.m.) ze schroniskiem i kaplicą na
Groniu Jana Pawła II oraz Łamana Skała z rezerwatem przyrody „Madohora”,
a tuż nad kościołem wzgórze Upalenisko (442 m n.p.m.), ostro opadające ku
Skawie, najdalej na wschód wysunięte wzniesienie Beskidu Małego
z przepięknym widokiem na południe w stronę Babiej Góry i Policy.
Najdawniejsze dzieje Mucharza związane są prawdopodobnie z okresem istnienia Państwa Wiślan. W 1179 r. tereny obecnego Beskidu Małego
wraz z Oświęcimiem i innymi grodami, należące do ziemi krakowskiej, przeszły na podstawie darowizny Kazimierza Sprawiedliwego do dzielnicy śląskiej. W tym czasie rozwijała się akcja osadnicza – od ujścia Skawy w górę
jej biegu. W 1254 r. Mucharz został lokowany. Książę Bolesław Wstydliwy,
nadaniem z Korczyna, przekazał wieś klasztorowi norbertanek ze Zwierzyńca
pod Krakowem, który był właścicielem Mucharza aż do okresu rozbiorów.
W 1389 r. książę oświęcimski Jan ponownie wydał dokument erekcyjny
i dotacyjny (po splądrowaniu kościoła przez rabusiów i zaginięciu starych
przywilejów).
Skawce, leżące nad Skawą, na pograniczu Beskidu Małego i Średniego, zostały lokowane w 1422 r., zaś Świnna Poręba w roku 1529. Jaszczurowa, ciągnąca się wzdłuż potoku Jaszczurówka wąską doliną w stronę Leskowca, między Jedlicznikiem a Suszycą, założona została w 1333 r. przez
Mikołaja z Benkowic, a Koziniec, położony na stokach Żaru, istnieje od 1540
r. Pięknie usytuowane pomiędzy wzniesieniami Beskidu Zagórze znane jest
od 1389 r., kiedy dziedzicem był tam Mikołaj Zagórski.
W 1772 r. gmina wraz z resztą Małopolski została zagarnięta przez
Austrię w I rozbiorze Polski. Dekadę później, w wyniku reform kościelnych
cesarza Józefa II, Mucharz został skonfiskowany i sprzedany Tomaszowi
Wilkońskiemu z Jaszczurowej. Dobra te odziedziczył po nim siostrzeniec
Józef Pisarzewski. Kolejnymi właścicielami Mucharza byli: w XIX stuleciu
Dominik Knesek, a w latach 1882-1945 rodzina Tetschlów.
Na rozwój gminy począwszy od średniowiecza miały wpływ położone w pobliżu ośrodki miejskie. Wpływ ten wywierały szczególnie Wadowice,
w których organizowano targi, a więc ludność okolicznych miejscowości,
w tym Mucharza, przybywała do Wadowic w celach handlowych. Historycznie rzecz ujmując, na terenie gminy wykształciły się trzy dominujące funkcje.
Początkowo była to gospodarka leśno-rolnicza, później rolniczo-leśna, a uzupełniającymi mieszkalnictwo i częściowo turystyka. Na terenie gminy funkcjonowały również stosunkowo niewielkie przedsiębiorstwa produkcyjne,
takie jak Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego (betoniarnia) w Jaszczurowej, filia andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Świnnej
Porębie, Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Jaszczurowej.
116

J. Żakowski, Ewolucja zmian w zagospodarowaniu…

Uwarunkowania historyczne oraz przemiany powojenne w latach 90.
XX wieku doprowadziły ten region do statusu obszaru rolniczego z gospodarstwami o małej powierzchni (do 7 ha), z gospodarką leśną oraz niewielkimi
i nielicznymi zakładami produkcyjnymi. Przy nikłej efektywności rolniczej
konieczne dla mieszkańców było dodatkowe zatrudnienie w nieodległych
zakładach państwowych lub czerpanie dochodów z działalności usługowej,
rzemieślniczej i z turystyki. Dotyczyło to populacji około 16 tys. ludzi skupionych na obszarze 12 300 ha.
Wpływ budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie na tereny gmin
Mucharz, Zembrzyce, Stryszów
Największą zmianą w okresie powojennym, dotyczącą mieszkającej
w trzech gminach ludności, była budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Odnosiło się to prawie do 15 tys. osób (i terenu ponad 12 tys. ha). Powstanie na tym obszarze zbiornika wodnego o powierzchni 1035 ha stanowi
poważne wyłączenie obszaru z warunków gospodarowania, bowiem dotyczy
ono statystycznie prawie 9% terenu i, jak pokazuje to poniższa mapa, ingeruje
w warunki naturalne, przerywa dotychczasowe rozwiązania infrastrukturalne.
Jezioro Mucharskie

Źródło: mapa poglądowa – broszura RZGW, Kraków.
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Dla mieszkańców oznaczało to przez długie lata życie w sąsiedztwie
lub wręcz na placu budowy. Dla wielu wiązało się to z koniecznością przesiedlenia, czyli opuszczenia swoich gospodarstw i domów, zmianą stylu życia.
Rozpoczęcie budowy zbiornika zbiegło się z początkiem transformacji gospodarczo-ustrojowej w Polsce. Trzeba było się odnaleźć w zupełnie innej rzeczywistości, zarówno społeczno-gospodarczej, jak i w nowym otoczeniu. Aby
ocenić wpływ budowy na więzi międzyludzkie oraz relacje społecznogospodarcze, trzeba sobie uświadomić zakres przedsięwzięcia i okres, w którym występowało to oddziaływanie.
Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Skawie rozważana była już w latach 20. XX wieku. Opracowania i analizy dokonane wówczas przez prof. Gabriela Narutowicza, dotyczące wyboru przekrojów piętrzenia dla głównych karpackich dopływów Wisły, w tym Soły, Skawy, Raby
i Dunajca, zostały wykorzystane i do końca ubiegłego wieku powstały zbiorniki wodne Porąbka, Dobczyce i Czorsztyn-Niedzica. Ostatnim zbiornikiem,
będącym w budowie od roku 1986, jest zbiornik na rzece Skawie. Obiekt
został zaplanowany przede wszystkim dla ochrony doliny Skawy i Górnej
Wisły przed powodzią. Poprzez retencję wód Skawy umożliwia on obniżenie
do 40 cm kulminacji fali powodziowej. Zbiornik jest też elementem systemu
przeciwpowodziowego całego kraju. Ponadto, poprzez wyrównanie przepływu poniżej zapory, zbiornik winien chronić pobliskie tereny przed skutkami
suszy. Przy zaporze zaplanowano budowę elektrowni wyposażonej w dwie
turbiny Kaplana o łącznej mocy ok. 4,4 MW oraz ośrodek zarybieniowy.
Przewiduje się wykorzystanie zbiornika wodnego w Świnnej Porębie do celów rekreacyjnych. Ma też wzbogacać walory krajobrazowe regionu.
Pomimo zatwierdzenia w latach 70. XX wieku lokalizacji zapory oraz
założeń techniczno-ekonomicznych, planowane rozpoczęcie robót w roku
1980 zostało wstrzymane. Prace rozpoczęto w 1986 r., po zaktualizowaniu
założeń. Pierwszy termin realizacji inwestycji przewidywał 120 miesięcy
budowy, w latach 1986-1996. Zadanie zostało wprowadzone do realizacji
jako inwestycja centralna z gwarancją finansowania przez budżet państwa.
Zmiany społeczno-gospodarcze z lat 80. i 90. XX wieku i związane z tym
trudności w finansowaniu robót spowodowały, że kolejne terminy zakończenia inwestycji nie zostały dotrzymywane. Obowiązująca od 2005 r. ustawa,
określająca zakres i wysokość finansowania inwestycji przez budżet państwa
(„Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”)
została znowelizowana w 2011 r., z powodu wprowadzanych korekt w trakcie
realizacji programu. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniła dotychczasową ustawę z dnia 4 marca 2005 r., wyznaczając nowy termin zakończenia na
rok 2013. W ustawie zdecydowano, że w roku 2011 i latach następnych
przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków NFOŚiGW. Termin zakoń118
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czenia inwestycji, przypadający na 2013 r., również nie został dotrzymany;
udało się to dopiero w 2017 r.
Budowa zbiornika spowodowała konieczność stworzenia infrastruktury zastępczej. Wokół zbiornika zbudowano i wyremontowano ok. 35 km lokalnych dróg. Powstał ponadto nowy, prawie 10-kilometrowy odcinek torów
na trasie Stryszów-Zembrzyce, który jest częścią linii kolejowej KrakówZakopane. Odtworzono również infrastrukturę, która znajdowała się na terenach zalewowych. Zbudowano m. in. 3 szkoły podstawowe – w Mucharzu,
Jaszczurowej i Świnnej Porębie, 2 budynki wielorodzinne w Skawcach, budynek urzędu gminy i remizę strażacką w Mucharzu. Uzbrojono tereny pod
osiedla dla osób przesiedlonych z terenu zbiornika. Szkoły podstawowe
w Dąbrówce i Łękawicy zostały rozbudowane i zmodernizowane. Ponadto
wybudowano 197 km kanalizacji sanitarnej z 16 przepompowniami i 125 km
sieci wodociągowej z czterema zbiornikami wody pitnej na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Wybudowano też oczyszczalnie ścieków
w Jaszczurowej, Stryszowie i Zembrzycach oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Suchej Beskidzkiej.
Znaczącymi etapami w dotychczasowej historii budowy zapory
w Świnnej Porębie były:
 likwidacja linii kolejowej na trasie Skawce-Wadowice,
 przełożenie drogi krajowej nr 28 poza przekrój zapory,
 przełożenie koryta Skawy i budowa grodzy I etapu,
 budowa wież wlotowych i sztolni ujęciowej i zrzutowej,
 budowa grodzy II etapu i przepuszczenie wód Skawy przez sztolnie,
 budowa galerii kontrolno-zastrzykowej,
 budowa korpusu zapory z materiału żwirowego z rdzeniem glinowym,
 budowa przelewu bocznego z bystrzem i niecką wypadową.
Należy zwrócić szczególną uwagę na etapy realizacji budowy z podziałem na te, które wpływały bezpośrednio na warunki życia i gospodarowania
oraz te, które oddziaływały pośrednio. Sama budowa zapory, zlokalizowanej
na małym obszarze, nie stwarzała większej uciążliwości, jednak realizacja
nowej infrastruktury – z zachowaniem starej, jeszcze funkcjonującej – powodowała pewien dyskomfort. Natomiast najbardziej dolegliwa była realizacja
czaszy zbiornika, bowiem wiązała się ona z pozyskiwaniem terenów i koniecznością wysiedleń. Zakres tego procesu ilustruje poniższe zestawienie.

119

J. Żakowski, Ewolucja zmian w zagospodarowaniu…

Wykupy gospodarstw
Początek wykupów zapoczątkowano w 1979 r., siedem lat przed wydaniem pozwolenia na budowę zbiornika wodnego „Świnna Poręba” .
Tab. 1. Liczba nieruchomości wykupionych w gminie Mucharz (1979-2008)
Mucharz
Zagórze
Świnna Poręba
Jaszczurowa
Skawce
56
60
26
39
96
Źródło: dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Tab. 2. Liczba nieruchomości wykupionych w gminie Zembrzyce (1992-2007)
Tarnawa Dolna
Zembrzyce
47
12
Źródło: dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Tab. 3. Liczba nieruchomości wykupionych w gminie Stryszów (1988-2005)
Dąbrówka
Stryszów
Łękawica
38
2
4
Źródło: dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W latach 1979-2006 wykupiono na intersujących nas terenach 372
zabudowania mieszkalno-gospodarcze. Powyższa statystyka nie pokazuje
jednak zakresu powierzchni i przebiegu wywłaszczeń w czasie. Proces ten był
realizowany przewlekle, jak ilustruje to tabela nr 4.
Tab. 4. Powierzchnia wykupu pod budowę zbiornika wodnego
„Świnna Poręba” w latach 1979-2008 w gminie Mucharz [w ha]
Rok
Świnna
Mucharz
Zagórze
Jaszczurowa
Skawce
wykupu
Poręba
1979
1,2055
0
0
0
0
1980
0
0
25,8156
0
0
1981
0
0
0
0
0
1982
0
0
0
0
0
1983
0
0
0
0
0
1984
0
0
0
0
0
1985
0
0
0
0
0
1986
0,5861
5,2852
9,9356
0
0
1987
7,3147
9,1872
5,9604
27,4046
0,4344
1988
1,0039
11,1007
13,6630
17,8153
3,5542
1989
6,2593
6,0622
14,1504
9,9204
3,7058
1990
7,0107
13,6693
16,8120
2,3734
2,3809
1991
13,8762
26,1360
8,4475
7,5996
10,2379
1992
8,5763
22,1781
7,5901
8,7899
3,3364
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1993
17,6320
14,4755
10,5018
4,9641
1994
3,6471
5,6673
3,0997
3,0370
1995
1,7645
8,2602
1,6932
4,5142
1996
6,2397
7,2635
2,6727
2,9097
1997
4,9083
8,9747
0,5760
4,4213
1998
2,0970
6,7070
2,5164
2,7376
1999
0
0
0
0
2000
0,2202
1,3216
0,0632
0,2829
2001
2,8984
3,5002
0,9946
1,2368
2002
2,8378
1,8917
0,2553
0,2775
2003
1,8073
14,6056
0,4038
0,0529
2004
7,4160
1,4680
0,5080
0,3358
2005
0,4504
13,3220
0,8380
1,4973
2006
3,6656
4,2387
0,1799
0,1318
2007
0,0055
0,2210
0,2159
0,0107
2008
0,4637
0,4820
0,1738
0,0266
RAZEM
101,8862
186,0177
127,0669
100,3394
Źródło: dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

12,1811
10,4778
12,4448
11,6797
5,1030
2,7817
0
1,0369
4,9899
7,4107
6,1735
3,0075
6,4569
4,5676
1,6804
1,9961
115,6372

Wszystkie wykupione nieruchomości o powierzchni 818,4 ha inwestor nabył w formie notarialnych umów kupna-sprzedaży nieruchomości. Za
powyższą statystyką kryją się dramaty ludzkie; dotyczy to szczególnie osób
starszych, w podeszłym wieku, dla których niewyobrażalnym było opuszczenie „ojcowizny”, miejsca dorobku kilku pokoleń, dorastania i całego życia
oraz tych, którzy nie ukończyli odtwarzania nowych warunków życia
w miejsce tych, których zostali pozbawieni. Nakładają się na to dynamiczne
zmiany otoczenia gospodarczego, a przede wszystkim, występująca na początku lat 90. XX wieku, dynamiczna zmiana wartości gruntów i wysoka
inflacja.
Nie wszyscy potrafili to uwzględnić w swych planach. Wypłacone
odszkodowania zainwestowane natychmiast dla jednych stały się podstawą do
poprawy warunków życia, dla innych, którzy zwlekali, inflacja okazała się
zabójcza. Po paru latach nie byli w stanie za pieniądze z odszkodowania zapewnić sobie dachu nad głową. Ludzie w poszukiwaniu pracy zaczęli emigrować do większych aglomeracji, a także za granicę.
Nastąpiło załamanie rynku pracy. Na obszarze gminy Mucharz w latach 1990-1995 zlikwidowano wszystkie zakłady pracy – pozostały tylko
kamieniołom w Mucharzu i Skawcach, wykorzystywane w ograniczonym
zakresie. Dla pozostałych był to okres niepewności, ograniczonych możliwości planowania i dysponowania własnym majątkiem wobec zmiennych koncepcji inwestora. Niewątpliwie na plus można policzyć przyległość budowy,
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bowiem wiele osób znalazło pracę u wykonawców, przyuczyło się do nowych
zawodów. Bardziej przedsiębiorczy złożyli firmy budowlane lub usługowe,
obsługujące głównych realizatorów budowy. Wiele osób znalazło źródło dochodów w postaci wynajmu mieszkań dla specjalistów budujących zbiornik.
Długi okres budowy to czas ogromnych dolegliwości dla ludności, na
które nałożyły się problemy związane z przemianami ustrojowymi kraju oraz
transformacji gospodarczej. Osobnym elementem był napływ ludności z zewnątrz, związany z przewidywaną atrakcyjnością zbiornika. Wiele obszarów
przekształcono na działki budowlane i rekreacyjne. Koegzystencja nowych
przybyszów z ludnością rdzenną to osobny aspekt, na którego efekty przyjdzie jeszcze poczekać. Budowa zbiornika przekształciła w sposób bardzo
znaczący warunki, w których przyszło żyć mieszkańcom.
Powstanie zbiornika stanowi jednak także bez wątpienia skok cywilizacyjny – oznacza rozwój infrastruktury związanej z ochroną środowiska,
jak również infrastruktury drogowej i kolejowej. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną stanowiła z jednej strony ogromne wyzwanie
organizacyjne dla gmin, a z drugiej pozwoliła na znaczne ich skanalizowanie,
przyczyniając się do oczyszczenia Skawy w jej dolnym biegu, u granic zbiornika w Świnnej Porębie. Obecnie większość gmin skanalizowana jest w blisko 70% i większość tej sieci oddana została do użytku dzięki finansowaniu
z budżetu państwa – jako część inwestycji związanej z budową nowego jeziora.
Ten aspekt budowy zbiornika przyczynił się do zaniechania działalności garbarskiej na terenie Zembrzyc. Przemysł ten, przez wiele lat będący
źródłem dobrobytu, stał się na początku lat 90. XX wieku z jednej strony coraz mniej dochodowy, z uwagi na zniesienie monopolu państwowego,
a z drugiej strony – w obliczu budowy zbiornika – napawał niepokojem prowadzących działalność nielegalnie, z brakiem poszanowania dla ochrony środowiska. Moment ten należy dziś oceniać jako przełomowy w historii gminy
Zembrzyce i utożsamiać z odejściem od gospodarki mającej negatywne skutki
dla środowiska, na rzecz miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Z uwagi na to, że większość gmin leżących ponad zbiornikiem ma
ogromny deficyt inwestycyjny, należy uznać, że aspekt ochrony środowiska
został wykorzystany przynajmniej w stopniu dobrym. U źródeł budowy
zbiornika Świnna Poręba tkwiły zapewnienia strony rządowej o pełnym skanalizowaniu trzech gmin, czego w ostatecznym rozrachunku nie udało się
w pełni zrealizować.
Budowa zbiornika to również infrastruktura drogowa i kolejowa; powstał nowy fragment drogi krajowej nr 28 wraz z obiektami mostowymi,
co znacznie poprawiło komunikację drogową pomiędzy powiatem wadowic122
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kim i suskim, a w szerszym ujęciu stanowi ważną arterię drogową pomiędzy
terenem zbiornika a województwem śląskim. Jednym z największych wyzwań
była budowa nowej linii kolejowej na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Oddany
fragment linii kolejowej to 9-kilometrowy odcinek. Zmiana trasy kolejowej
była niezbędna, bowiem dotychczasowa linia przebiegała na terenach, które
zostały zalane podczas napełniania zbiornika Świnna Poręba. Dla wybudowania tego odcinka torowiska na dnie przyszłego zbiornika wykonano tzw. nasyp hydrotechniczny, do którego zużyto 2 mln m3 kruszywa. Wybudowano
też dwa potężne mosty kolejowe. Większy z nich – siedmioprzęsłowy, o konstrukcji łukowej, w Zembrzycach – jest największym mostem kolejowym
w Polsce o długości 400 m i przyporach wysokości 24 m. Inwestycja pochłonęła ponad 514 mln zł., co stanowi ¼ kwoty budowy całego zbiornika i zapory wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Wraz z tą inwestycją wybudowano
nowy przystanek kolejowy w Zembrzycach z miejscami postojowymi –
w miejsce dotychczasowego, pochodzącego z 1925 r. Z punktu widzenia rozwoju turystycznego inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla gminy Zembrzyce, gdyż stwarza możliwości różnorodnego dostępu komunikacyjnego dla
przyszłego turysty.
Kolejną ważną inwestycją realizowaną w ramach budowy zbiornika
była budowa drogi łączącej gminę Zembrzyce i gminę Stryszów – bez wątpienia inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozwój relacji społecznych pomiędzy tymi obszarami. Ten ważny węzeł komunikacyjny umożliwił – szczególnie młodzieży gminy Stryszów – dojazd do szkół średnich w powiecie suskim, stanowiąc alternatywę dla szkolnictwa powiatu wadowickiego. Z drugiej strony dla mieszkańców gminy Zembrzyce droga stanowi krótsze połączenie komunikacyjne do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie pracuje wielu
z nich, szczególnie w branży drzewnej i skórzanej.
Ostatnią inwestycją, mającą istotne znaczenie dla krajobrazu gminy
Zembrzyce, ale stanowiącą istotny element bezpieczeństwa, jest budowa wałów przeciwpowodziowych w Zembrzycach, wzdłuż rzeki Skawy i potoku
Paleczka. Realizacja tego przedsięwzięcia, pominąwszy aspekt bezpieczeństwa, pozwoliła również w znaczący sposób uporządkować i uregulować dwa
ważne cieki wodne. Szczególnie należy podkreślić, iż w wyniku tych działań
zlikwidowano wiele dzikich wysypisk, z którymi przez wiele lat gminy nie
mogły sobie poradzić.
Trudno dziś jednoznacznie wskazać, czy inwestycja miała wpływ na
powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Bez wątpienia budowa dała
nowe miejsca pracy, zwiększyła zapotrzebowania na dodatkowe usługi, jednak teren zbiornika pochłonął część zakładów przemysłowych i znacznie
ograniczył możliwości rozwoju terenów pod tym względem. Tym samym
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odejście od dotychczasowej gospodarki stało się faktem i jedynie drobny
przemysł drzewny utrzymał swój dotychczasowy status.
Walory krajobrazowe oraz turystyczne tego regionu spowodowały,
że na przykład w gminie Stryszów niezwykłą popularność w ostatnich latach
zyskała ekoturystyka, która rozwija się niezwykle prężnie. ECEAT Poland
w Stryszowie (Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki) od
pięciu lat proponuje niekonwencjonalny sposób spędzania wolnego czasu.
Miejscem wypoczynku są gospodarstwa ekologiczne, w których nie stosuje
się sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Urlop
u ekorolników spędziło już kilka tysięcy Holendrów, Belgów, Niemców
i Polaków. Wakacje w gospodarstwie ekologicznym to raj dla osób, które
chcą zadbać o swoje zdrowie oraz nie lubią hałasu modnych kurortów. Gościnność gospodarzy, rodzinna atmosfera, najwyższej jakości żywność oraz
położenie gospodarstw w malowniczych, cichych, czystych miejscach czyni
z ekoturystyki niepowtarzalną formę spędzania wolnego czasu.
Perspektywa ukończenia budowy zbiornika spowodowała zwiększony
wykup ziemi oraz boom budowlany, który nie pociąga za sobą zmiany miejsca zamieszkania (zameldowania osób na pobyt stały); przyczynia się to również do zafałszowania analiz statystycznych. Wiele nowo wybudowanych
budynków mieszkalnych, ze względu na niewielką odległość od dużych
aglomeracji miejskich, jak Kraków czy Śląsk, przeznaczonych jest na wypoczynek weekendowo-urlopowy. Budowane z myślą o przyszłości, zostaną
zasiedlone dopiero po zaprzestaniu pracy zarobkowej i przejściu na emeryturę.
Podsumowanie
Obecnie, z perspektywy blisko trzydziestu lat budowy zbiornika
Świnna Poręba, bilans zysków i strat z punktu widzenia mieszkańców nie jest
jednoznaczny i podlega ciągłej ewolucji. Zbiornik Świnna Poręba miał być
z jednej strony zbiornikiem retencyjnym, a z drugiej – pełnić funkcję rekreacyjną, z którą to wiązano wielkie nadzieje – jako źródło zarobku dla mieszkańców tychże gmin. Zbiornik postrzegany jest dziś przez gminy przede
wszystkim jako produkt turystyczny, któremu nadano nazwę Jezioro Mucharskie. To, co ma stanowić koło zamachowe dla rozwoju lokalnej gospodarki, to
przede wszystkim szeroko rozumiany przemysł czasu wolnego, któremu podporządkowano wiele działań inwestycyjnych. Mówiąc o skoku cywilizacyjnym, trudno dziś dostrzec, iż Jezioro Mucharskie jest terenem wzmożonych
działań inwestycyjnych z zakresu turystyki i rekreacji. To, co stanowi skok
cywilizacyjny, jednocześnie jest barierą rozwoju dla tych dziedzin. Budowa
linii kolejowej, jak i odcinka drogi krajowej, które z jednej strony ułatwiają
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komunikację, stały się istotną barierą bezpośredniego dostępu do tafli wody
Jeziora Mucharskiego, pozbawiając gminę Zembrzyce profitów z tego tytułu.
Zbiornik może być miejscem pracy dla lokalnej społeczności, ale tylko
w przypadku jego ostatecznego uruchomienia i udostępnienia dla sektora
turystycznego – brak działań w tym kierunku stanowi obecnie najważniejszą
barierę do rozwijania tej dziedziny przemysłu i powoduje rozczarowanie
mieszkańców związane z budową zbiornika, jak i jej etapowego zakończenia.
Zjawiskiem negatywnie oddziałującym na rozwój terenów przy Jeziorze jest ich obecny status prawny stanowiący, iż jest własnością Skarbu Państwa. Trudno dziś budować wieloletnią strategię rozwoju gminy w oparciu
o Jezioro Mucharskie i jego zasoby przyrodnicze, nie dysponując choćby
niewielką powierzchnią terenów leżących w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Udostępnienie części tych zasobów zarówno dla lokalnych samorządów, jak
i sektora prywatnego wydaje się nieodzownym kołem zamachowym dla turystyki i rekreacji, a jego brak stawia pytanie, czy ten kierunek rozwoju jest
wciąż aktualny.
Wieloletnia budowa zbiornika wodnego w Świnnej Porębie nałożyła
się na układ transformacji gospodarczej i trudno rozdzielić skutki obu przyczyn na zmianę relacji społeczno-gospodarczych regionu. Niewątpliwie zmiana otoczenia dla jednych jest szansą rozwoju, a dla drugich przyczyną destabilizacji i regresu. Jedni wykorzystują szanse, inni je marnują. Wielu nie znalazło miejsca dla siebie w nowej rzeczywistości i zdecydowało się wyemigrować. Dla innych, zwłaszcza starszych, wykupy ich ziemi stały się bazą materialną do rentierskiej egzystencji i rezygnacji z prowadzenia gospodarstw.
Wiele osób, dzięki zatrudnieniu przy budowie zbiornika, nabyło nowe kwalifikacje i podjęło pracę w sektorze budowlanym, a część założyła własne firmy. Pojawiła się także grupa osób sfrustrowanych i zagubionych. Interesującym zjawiskiem jest również aktywność grupy osób z reguły dobrze sytuowanych, budujących domy letniskowo-wypoczynkowe na tym terenie oraz jej
wpływ na społeczność lokalną.
Niestety 30-letnie oczekiwanie na korzyści i impulsy gospodarcze
płynące z utworzenia Jeziora Mucharskiego nie zostało nagrodzone przewidywanymi korzyściami dla społeczności lokalnej. Wynika to z braku decyzji
organów państwowych w zakresie zagospodarowania zbiornika i powoduje,
że inicjatywy gospodarcze, choćby w ramach partnerstwa publicznoprywatnego, są tłumione, a atrakcyjność regionu słabnie. Budzi się ponownie
nieufność i rozżalenie społeczności lokalnej. Piękna tafla wody
w górskim krajobrazie miast stać się źródłem radości i służyć ludziom, staje
się przyczyną kłopotów i zgryzoty.
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INSERT – CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ ZAINTERESOWANIE
GAZETĄ I JEJ SPRZEDAŻĄ
Insert – how to increase the interest in the newspaper and sales
Abstract
Activities conducted by the publishers of daily press have an essential influence on the
possibility of their development and survival on the competitive market. The rivalry
is not only about readers but also advertisers. Changes on the mass-media market,
needs of recipient of technological development – these are the crucial determinants
of using non-standard methods of increasing the interest in the newspapers (paper
versions) and thus their sales. One of the most effective elements of this rivalry
is using inserts. They increase the attractiveness of the newspaper and constitute an
answer for the needs of consumers of the media product which will be shown in this
publication.
Keywords: press market, competitiveness, marketing, insert
Streszczenie
Działania podejmowane przez wydawców prasy codziennej mają zasadniczy wpływ
na możliwość ich rozwoju oraz przetrwania na konkurencyjnym rynku. Rywalizacja
toczy się zarówno o czytelnika, jak i reklamodawcę. Zmiany na rynku mediów, potrzeby odbiorców, rozwój technologiczny – to istotne determinanty stosowania niestandardowych sposobów zwiększenia zainteresowania gazetą w wersji papierowej i tym
samym jej sprzedaży egzemplarzowej. Jednym ze skutecznych elementów rywalizacji
są inserty. Podwyższają atrakcyjność gazet i są odpowiedzią na potrzeby konsumentów produktu medialnego, co wykazane zostanie w niniejszej publikacji.
Słowa kluczowe: rynek prasy, konkurencyjność, marketing, insert

Wstęp
Insert to jeden z klawiszy na klawiaturze komputera lub krótkie ujęcie
w filmie wmontowane w dłuższą scenę. To również materiał archiwalny
umieszczony w filmie fabularnym. Najczęściej jednak insert kojarzony jest
z wkładką; zwykle o charakterze reklamowym, dodawaną do gazety lub czasopisma1 .
1 http://sjp.pl/inserty- [dostęp

10.09. 2017].
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Na prasowym rynku w Polsce przyzwyczailiśmy się do insertów,
a więc różnego rodzaju dodatków do gazet codziennych i czasopism. Minęły
już czasy kupowania niektórych tytułów tylko i wyłącznie ze względu np.
na dołączoną płytę, okulary, próbkę kremu czy szopkę bożonarodzeniową2 .
Nadal jednak wydawcy prześcigają się w tzw. „insertowych pomysłach”.
Uznaje się, iż tego typu działania są konsekwencją funkcjonowania wydawców na konkurencyjnym rynku prasy oraz tendencji spadkowych sprzedaży
egzemplarzowej gazet.
Rynek prasy drukowanej kurczy się. Wydawcy, chcąc utrzymać
sprzedaż na satysfakcjonującym poziomie, są zmuszeni oferować czytelnikom
dodatkowe atrakcje takie, jak choćby te zapoczątkowane przez „Gazetę Wyborczą” akcją Największe dzieła literatury światowej 3 . Dodatki tematyczne
oraz gratisy pojawiły się w ogólnopolskiej prasie codziennej w 2004 r.
Od tego czasu w dziennikach, oprócz stałych dodatków tematycznych, ukazują się m.in. kolekcje filmów DVD, książki, płyty muzyczne, multimedialne
kursy językowe, lupy, notatniki mandatowe itp. W ocenie P. Zawadzkiego
„największym problemem przy oferowaniu dodatków jest fakt, iż czytelnicy
chętnie kupują gazetę z dodatkiem darmowym. Zdarza się, iż wszystkie egzemplarze dziennika zostają sprzedane nie wtedy, gdy ma miejsce ważne
wydarzenie społeczne czy polityczne, ale gdy do tytułu dołączona jest nieodpłatnie np. książka lub film”4 . Jak wskazują autorzy Media raport, „oprócz
codziennych newsów, prasa zmuszona jest oferować swoim czytelnikom wartość dodaną – choćby w postaci informacji przydatnych w codziennym życiu
(poradniki, informatory), także atrakcyjnych bonusów: książek, filmów, map,
noży, itp.”5
Wyobraźnia wydawców jest w tym obszarze nieograniczona. I trudno
się dziwić, gdyż tendencje spadkowe gazet w wersji papierowej od lat są stałe.
Jak wskazują badania, Polacy systematycznie odwracają się od gazet codziennych. Już w lipcu 2012 r. sprzedaż dzienników była najsłabsza od lat. Traciły
wszystkie tytuły. Ale najwięcej – „Gazeta Wyborcza”. Z analizy danych za2

Tamże.
raport. Płatne dzienniki ogólnopolskie.
http://trendfuture.wordpress.com/dluzsze-teksty/media-raport-platne-dziennikiogolnopolskie/l,5580503ólnopolskie. magazyn-detal.html- [dostęp: 26.07.2017].
4 Zawadzki P., Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 595, Ekonomiczne
problemy usług, nr 55, Rosa G. (red.), Smalec A., Gracz L., Wyd. Naukowe Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 161.
5 Media raport. Płatne dzienniki ogólnopolskie.
http://trendfuture.wordpress.com/dluzsze-teksty/media-raport-platne-dziennikiogolnopolskie/l,5580503ólnopolskie. magazyn-detal.html- [dostęp: 26.07.2016].
3 Media
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prezentowanych przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy wynika, że średnia dzienna sprzedaż dziennika „Gazety Wyborczej” w 2012 r. spadła w porównaniu z lipcem 2011 r. o 17,29% i wyniosła zaledwie 221 tysięcy egzemplarzy. Rok wcześniej było to 26796 egzemplarzy6 .
W lipcu 2013 r. średnia sprzedaż gazet ogółem wyniosła: tabloidu
„Fakt” (Ringier Axel Springer Polska) 325 803 egz., co w porównaniu do
analogicznego miesiąca 2012 r. oznaczało spadek o 9,28% 7 . Druga lokata
należała do „Gazety Wyborczej” (Agora). Każde jej wydanie w analizowanym okresie sprzedawało się średnio w liczbie 183 464 egz. Na ostatniej pozycji podium uplasował się „Super Express” (Murator). Jego wynik w lipcu
2013 r. zmniejszył się o 6,37%. do 143 163 egz. Czwarte miejsce w rankingu
sprzedaży dzienników zajęła „Rzeczpospolita” (Gremi Media), której średnia
sprzedaż ogółem zmalała w ciągu roku o 13,89%. i wyniosła 64 505 egz.8 .
Z kolei w okresie od stycznia do września 2014 r. liderem pod względem średniej sprzedaży dzienników ogólnopolskich pozostał dziennik „Fakt”
z wynikiem 327 tys. egzemplarzy, co oznaczało spadek o 4,2% w ujęciu rocznym. Drugie miejsce w rankingu sprzedaży zajęła „Gazeta Wyborcza” z wynikiem 171 tys. egz. (spadek o 15,1%.), natomiast na trzecim miejscu uplasował się „Super Express” z wynikiem 151,8 tys. egz. (spadek o 1,5%.) – wg
danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy9 . Rok 2015 to dalszy spadek
sprzedaży największych dzienników, jak informuje w swoim raporcie ZKDP.
Pierwsze miejsce zajął „Fakt”, którego sprzedaż w maju 2015 r. wyniosła
305.990 egzemplarzy, czyli o prawie 23 tys. mniej niż w kwietniu 2015 r.
i o prawie 9 tys. mniej niż w maju 2014 r. Sprzedaż zajmującej drugie miejsce
w rankingu „Gazety Wyborczej” wyniosła w maju 2015 r. 155.643 egzemplarzy, czyli o prawie 11 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i o prawie 15 tys.
mniej niż rok wcześniej. Na trzecim miejscu był „Super Express”, który
w maju 2015 r. zanotował sprzedaż na poziomie 143.992 egzemplarzy, czyli
o ponad 8 tys. mniej niż miesiąc wcześniej i o prawie 7 tys. mniej niż rok
wcześniej. Na czwartym miejscu znalazła się „Rzeczpospolita” – 56.305 (minimalnie więcej niż miesiąc wcześniej i minimalnie więcej niż rok wcześniej).
Dalsze miejsca zajęły: „Dziennik Gazeta Prawna” – 46.894 (o ponad 3 tys.
więcej niż miesiąc wcześniej i minimalnie mniej niż rok wcześniej), „Przegląd Sportowy” – 29.713 (minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej i o ponad
3 tys. mniej niż rok wcześniej), „Gazeta Polska Codziennie” – 19.949 (o 1,5
tys. więcej niż miesiąc wcześniej i minimalnie mniej niż rok wcześniej), „Puls
6

Raport ZKDP, lipiec 2012.
Raport ZKDP, lipiec 2013.
8 Tamże.
9 Raport Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy, grudzień 2014.
7
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Biznesu” – 10.600 (minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej i minimalnie
mniej niż rok wcześniej), „Parkiet. Gazeta Giełdy” – 4.925 (minimalnie mniej
niż miesiąc wcześniej i minimalnie więcej niż rok wcześniej) 10 . Reasumując,
sprzedaż gazet tylko w 2015 r. spadła o 11-12%. Oczywiście największy spadek sprzedaży egzemplarzowej odnotowały dzienniki11 . Podobnie było w roku
2016
i 2017, gdy wszystkie dzienniki zanotowały rekordowy spadek sprzedaży
egzemplarzowej. Liderem spadków była „Gazeta Wyborcza” 12 .
Tendencje spadkowe dotyczą także prasy regionalnej. W lutym 2016
r. pozycję lidera średniej sprzedaży ogółem wśród codziennych gazet regionalnych i lokalnych zajęła „Gazeta Pomorska”. Jej średnia sprzedaż ogółem
(Polska Press Grupa) w lutym 2016 r. wyniosła 38 691 egz., czyli o 8,56%.
mniej niż w analogicznym okresie – rok wcześniej. Drugą lokatę zajął
„Dziennik Zachodni” (Polska Press Grupa), którego średni wynik sprzedażowy w analizowanym okresie zmniejszył się o 13,96 %. do 34 813 egz. Na
podium znalazł się jeszcze „Głos Wielkopolski” (Polska Press Grupa). Średnia sprzedaż ogółem tego tytułu w lutym 2016 r. wyniosła 27 655 egz., po
spadku o 11,75%. Wszystkie tytuły odnotowały spadki sprzedaży, a najwięcej
straciła „Polska Metropolia Warszawska”. Średni wynik tego dziennika
zmniejszył się o 30,45%. i ostatecznie wyniósł 3 195 egz. 13 . Podobne tendencje odnotowano w roku 2017. Wszystkie tytuły regionalne w I półroczu 2017
r. były na minusie 14 . I tak np. średnia sprzedaż „Gazety Pomorskiej” w pierwszym półroczu wyniosła 34 003 egz., czyli o 10,79% mniej niż w analogicznym okresie – w 2016 r.15 .
W kontekście powyższych analiz można sformułować pogląd, iż rozwój rynku prasowego, a także pojawianie się nowych tytułów powoduje,
że podejmowanie jedynie standardowych działań służących promocji produktu medialnego nie jest wystarczające. Intensywna konkurencja zmusza wydawców do zmiany cech oferowanych produktów i rozszerzania sposobów
dotarcia zarówno do czytelnika, jak i reklamodawcy16 .
Regionalne gazety – oprócz codziennych newsów – zmuszone są oferować czytelnikom wartość dodaną np. w postaci atrakcyjnych z punktu wi10

Raport ZKDP, maj 2015.
Tamże.
12 Raport ZKDP, 2017.
13 Dane dotyczą wszystkich dzienników regionalnych i lokalnych z bazy ZKDP, luty
2016.
14 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-dziennikow-regionalnych-i-lokalny
ch-i-polrocze-2017 [dostęp: 08.01.2018].
15 Tamże.
16 Różycka M., Transformacja prasy w erze mediów cyfrowych studium przypadku
„Gazeta Wyborcza”, Zarządzanie mediami, t. 2 (3) Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 125.
11
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dzenia odbiorców insertów. Egzemplifikacją powyższych rozważań jest wydawany na Śląsku „Dziennik Zachodni”.
„Dziennik Zachodni” – ze swoją ponad 70-letnią tradycją, promowaniem kultury śląskiej, podejmowaniem tematów bliskich mieszkańcom – jest
rozpoznawalną w regionie marką. Według badań PBC Millward Brown
SMG/KRC „Dziennik Zachodni” zajmuje I miejsce w czytelnictwie w woj.
śląskim. Każdego tygodnia sięga po gazetę ponad 520 tys. osób17 . Na rynku
tytułów prasy codziennej ukazujących się w regionie czytelnictwo „Dziennika
Zachodniego” wynosi 17,4%. Mimo iż „Dziennik Zachodni” jest liderem,
jeśli chodzi o tytuły regionalne, to jednak podobnie jak inne gazety odnotowuje spadki sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych. W roku 2015, w porównaniu
do 2014 r., spadki odnotowano na poziomie 12,56% 18 . Zaś w I półroczu roku
2017 średni wynik sprzedażowy wyniósł 26 876 egz., co stanowiło spadek
o 16,49% do analogicznego okresu roku 201619 .
Badania wskazują, iż reprezentatywny czytelnik „Dziennika Zachodniego” to osoba w średnim wieku, kultywująca tradycyjne wartości, przywiązana do rodziny, regionu, preferująca tradycyjne formy komunikacji20 . Wydaje się, iż to właśnie inserty podwyższają atrakcyjność gazety i są odpowiedzią
na potrzeby konsumentów regionalnego produktu medialnego, co wykazane
zostanie w niniejszej publikacji.
Transformacja regionalnego rynku prasy w Polsce po 1989 r.
Amerykański politolog S. Huntington, to, co wydarzyło się w 1989 r.
w Europie Środkowej i Wschodniej, nazwał mianem lawiny21 , która jak kostki
domina przeniosła zmiany zapoczątkowane w Polsce do innych krajów regionu. Tej lawiny w jego ocenie nie dałoby się jednakże uruchomić bez środków
masowego przekazu. Europa Środkowa, dzięki procesowi demokratyzacji,
stała się bowiem laboratorium weryfikacji funkcji, jaką pełnią media w okresie zmian społecznych. Proces ten w ocenie amerykańskiego politologa rozpoczął się jednak w Polsce 22 .

17

PBC Millward Brown SMG/KRC Fale: I-XII 2014 CSS woj. śląskie N= 485 [dostęp: 11.02.2016].
18 ZKDP, I-XII 2015 r., rozpowszechnianie płatne, sprzedaż ogółem [dostęp:
10.01.2016].
19 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-gazet-regionalnych-i-lokalnychlistopad-2017 [dostęp: 02.01.2018].
20 Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
21 Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1995, s. 112.
22 Tamże.
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Porozumienia wynegocjowane a następnie podpisane w wyniku obrad
Okrągłego Stołu wiosną 1989 r. i w ich następstwie wybory parlamentarne,
które odbyły się w dwóch turach – 4 i 18 czerwca 1989 r., rozpoczęły proces
przekształceń systemowych w Polsce 23 . Dokonywał się on w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej. Uruchomione zostało wówczas
postępowanie, którego naturalną konsekwencją była budowa realnej, wielopartyjnej demokracji liberalnej i wolnorynkowego kapitalizmu. Sytuacja ta,
budząc entuzjazm i radość, skłaniała jednak do zadawania wielu pytań. I tak
ks. J. Tischner, pisząc we wrześniu 1989 r. o odchodzeniu od komunizmu,
socjalizmu, totalitaryzmu i nomenklatury, pytał, ku czemu idziemy? „Mamy
przed sobą wizję państwa prawnego, państwa do końca praworządnego. Czy
przemiana, jaka się dokonuje, jest rewolucją? Nie, to nie żadna rewolucja.
Rewolucja obala prawo, aby zaprowadzić nowy porządek. My mamy to już za
sobą. Teraz chcielibyśmy jakoś wyjść ze świata stworzonego przez rewolucję.
Stąd głęboka troska o prawo”24 . Dodawał jednak, iż nad polskim społeczeństwem ciąży dziedzictwo ponad czterdziestu lat komunizmu. Według niego
poprzednia epoka ukształtowała specyficzną osobowość ludzką – homo sovieticus. Dla takiej osoby, pisał J. Tischner, nie istniał wymiar wertykalny egzystencji ludzkiej, lecz wszystko, co najważniejsze, mieściło się na ziemi25 .
B. Geremek wskazywał natomiast, iż państwo, w którym dokonuje się transformacja ustrojowa potrzebuje zaangażowanych obywateli. Jego zdaniem
problemem, który powinien budzić niepokój, jest malejący udział obywateli
w życiu publicznym26 .
W związku z przemianami politycznymi i ekonomicznymi zaistniałymi w Polsce po 1989 r. miała również miejsce bardzo rozległa transformacja
w obszarze mediów. Stały się one źródłem informacji. Same jednak, równolegle do toczących się w makroskali procesów – w konsekwencji dokonujących
się przekształceń – ulegały wielorakiej zmianie 27 . R. Filas proponuje następującą periodyzację polskiego systemu medialnego po 1989 r. 28 :

23

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 255.
Tischner J., Dokąd prowadzi ta droga?, „Tygodnik Powszechny”, nr z 19 września
1989, s. 1.
25 Tischner J., Homo Sovieticus, Między Wawelem a Jasną Górą, „Tygodnik Powszechny” z 24 czerwca 1990, nr 25, s. 1.
26 Geremek B., Polski układ nadziei, „Tygodnik Powszechny”, nr z 17 czerwca 1990,
s. 4.
27 Kozłowski S., Transformacja w Polsce jako innowacja pozytywna i negatywna , w:
Dylematy polskiej transformacji, Błuszkowski J. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 2008, ss. 41-54.
28 Filas R., Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1998). Propozycja periodyzacji „Zeszyty Prasoznawcze”, 1-2, 1999.
24
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 okres boomu prasowego i działalności pirackiej w mediach elektronicznych; od powstania Gazety Wyborczej (8 maja 1989 r.) do uchwalenia ustawy o radiofonii i telewizji; zniesienia cenzury i likwidację
części wydawniczej RSW;
 od początku 1993 r. do końca lata 1994 r.; powołanie KRRiT, przekształcenie TV i PR w instytucje publiczne; pierwszy proces koncesyjny;
 okres boomu na rynku czasopism; od połowy 1994 r. do końca 1996 r.;
na rynku pojawiają się czasopisma wydawców niemieckich, co jednocześnie pobudza czytelnictwo prasy;
 lata 1997-1999 r.; okres ostrej konkurencji na rynku prasy i powstawania grup multimedialnych, wzrost rynku reklamowego; odbywa się
drugi proces koncesyjny;
 lata 1999-2000 r.; kryzys rynku reklamy, porządkowanie rynku prasy
i ostra konkurencja na rynku telewizji i radia; sytuacja finansowa mediów publicznych pogarsza się.
Transformacja prasy, radia i telewizji w Polsce po 1989 r. miała swoje
umocowanie w odmiennych aktach prawnych. Prasa, najpierw centralna,
a potem regionalna i lokalna, już w 1989 r. nabrała cech charakterystycznych
dla wolnych mediów. Jak stwierdza B. Nierenberg29 , „Gazeta Wyborcza” –
jako forum wymiany niczym nieskrępowanych poglądów, ale też afirmacja
kandydatur obozu wolnościowego w wyborach z 4 czerwca 1989 r. – jest tego
najlepszym przykładem. Natomiast media elektroniczne, w tym także radio,
mogły tuż po 1989 r. albo nadawać nielegalnie, albo cierpliwie czekać na
przyznanie koncesji na nadawanie. Organ, który zgodnie z prawem mógł to
uczynić, powstał dopiero w 1993 r. na mocy ustawy z grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji30 .
Podstawowe znaczenie dla polskiego systemu medialnego miały
ustawy przyjęte w 1990 r. o zniesieniu cenzury (11 czerwca 1990) i likwidacji
RSW Prasa Książka Ruch (6 czerwca 1990). Otworzyły one drogę do prywatyzacji prasy. W Polsce przyjęto, że rynek prasy kształtowany będzie zasadami popytu-podaży, podczas gdy kształt rynku radia i telewizji był przedmiotem długich sporów w parlamencie.
Rozwiązania przyjęte dla prasy zakładały, że tytuły należące do RSW
Prasa mogły być sprzedane lub przejęte przez spółdzielnie dziennikarskie.
Komisja realizowała te założenia w latach 1993-1994. W konsekwencji tych
działań pojawiło się 172 nowych wydawców, którzy dzięki ustawie stali się
29

Nierenberg B., Radio i Gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po
1989 roku, Furman W. (red.), Marszałek-Kawa J., Nierenberg B., WolnyZmorzyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 5.
30 Tamże.
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właścicielami byłych pism RSW31 . Wydawaniem prasy w Polsce szybko zainteresował się kapitał zagraniczny 32 .
Jedną z pierwszych spółek, która zainwestowała w polski rynek wydawniczy, była Orkla Media (…). Norwegowie realizowali strategię sprawdzoną na własnym rynku, polegającą na przejmowaniu udziałów w tytułach
z wieloletnimi tradycjami (…). Orkla zdobyła wiodącą pozycję w dziewięciu
regionach Polski33 . Niemal równocześnie z pierwszymi inwestycjami Orkli
na polskim rynku pojawiła się francuska grupa Roberta Hersanta. Korzystając
z przychylności Komisji Likwidacyjnej, przystąpiła do wykupywania udziałów w dziennikach regionalnych, a później także w „Rzeczpospolitej”34 .
W ciągu trzech lat Robert Hersant stał się właścicielem większościowych lub
całościowych udziałów w ośmiu gazetach. Rekordową kwotę magnat prasowy
zapłacił za „Dziennik Zachodni” i wyniosła ona 40 mld starych złotych, czyli
4 mln PLN zł 35 . Jednak kłopoty na rynku francuskim (związane z ograniczeniem wpływów z reklam) zmusiły go do sprzedania swych udziałów w polskiej prasie lokalnej. We wrześniu 1994 r. Robert Hersant za kwotę 100 mln
marek sprzedał niemieckiemu koncernowi prasowemu ze Wschodniej Bawarii, „Passauer Neue Presse” 8 polskich dzienników, w tym „Dziennik Zachodni” i „Trybunę Śląską”36 . Po tej transakcji w spółce „Prasa Śląska” podstawowymi udziałowcami stali się „Polska Press” (Passauer Neue Presse) –
udziały większościowe, SW „Czytelnik” oraz pracownicy (udziały tych ostatnich wynosiły ok. 8%.). Z biegiem czasu podmiot zagraniczny z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych przejął wszystkie udziały w spółce 37 . Ekspansja niemieckiej grupy na polskim regionalnym rynku wydawniczym trwała
nadal – sfinalizowano zakup kolejnych tytułów. Nastąpiła również konsolidacja już istniejących. W 2000 r. (…) udało się włączyć „Wiadomości Dnia” do
„Dziennika Łódzkiego”. Jedną z najgłośniejszych fuzji była konsolidacja
tytułów na Górnym Śląsku (…).
31

Pokrzycka L., Romiszewska B., Oblicza polskich mediów po 1989 r., Wyd. Adam
Marszałek, Lublin 2008, s. 139.
32 Tamże.
33 Szynol A., Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnego Śląska – stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Radio
i Gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku , Furman W.
(red.), Marszałek- Kawa J., Nierenberg B., Wolny-Zmorzyński K., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 165.
34 Tamże, s. 166.
35 Tamże, s. 167.
36 Jachimowski M., Przekształcenia przestrzeni medialnej województwa śląskiego ,
w: „Rocznik Prasoznawczy”, 5-13-36, Wyd. Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec
2011, s. 21.
37 Tamże, s.21.
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W grudniu 2004 r. z rynku znika „Trybuna Śląska”. Wydawca doszedł do
wniosku, że utrzymywanie dwóch gazet o podobnym targecie jest nieopłacalne i zdecydował o włączeniu „Trybuny Śląskiej” do „Dziennika Zachodniego”38 .
Polski rynek prasowy ulegał dalszej transformacji. Pojawienie się gazety „Fakt” wpłynęło na spadek sprzedaży wszystkich gazet regionalnych –
w przypadku „Polskapresse” spadek ten sięgnął 18% (w okresie II kwartał
2003-II kwartał 2004)39 . Było to konsekwencją faktu konkurowania o podobną czytelniczą grupę docelową. Kolejnym krokiem było powstanie w ramach
grupy tzw. „Projektu Polska”. Dziennik „Polska The Times” wpisał się
w tendencje odchodzenia przez „Polskapresse” od akwizycji nowych tytułów
na rzecz rozwijania własnych koncepcji. Oparty na sześciu kluczowych regionalnych gazetach, starał się zagospodarować rynki, na których „Polskapresse”
nie była wcześniej obecna np. warszawski („Polska Prasa Warszawska”).
Koncepcja połączenia tytułu ogólnokrajowego z regionalnym (bo na tym
w istocie skupiał się projekt) dotyczyła 18 wydań, z których połowa została
zamknięta półtora roku po debiucie, pod koniec 2007 r. Przedsięwzięcie, którego koszt szacowany był na ok. 120 mln zł, zakończyło się klęską 40 . Zyskało
nawet opinię „najbardziej nieudanego pomysłu w historii polskiej prasy po
1989 r.”.41
Finalnie rynek prasy regionalnej zdominowany został przez dwie grupy kapitałowe: „Polska Presse”, czyli Verlagsgruppe Passau oraz „Media
Regionalne”, czyli angielskie Mecom Group 42 .Ten stan rzeczy trwał do 2013
r., kiedy to Grupa „Polskapresse” sfinalizowała zakup „Mediów Regionalnych” od brytyjskiego funduszu Mecom43 . W rezultacie „Polskapresse”

38

Szynol A., Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnego Śląska – stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Radio
i Gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku , Furman W.
(red.), Marszałek- Kawa J., Nierenberg B., Wolny-Zmorzyński K., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 171.
39 Kreft J., Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy codziennej – doświadczenia
„Dziennika Bałtyckiego” w latach 1989 -2009, w: Radio i Gazety. Transformacja
polskich mediów regionalnych po 1989 roku , Furman W. (red.), Marszałek- Kawa J.,
Nierenberg B., Wolny-Zmorzyński K., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 138139.
40 Tamże, s.139.
41 Tamże.
42 http://www.madeinpolska.net/teksty/rozpoznawanie-swoich-media-1-prasacodzienna/ [dostęp: 06.05.2017].
43 Por.http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/media-regionalne-juz-pod-kontrolapolskapresse [dostęp: 06.05.2017].
135

M. Różycka, A. Jawor-Lachowicz, Insert – czyli jak zwiększyć…

i „Media Regionalne” zostały połączone w jedną spółkę – „Polska Press Grupa”. Zmiana ta zakończyła etap konsolidacji obu wydawnictw.
Obecnie Grupa Wydawnicza „Polska Press” jest największym w Polsce wydawcą dzienników regionalnych, wchodzi w skład Verlagsgruppe Passau44 . „Polska Press Grupa” wydaje tytuły prasowe w 15 województwach
Polski (pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawskopomorskim, 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”45 . Sprzedaż wydań wszystkich dzienników w piątek wynosi
816 tys. egzemplarzy46 . Piątki charakteryzują się w całej Polsce największym
nakładem i największą sprzedażą. „Polska Press Grupa” aktywnie rozwija
także swą działalność w sieci. Jej serwisy zajmują 9 miejsce w polskim Internecie – z 10 mln użytkowników i zasięgiem 41%. 47 . Reasumując, niemiecki
koncern medialny Verlagsgruppe Passau, działający w Polsce pod nazwą
„Polskapresse”, jest właścicielem 90% gazet i portali regionalnych48 . Nie
oznacza to jednak, iż ignoruje potrzeby odbiorców papierowych wersji gazet.
Inserty Dziennika Zachodniego odpowiedzią na potrzeby lokalnego czytelnika
Za inserty uznaje się wkładki do gazet zwykle o charakterze reklamowym. Co jednak istotne, inserty podlegają pewnym ograniczeniom związanym z wagą (wrzutka nie może być zbyt ciężka) i formatem (nie może być
większy od pisma)49 .
44

Por.www.polskapresse.pl [dostęp: 06.01.2017].
Tamże.
46 ZKDP, XII 2014 r., rozpowszechnianie płatne piątki, dzienniki Polska Press [dostęp: 11.02. 2017].
47 Badanie Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2016.
48 http://wpolityce.pl/polityka/169470-niemiecki-koncern-medialny-verlagsgruppepassau-dzialajacy-w-polsce-pod-nazwa-polskapresse-stal-sie-wlascicielem-90procent-gazet-i-portali-regionalnych [dostęp: 06.05.2017].
49 http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?nr=61&p=&strona=mag_rep61
[dostęp: 20.05.2017].
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Od lat do gazet dołączane były reklamowe próbki kosmetyków lub
perfum po to, by sprawdzić nowy produkt lub zapach50 . Z czasem jednak
funkcja insertu zmieniła swój charakter; z formy zwykłej reklamy stała się
elementem autopromocji oraz podwyższenia atrakcyjności wydania. Dość
szybko okazało się, że dodatki do gazet znacząco zwiększają ich sprzedaż. Na
polskim rynku niemalże wszystkie tytuły korzystają z możliwości dołączenia
do tytułu wartości dodanej, mającej wpływ na decyzje dotyczące zakupu
określonego tytułu prasowego. Wydawcy prześcigają się w pomysłach. Do
tej pory dodawane do tytułów były próbki kosmetyków, książki, odblaski,
naklejki, plany lekcji, kalendarze, płyty, ale także klapki, koziki dla grzybiarzy czy alkotesty. Ostatnio w Wielkiej Brytanii do magazynu „The MagPi”
został dołączony komputer Raspberrry Pi Zero (nazwany pierwszym komputerem za 5 dolarów i będący prostszą wersją niezwykle popularnego już
sprzętu). Koszt wspomnianego magazynu wynosi 4 funty plus 2,5 funta za
koszt przesyłki do Polski. Jak wskazuje wydawca, sprzedano już wszystkie
egzemplarze online, a śladowe ilości wydania dostępne są w pojedynczych
kioskach na terenie Wielkiej Brytanii51 .
Innym, dość nietypowym insertem dodanym do włoskiego dziennika
„Corrieredella Sera” była dołączona w lipcu 2011 r. plażowa popielniczka.
Mała plastikowa zielona koperta na zatrzask była elementem kampanii ekologicznej przeciwko pladze niedopałków zostawianych nad morzem. Na wykładanej warstwą aluminium płaskiej torebce wielokrotnego użytku znajdował
się napis I love my Word. Kilkaset tysięcy popielniczek przygotowano we
współpracy z japońskim koncernem tytoniowym, który w ostatnich latach
rozdał ich już na świecie trzy miliony52 .
Polskie realia, przynajmniej jak na razie, nie nadążają za pomysłowością zachodniej branży wydawniczej53 , choć wśród insertów dołączanych do
wydań polskich gazet znalazły się również nietuzinkowe dodatki. Przykładowo, z wydaniem magazynu „Flesz” w 2013 r. można było otrzymać żel pod
prysznic Luksjacare pro Enrich (z olejem sezamowym)54 , natomiast z mie-

50 http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?nr=61&p=&strona=mag_rep61

[dostęp: 20.05.2017].
51 http://mymedia.blox.pl/2015/11/Nietypowy-dodatek-do-gazety.html
[dostęp: 20.05.2017].
52 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nietypowy-dodatek-do-wloskiej-gazety/qyb9v
[dostęp: 21.05.2017].
53 Por. http://jotem.in/spadek-sprzedazy-gazet-powody/#[dostęp: 21.05.2017].
54 http://dodatkiwkiosku.blogspot.com/2013_12_01_archive.html
[dostęp: 22.05.2017].
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sięcznikiem „Glamour” (09/2015), dostępny był (do wyboru) jeden z dziesięciu lakierów do paznokci Street Fashion Virtual55 .
Z kolei „Gazeta Wyborcza” w 2010 r. jako dodatek oferowała składany nożyk do grzybów56 . W wyniku sporego zainteresowania dodatkiem w
2013 r. wydawca poszerzył ich gamę, dołączając do gazety14 maja – nóż szefa o ostrzu 20 centymetrów, 15 maja – nóż do chleba o ostrzu 14,7 cm, 21
maja – nóż do mięsa o ostrzu 15,5 cm, zaś 22 maja – nóż uniwersalny o ostrzu
12,5 cm. Cena, w zależności od długości ostrza, wahała się od 13,99 do 16,99
zł za numer gazety57 . W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na specjalne wydanie „Rzeczpospolitej” z 2007 r., kiedy to czytelnikom zaproponowano dodatek w postaci 50 tomów Historii sztuki, czy „Gazety Wyborczej”
z tego samego roku, która była sprzedawana z 21-tomową Historią powszechną. Przykłady te wskazują, iż inserty mogą być również wartościowe, pełniąc
funkcję edukacyjną, a nie jedynie komercyjną.
Badania rynku prasowego wskazują, iż dołączenie płyty lub książki
znacząco wpływa na wynik finansowy tytułu. Wydawcy są jednak w trudnej
sytuacji. Z jednej strony istnieje presja na ograniczanie wydatków na reklamę,
z drugiej zaś atrakcyjny insert ma wpływ na zwiększone zainteresowanie tytułem. I tak np. w porównaniu do 2015 r. sprzedaż wydawnictw Agory,
w I kwartale 2016 r. zmniejszyła się o 7,7% do kwoty 34,7 mln zł. – w tym
„Gazety Wyborczej” o 8,79% 58 . Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że
wpływ na sprzedaż „Gazety Wyborczej” w analogicznym okresie 2015 r.
miała sprzedaż filmu Bogowie na DVD zarówno w ofercie dwucenowej
z „Gazetą Wyborczą”, jak i w formie samodzielnej publikacji Wydawnictwa
Agora59 . Dodatki, oprócz funkcji czysto ekonomicznej, pełnią również funkcję wizerunkową. „Rzeczpospolita” jako dziennik wspierający czytelników w
dziedzinie zagadnień prawno-podatkowych z początkiem 2016 r. dołączyła do
kolejnych wydań płytę CD Rozliczenia roczne 2015, a także książki Kodeks
pracy 2016, Kodeks drogowy 2016 oraz Podatki 2016 60 . W styczniu 2016 r.
55 http://dodatkiwkiosku.blogspot.com/2015/08/lakier-do-paznokci-street-fashion.html

[dostęp: 24.05.2016].
56 http://wyborcza.pl/1,95791,8244692,Nozyk_do_grzybow.html#ixzz49f1utPWf
[dostęp: 24.05.2016].
57 http://wpolityce.pl/polityka/157360-uwaga-wracaja-noze-gazeta-wyborczadoslownie-brzytwy-sie-chwyta-by-ratowac-coraz-gorsza-kondycje-dziennika
[dostęp: 24.05.2017].
58 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/gazeta-wyborcza-najwiecej-stracila-w-ikwartale-2016-ty lko-gazeta-polska-codziennie-na-p lusie [dostęp: 24.05.2017].
59 http://www.agora.pl/agora/1,114242,20066157,wyniki-finansowe-grupy-agora-w-1kwartale-2016-r.ht ml [dostęp: 21.05.2017].
60 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rzeczpospolita-z-dodatkami-o-zmianach-wprawie [dostęp: 19.05.2017].
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to właśnie „Rzeczpospolita” (Gremi Business Communication) mogła pochwalić się największym wzrostem średniej sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych. Średni wynik wzrósł aż o 40,49% – do 12 654 egz. Wpływy na tak duży wzrost sprzedaży dziennika miał fakt, że „Rzeczpospolita” w
pierwszej połowie stycznia 2016 r. do części nakładu przez kilka dni dołączała wspomniane dodatki. Np. wydanie „Rzeczpospolitej” z 5 stycznia z Kodeksem pracy sprzedało się w liczbie 43 618 egz.61 . Uznać można, że we wspomnianym przypadku insert spełnił zarówno funkcję ekonomiczną, jak i wizerunkową.
Insert cieszy się na tyle dużą popularnością, że postanowiono wykorzystać go również w sieci. Gazeta.pl wprowadziła w 2007 r. insert online.
Użytkownik zyskał możliwość przewijania kolejnych kartek reklamy oraz
przejścia za pomocą kliknięcia na stronę reklamodawcy. Gazetkę reklamową
w wydaniu internetowym jako pierwsza zamówiła firma Fotojoker 62 .
„Dziennik Zachodni”, podobnie jak inne tytuły dostępne na rynku
wydawniczym, korzysta z możliwości dołączenia do tytułu zróżnicowanej
oferty insertów. Można wśród nich wydzielić dwie grupy: inserty płatne i
inserty bezpłatne. Inserty płatne to takie, za które czytelnik przy zakupie gazety musi ponieść dodatkową opłatę (zwykle niewielką, która nie przekracza
kilku złotych). Przykładem tego typu insertów są płyty z bajkami dla dzieci
dołączane do piątkowych wydań „Dziennika Zachodniego” w cenie 3,99 zł.
Można tu jednak zauważyć istotną różnicę dotyczącą dodatków „Dziennika
Zachodniego” i „Gazety Wyborczej”. Do „Gazety” dołączane są często inserty o wyższej wartości, kolekcje książkowe sięgają nawet kilkudziesięciu złotych i są do nabycia przez kilka kolejnych tygodni wydawniczych w punktach
sprzedaży63 . Inserty „DZ” oscylują w granicach symbolicznych kwot, jak
wspomniane już książki dla najmłodszych.
Dodatki bezpłatne – to głównie dodatki poligraficzne: naklejki, plany
lekcji, kalendarze, opłatki wigilijne, a także kolekcje wydawnicze składające
się z kilku lub kilkudziesięciu składek gazetowych w okładce zbiorczej przeznaczonej na całą kolekcję (atlasy samochodowe, poradnik działkowicza,
pocztówki miast w starej fotografii, zakładki do książki, obrazki)64 .
W tym obszarze inserty dołączane do „Dziennika Zachodniego” można podzielić ze względu na ich tematykę i częstotliwość ukazywania się na:
61 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-kioskowa-rzeczpospolitej-wzrosla-

o-40-proc-dzieki-dodatkom-dziennik-gazeta-prawna-najbardziej-w-dol
[dostęp: 19.05.2017].
62 http://mediarun.com/pl/digital/internet/gazeta-pl-wprowadza-do-oferty-insert-online.html [dostęp: 19.05.2017].
63 Archiwum własne autorek dotyczące „Dziennika Zachodniego”.
64 Tamże.
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 jednorazowe , okolicznościowe : opłatki wigilijne, szopki bożonarodzeniowe, plakaty z idolami/ przy okazji koncertów organizowanych w regionie;
 dziecięce/ edukacyjne: lektury szkolne, plany lekcji, bajki, tablice
edukacyjne, naklejki, płyty z bajkami Nurkuj Olly, Clifford, Bolek i Lolek, Była sobie Ziemia, Ania z Zielonego Wzgórza, Reksio;
 muzyczne: Największe utwory muzyki klasycznej, Śląska Gala Biesiadna, Śląskie granie na rozgrzanie czy Biesiadna Muzyka Świata, Walce
wiedeńskie, Królowie rock’n’rolla, Najsłynniejsze arie operetkowe,
Gwiazdy polskiej piosenki, Polskie przeboje wszechczasów, Najpopularniejsze utwory „ZPiT Śląsk” im. S. Hadyny, Największe karnawałowe przeboje śląskiej listy szlagierów;
 kolekcje wydawnicze : seria kart z zawodnikami drużyn piłkarskich,
Kuchnia optymalna, Samochodowy atlas Polski;
 użyteczne: mapy, plany miast, plany ścieżek rowerowych, mapy stoków, płyta PIT, kalendarze, formularze PIT;
 religijne: obrazki z wizerunkami świętych, medaliki, witraże na Boże
Ciało, seria obrazków z wizerunkiem Matki Boskiej ze śląskich sanktuariów, pocztówki z wizerunkami papieży, modlitwy65 .
Osobną kategorię stanowią serie dotyczące regionu. Cieszą się wśród
czytelników „Dziennika Zachodniego” dużą popularnością. W 2012 r. wydana została seria tablic wraz z mapami „Historia Śląska”. Ponadto wydano
regionalne kolekcje napisane w gwarze śląskiej. Składały się one z dziesięciu
części dołączanych bezpłatnie do powszednich wydań „Dziennika Zachodniego”. Dane sprzedażowe wskazują, iż pomysł – z punktu widzenia rentowności przedsięwzięcia – był skuteczny. Słownik godki śląskiej wygenerował
średni wzrost sprzedaży o 14%; Śląski elementarz – o 8%; Historia Śląska po
Śląsku – o 10%; Bojki i bojeczki śląskie – o 8,5% 66 .
Każdy z dodatków promowany był w regionalnej telewizji i lokalnych
rozgłośniach radiowych, na stronach internetowych wydawcy i na łamach
gazety. Podczas redakcyjnych akcji terenowych oraz eventów organizowanych przez wydawcę oferowano uczestnikom serie wydawnicze i inserty,
które nie były już dostępne z bieżącym wydaniem gazety.
Można uznać, iż odwoływanie się do tożsamości regionalnej czytelników jest skutecznym narzędziem zwiększenia zainteresowania tytułem. Nie
oznacza to jednak, że inserty turystyczne nie cieszą się zainteresowaniem
odbiorców lokalnego produktu medialnego, jakim jest „Dziennik Zachodni”.
Przy okazji organizowanego w 2011 r. plebiscytu pod nazwą Wielkie Odkry65
66
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wanie Polski do wszystkich tytułów Grupy Wydawniczej „Polskapress” została dołączona kolekcja map turystycznych Polski. Czytelnicy razem
z gazetą otrzymali bezpłatnie cztery mapy z kolekcji: Polska północnozachodnia, 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. Ta akcja insertowa spowodowała średni wzrost sprzedaży na poziomie 5,2% 67 .
Spośród wszystkich turystycznych dodatków prosprzedażowych mapy wśród czytelników cieszą się największym zainteresowaniem. Są to zarówno mapy turystyczne, stoków narciarskich oraz rowerowych. W kwietniumaju 2013 r. do „Dziennika Zachodniego” dołączony był 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 wraz z dodatkiem wyniósł ponad 5%.Wydanie wraz z mapami promowane było w lokalnych rozgłośniach radiowych, większości centrów handlowych w regionie, Telewizji Silesia, Telewizji Katowice, w portalu
internetowym naszemiasto.pl, na stronach: www.dziennikzachodni.pl68 . Podobnym dodatkiem była dołączona do „Dziennika Zachodniego” 16 lipca
2015 r. mapa z najbardziej aktualnymi szlakami turystycznymi Beskidu Wyspowego. Stanowiła mini przewodnik 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 69 .
Z czasem dodatki w postaci płyt i książek okazały się dla wydawcy
„Dziennika Zachodniego” zbyt kosztowne. Zrezygnowano z droższych serii
płyt i książek na rzecz kolekcji wydawniczych w postaci serii zeszytów bądź
tablic edukacyjnych, fiszek oraz map. Atrakcyjniejsza forma insertu dołączana jest nadal do gazety z tzw. specjalnych okazji np. Świąt Bożego Narodzenia; corocznie insertem z tej okazji jest opłatek wigilijny. Z kolei w święto
patrona kierowców – św. Krzysztofa dołączany jest obrazek z modlitwą lub
medalik z wizerunkiem świętego. Średni wzrost sprzedaży we wskazanych
przypadkach wyniósł około 7%. Z kolei na początku roku szkolnego wraz
z „Dziennikiem Zachodnim” odbiorca otrzymuje kalendarz szkolny z planem
lekcji dla najmłodszych. Średni wzrost sprzedaży oscyluje wtedy w okolicach
6,5%.
67
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Warto zauważyć, iż w ostatnich latach na rynku „insertowym” nastąpiły istotne zmiany. O ile w roku 2005 wzrost sprzedaży spowodowany dołączeniem insertu oscylował w okolicach 50%, o tyle w ostatnim czasie zadowalającym wydawcę wynikiem jest wzrost na poziomie zaledwie kilku procent. Nie bez znaczenia jest fakt nasycenia rynku insertami, jak również malejąca ilość czytelników prasy.
Praktyka wydawnicza wskazuje, iż inserty służą obecnie raczej utrwalaniu wizerunku regionalnej gazety, jako tej będącej blisko lokalnego odbiorcy, niż rentowności przedsięwzięcia, dlatego wciąż poszukuje się nowych
źródeł przychodu. Organizowane są plebiscytowe akcje SMS-owe, które cieszą się dużym zainteresowaniem, podobnie jak loterie mieszkaniowe i samochodowe70 . W kwietniu 2016 r. w „Dzienniku Zachodnim” rozpoczęła się
loteria Mieszkanie za czytanie, w której można było wygrać w pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic 71 .Organizowane są także liczne plebiscyty, m.in. Człowiek Roku, 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa
śląskiego (za działalność dla regionu, a także talent, przedsiębiorczość i troskę
o sprawy społeczne)72 . Nie zapomina się również o najmłodszych, czego dowodem był plebiscyt Maluch na okładkę, w którym wzięło udział tysiąc dzieci
z regionu73 .
Z perspektywy regionalnego wydawcy wydaje się, iż to właśnie te
formy promocji produktu medialnego są przyszłością komunikacji, generują
bowiem nie tylko zainteresowanie przekazem, ale również satysfakcjonujący
zysk, co w perspektywie decyduje o rentowności przedsięwzięcia.
Podsumowanie
Współcześnie kluczowe znaczenie w komunikacji odgrywa zrozumienie potrzeb
przedstawicieli grupy docelowej, stworzenie atrakcyjnej oferty, a następnie
pozyskanie ich uwagi. Profil grupy odbiorczej decyduje w istotnym stopniu
o wyborze narzędzi skutecznej komunikacji. Czytelnicy „Dziennika Zachodniego” (w wersji papierowej) to ludzie starsi, przywiązani do marki – tytułu,
który na Śląsku wydawany jest od ponad 70 lat. Uznać więc można, iż działania podejmowane przez wydawcę „Dziennika Zachodniego” nie służą jedynie
70
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73 Więcej:
http://www.dziennikzachodni.pl/maluch/a/maluch -na-okladke-wynikigloso
wania-w-plebiscycie-dziennika-zachodniego,10016280/ [dostęp: 24.05.2017].
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maksymalizacji zysku organizacji, co zakłada nurt ekonomiczny w zarządzaniu74 , ale również nawiązaniu relacji z czytelnikami w celu zaspokojenia ich
potrzeb.
Złożoność otoczenia, w jakim funkcjonują współczesne organizacje,
a także tempo zachodzących zmian sprawiają, że umiejętność podejmowania
odpowiednich decyzji we właściwym czasie nabiera szczególnego znaczenia.
Coraz powszechniejszy jest pogląd, iż cyfryzacja treści jest szansą przetrwania prasy na konkurencyjnym rynku. Sieć i jej ewolucja w ciągu ostatnich lat
zmieniła obszary aktywności organizacji medialnych, co nie oznacza jednak,
iż potrzeby konsumentów produktu medialnego w wersji tradycyjnej winny
być ignorowane.
Jak wskazują badania, reprezentatywny czytelnik „Dziennika Zachodniego” to osoba w średnim wieku, kultywująca tradycyjne wartości,
przywiązana do rodziny, regionu preferująca tradycyjne formy komunikacji.
Atrakcyjny z punktu widzenia odbiorcy insert wydaje się więc być skutecznym środkiem w budowaniu zainteresowania regionalnym produktem medialnym. Uznaje się jednak, iż obecnie następuje proces określany „insertowym przesytem”. Ciężar atrakcyjności regionalnego produktu medialnego
przenosi się w nieco inne obszary, plebiscytowe akcje SMS-owe oraz loterie.
Ale to już zupełnie inne zagadnienie, które być może w przyszłości stanie się
przedmiotem zainteresowania innych badaczy rynku mediów.
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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.
„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. Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.
INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
IC Journals Master List

OGÓLNE WYTYCZNE
1.

2.
3.

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).
Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku polskim).
Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel itp. pochodzących z innych publikacji.
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4.

5.

6.
7.
8.

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.
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
Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora
i recenzenta („double-blind review proces”).
Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE
1.
2.

3.
4.

„Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.
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.
Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
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”.
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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 10), 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 – 10).
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. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturowych.
11. Opis bibliograficzny:
a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według
nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych Gdy nie ms podanego redaktora)
b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno
być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po nim należy
podać dalsze elementy opisu
c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych
do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły
poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie
d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa
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e) w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu
nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publikacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk
f) w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia stron,
numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim = „in”
w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” = „no”,
„t.” = „vol.”)
I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE
1. KSIĄŻKI
a/ książka – jeden – trzech autorów:
Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: podtytuł
(napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa
wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Kotler Ph., Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
b/ książka – powyżej trzech autorów:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót et al.
dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą),
wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce
wydania i rok wydania.
Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
c/ książka – praca zbiorowa pod redakcją:
Nazwisko, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), skrót. red. (lub ed./eds. dla
publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą),
wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce
wydania i rok wydania.
Rapacki R., red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: Konwergencja
czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
d/ artykuł/ rozdział z pracy zbiorowej:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, skrót: red., tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (podaje
się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania.
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za pomocą zmysłów, w: J. Strelau, red., Psychologia: Podręcznik akademicki: tom 2,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56.
e/ publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje,
firmy (brak autora):
Nazwa instytucji sprawczej, tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
f/ książka – brak autora:
Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.
The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.
2. CZASOPISMA
a/ artykuł z czasopisma:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok wydania,
numer, s./ ss.
Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na
przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 776, ss. 311-325.
b/ artykuł z gazety:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok wydania/
data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiązkowy), s./ ss.
Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza” 2-3 lutego
2000, s. 25.
II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
a/ książka elektroniczna /e -book:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa instytucji
sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika np. online,
CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa,
miejsce wydania i rok wydania, dostępny w: adres URL [dostęp: data].
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Fishman R., The rise and fall of suburbia [online], Chester 2005. : Castle Press.
Dostępny w: http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
[dostęp: 05.06.2005].
b/ artykuł w czasopiśmie elektronicznym:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/ data wydania
[online], numer, strony (o ile są podane), dostępny w: adres URL [dostęp: data].
Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna” 22 marca 2002 [online], nr
105, s. 2, dostępny w:
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a
[dostęp: 27.02.2003].
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edukacyjnym
Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, akredytacje
i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom kompleksowego
wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadczenie przekazywane
przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.
Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplomowe oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy edukacyjne są realizowane
w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki i Rekreacji, Wydziale
Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.
WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współczesnych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. Wyróżnia nas
kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów nauczania uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne sale wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kameralną atmosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania
wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współpracuje
z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, zapewnia
praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa strategiczne
w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając nowoczesne
rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej Polski, a także
posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów z zagranicy. Jest
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otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami w celu transferu wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych rozwiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza WSTiE.
Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do zmieniających
się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz coraz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozycję w rankingach
– uczelnia od lat należy do grona najlepszych turystycznych szkół wyższych.

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współpracę
w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów monograficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych programów
nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Nasi partnerzy to
wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowarzyszenia z całego świata
(Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, Białorusi).
WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje
i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.
W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – studia
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podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w Polsce
program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nastawieniem na
aspekt praktyczny, warsztaty oraz casestudy.

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dyplom, ale
także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie wymarzonej pracy. To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożliwiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejętności oraz
zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie
dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego. Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym
świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się
do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki
w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także w agencjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych. Wyjeżdżając na
praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich kwalifikacji językowych,
poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych zakątków świata. Przebywając w
międzynarodowym środowisku, zdobywają cenne doświadczenie życiowe i bu-
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dują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pracują w najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują szanse nawiązania cennych kontaktów
z pracodawcami, co pozwala na ponowny wyjazd w kolejnych latach czy dłuższy staż po studiach.
Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko akredytacje
i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. 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, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na Majorce.
Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działalność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych
wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Ministerstwa
Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść i wyniki
badań naukowych, prezentowane na organizowanych przez uczelnię konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie kształcenia
kadr naukowych.
WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe, a także
uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zainteresowanych
rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań, odbywają
się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.
Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, ludzi kultury
oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów poprzez ich
udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym aspektem jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy międzypokoleniowej seniorów i studentów.
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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