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Artykuły 
 
Joanna Kowalczyk-Anioł, joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki, Instytut 
Geografii Miast i Turyzmu 
Ali Afshar, Eqbal Lahoori Institute of Higher Education, Faculty of Architecture and Urban 
Planning, Iran 

 

Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta.  
Przykład Meszhed w Iranie 

 
Słowa kluczowe: gentryfikacja, gentryfikacja turystyczna, turystyka religijna, turystyka 
miejska, rozwój miasta, Meszhed, Iran 
 
Abstrakt: 

Turystyka w wielu dzisiejszych miastach urosła do rangi strategii rozwoju 
gospodarczego. Będąc współcześnie niezwykle dynamicznym a zarazem globalnym 
fenomenem turystyka przyjmuje warunkowane lokalnym kontekstem różne scenariusze 
rozwoju. Koncepcją, która dobrze wyjaśnia przemiany współczesnych miast bądź ich 
fragmentów pod wpływem turystyki jest gentryfikacja turystyczna K. Gothama wyrosła  
z koncepcji gentryfikacji R. Glass. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie celem artykułu jest 
pokazanie gentryfikacji turystycznej w kontekście irańskiego miasta Meszhed, w którym 
rozwój turystyki religijnej, stał się strategią rozwoju miasta i odnowy historycznego centrum. 
Burzliwa i radykalna w zwrotach historia ostatniego półwiecza Iranu zmieniła oblicze 
świętego miasta szyitów Meszhed w ponad trzymilionową metropolię, gospodarczo zależną 
od turystyki religijnej. Zasadniczym celem pracy jest analiza zjawiska gentryfikacji 
turystycznej w Meszhed – jego genezy, przebiegu i charakteru oraz skutków. Gentryfikacja 
turystyczna świętego miasta szyitów, zwłaszcza strefy wokół sacrum, jakkolwiek nieobecna 
w żadnym z publicznych planów, jest faktycznym narzędziem rozwoju Meszhed. 
Przeprowadzone case study pokazało, iż przebiega ona według trajektorii top-down, zaś jej 
głównymi inicjatorami i koordynatorami są władze centralne i organizacja religijna Astaan-e 
Quodz Razavi. Ma charakter mieszkaniowy i handlowy, towarzyszy jej bezpośrednie  
i pośrednio odczuwane wyparcie. Zaobserwowane wyparcie dotyczy nie tylko tradycyjnych 
mieszkańców ale też współtworzących wyjątkowość historycznej tkanki Samen – obecnych  
w tej przestrzeni od wieków jej czasowych użytkowników – tradycyjnych pielgrzymów.  
 
 
Wprowadzenie 
 

Jak zauważają Hoffman, Fainstein i Judd [2003] turystyka w wielu dzisiejszych 
miastach urosła do rangi strategii rozwoju gospodarczego. Zjawisko to najczęściej wiąże się  
z rewitalizacją miejskiego centrum, ale też z dążeniami do zmiany wizerunku i promocji 
miasta. Będąc współcześnie niezwykle dynamicznym a zarazem globalnym fenomenem 
turystyka przyjmuje warunkowane lokalnym, zwłaszcza społecznym, kontekstem różne 
alternatywne formy i scenariusze rozwoju [Elliott 1997]. Koncepcją, która dobrze wyjaśnia 
przemiany współczesnych miast, bądź ich fragmentów pod wpływem turystyki jest 
gentryfikacja turystyczna K. Gothama[2005], która wyrosła z koncepcji gentryfikacji R. Glass 
[1964]. Traktując o gentryfikacji turystycznej można wskazać dwa zasadnicze scenariusze, 
które tłumaczą na najwyższym poziomie ogólności jej genezę i przebieg. Uwzględniając siły 
uruchamiające i napędzające procesy gentryfikacji turystycznej można mówić o procesach 
inspirowanych przez rynek, jak i przez władze publiczne. Podobnie jak w klasycznej 
gentryfikacji współczesne rozumienie gentryfikacji turystycznej eksponuje znaczenie 
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kontekstu geograficznego (uwarunkowań społecznych, gospodarczych, politycznych, 
środowiskowych), który pozwala mówić o różnych formach gentryfikacji turystycznej.  

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, celem artykułu jest pokazanie gentryfikacji 
turystycznej w kontekście irańskiego miasta Meszhed, w którym rozwój turystyki religijnej 
stał się strategią rozwoju miasta i odnowy historycznego centrum realizowaną przez władze 
różnego szczebla. Burzliwa i radykalna w zwrotach historia Iranu w ostatnim półwieczu 
zmieniła oblicze świętego miasta szyitów Meszhed w ponad trzymilionową metropolię, 
gospodarczo zależną od turystyki, którą odwiedza 20-25 mln pielgrzymów i turystów 
religijnych rocznie. W pracy postawiono następujące hipotezy: 

1. Gentryfikacja turystyczna w Meszhed jest inspirowana i koordynowana przez władze 
publiczne i religijne. 

2. Ma charakter mieszkaniowy i handlowy, towarzyszy jej bezpośrednie i pośrednie 
wyparcie.  

3. Jej skutkiem jest akumulacja kapitału w centrum miasta wokół przestrzeni sacrum 
(sanktuarium imama Rezy), szybko rosnące miejskie kontrasty oraz frustracje 
społeczne. 

Zasadniczym celem pracy jest weryfikacja sformułowanych hipotez. Aby zrealizować 
powyższy cel przedstawiono historię, specyfikę Meszhed oraz genezę, przebieg i charakter, 
jak i konsekwencje gentryfikacji turystycznej w tym mieście. Opracowanie wpisuje się  
w szeroką debatę nad aktualnymi relacjami masowej turystyki kulturowej1 i miasta. Wnosi  
w dyskusję nad gentryfikacją turystyczną perspektywę skutków współczesnej 
turystykireligijnej. Do polskiego piśmiennictwa wprowadza rzadko podejmowaną refleksję 
nad fenomenem gentryfikacji turystycznej, a jednocześnie unikatową kwestię w dyskusji 
naukowej perskich badaczy nad przekształceniami miasta pod wpływem masowej turystyki 
religijnej. Praca ma charakter studium przypadku [Yin 2003], którego zasadnicze źródła 
stanowią dokumenty i publikacje naukowe dostępne w języku angielskim oraz perskim,  
jak i wieloletnia obserwacja uczestnicząca jednego z autorów. Jest wynikiem spojrzenia 
geografa i architekta. 
 
 
Gentryfikacja turystyczna – definicja zjawiska 
 

Miasta są w stanie ciągłych przeobrażeń widocznych zwłaszcza w transformacji 
przestrzeni centralnej. Duża część światowej, w tym polskiej literatury, dotycząca przemian 
zachodzących we współczesnych miastach rozpatruje je w kontekście koncepcji gentryfikacji 
R. Glass [1964]. Jak zauważa Maik [2016] badania nad gentryfikacją przyczyniają się 
zwłaszcza do zrozumienia i opisu mechanizmu zachodzących zmian. W aktualnym 
międzynarodowym stanie dyskusji nad gentryfikacją podkreśla się jej związki z globalizacją 
[Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marcińczak, Wolaniuk 2014], przestrzenną ekspansję, czy wręcz 
traktuje jako globalną miejską strategię przekształcania centrów miast (inner city), a zarazem 
ekspresję neoliberalnego urbanizmu [Smith 2002]. Gentryfikacja może być inicjowana przez 
„spontaniczne” wolnorynkowe siły miejskiej odnowy, ale też jak wskazują niektórzy autorzy 

                                                
1 Jak przedstawia A. Mikos von Rohrscheidt [2011, s. 35] „wielu spośród autorów starszych opracowań na temat 
podróżowania w czasie wolnym z motywów kulturowych dokonywało wyraźnego rozróżnienia pomiędzy 
kulturową turystyką religijną a ruchem pielgrzymkowym, w niektórych przypadkach posuwając się nawet  
do stawiania ich we wzajemnej opozycji. Jednak w ostatnim czasie w polskiej refleksji naukowej nad 
fenomenem pielgrzymowania, a także nad turystyką kulturową (w jej ramach również religijną) można 
zauważyć kształtowanie się konsensu w interpretacji tych zjawisk, polegającego na uznaniu ruchu 
pielgrzymkowego za jedną z form (najstarszą i specyficzną) szeroko rozumianej turystyki religijnej, stanowiącej 
odrębny element turystyki kulturowej. Jako kryterium wyodrębnienia pielgrzymek w ramach tej ostatniej 
wskazywana jest motywacja podróżujących - w przypadku kulturowej turystyki religijnej głównie poznawcza  
i odnosząca się do przeżycia religijnego w przypadku pielgrzymki”. 
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przez działania władz lokalnych [Lisowski 1999; Górczyńska 2015], często jako sprzężenie 
zwrotne procesów rewitalizacji [Jadach-Sepioło2009]. Badania nad gentryfikacją pokazują, że 
ma ona odmienną skalę, charakter i natężenie w różnych kontekstach geograficznych, ale też 
podlega niejednoznacznej ocenie. Najczęściej wskazywane pozytywne jej skutki to wzrost 
wartości nieruchomości, tworzenie miejsc pracy, inwestycje podnoszące jakość usług, zaś 
krytyka dotyczy głównie wyparcia dotychczasowych mieszkańców. Postrzegając 
gentryfikację jako rezultat luki renty gruntowej [Smith 1979] wskazuje się, że procesy  
te pojawią się najszybciej na obszarach, w których różnica między istniejącą a potencjalną 
rentą gruntową (możliwą do osiągnięcia w efekcie odnowy, przebudowy lub zmiany sposobu 
użytkowania istniejących struktur) są największe. Są to zwykle zdegradowane materialnie  
i społecznie tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie centrów miast, które mogą zarazem 
doświadczać kolejnych fal gentryfikacji [Sagan 2017].  

Jednym z nowszych rozwinięć koncepcji gentryfikacji R. Glass [1964] jest koncepcja 
gentryfikacji turystycznej K. Gothama [2005]. Ujęcie to dobrze interpretuje zmiany 
zachodzące w dzisiejszych miastach, w których jak zauważają Hoffman, Fainstein i Judd 
[2003] turystyka „urosła do miejskiej strategii rozwoju gospodarczego”. Obserwowana coraz 
częściej skala i skutki rozwoju turystyki miejskiej wywołały w ostatniej dekadzie szeroką 
debatę, w której gentryfikacja turystyczna staje się istotnym elementem. Jej znaczący asumpt 
dotyczy wyjaśniania mechanizmów przemian współczesnych miast bądź ich fragmentów pod 
wpływem turystyki. Tak jak klasyczna, koncepcja Glass propozycja Gothama, podlega 
nieustannej dyskusji i ewolucji, co szeroko przedstawiła Kowalczyk-Anioł [2018]. 
Dynamiczny rozwój turystyki miejskiej, jej nieustanne przeobrażenia oraz dyfuzja 
gentryfikacji w przestrzeni geograficznej stawiają nowe wyzwania w badaniach nad tym 
fenomenem, jednak powstające opracowania stanowią zwykle rozwinięcia ujęcia Gothama 
[m.in. Herrera, Smith, Vera 2007; Gant 2016; Gravari-Barbas, Guinand 2017].  
Część modyfikacji wynika z rozszerzania zakresu przedmiotowego zjawiska, większość  
z odmienności kontekstu terytorialnego. Zasadnie jest zatem mówić nie o procesie lecz  
o procesach gentryfikacji turystycznej, które rozprzestrzeniły się od miast amerykańskich  
i europejskich po miasta krajów rozwijających się.  

Gentryfikacja turystyczna, jakkolwiek trudna do wychwycenia i zrozumienia, jest 
rosnącą na znaczeniu siłą przekształcającą krajobrazy społeczno-ekonomiczne wielu 
dzisiejszych miast [Gravari-Barbas, Guinand 2017]. Bez wątpienia łączą się w niej odnowa 
miasta (rewitalizacja jego fragmentów), rozwój turystyki i gentryfikacja, jako wzrost wartości 
ekonomicznej oraz symbolicznej poszczególnych obszarów miejskich. Rozmaitość tych 
powiązań powoduje, że termin gentryfikacja turystyczna jest wieloznaczny. Tym bardziej,  
że proces ten przybierać może różne formy, np. nowo wybudowanej gentryfikacji (new-build) 
–Liang, Bao [2015], czy super-gentryfikacji turystycznej [Pinkster, Boterman 2017; Gravari-
Barbas 2017].  

W jednej z pierwszych prac poświęconych gentryfikacji turystycznej w kontekście 
europejskim García, Smith, Mejías [2007] wykazali związki między kolejną falą gentryfikacji 
a publicznymi strategiami rozwoju turystyki oraz ściśle związanym z nimi wyparciem 
lokalnej społeczności. Displacement, czyli proces wypierania, relokacji (istotny  
w klasycznym definiowaniu gentryfikacji), jest konstytutywną, a zarazem budzącą najwięcej 
emocji i protestu społecznego składową współczesnej gentryfikacji turystycznej [Colomb, 
Novyred. 2016; Kowalczyk-Anioł, Zmyślony 2017]. Gant [2016] podkreśla, że napędzane 
turystyką procesy wypierania są współcześnie zasadniczym obliczem gentryfikacji w wielu 
miastach świata. Ich signum tempori w drugiej dekadzie XXI wieku stanowi rugowanie 
mieszkańców powodowane przez rozpowszechniane za pomocą globalnych portali 
internetowych form bezpośredniego krótkoterminowego wynajmu turystycznego, np. Airbnb 
[Gravari-Barbas, Guinand 2017]. Analizując sytuację w Barcelonie Gant [2016] wskazuje  
na wspólne występowanie mechanizmów typowych dla gentryfikacji turystycznej – 
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bezpośredniego oraz związanego z „presją wypierania” pośredniego wyparcia. Zmianę 
społeczną, która jest konsekwencją nakładania się obu form wyparcia, autor ten określa jako 
wyparcie kolektywne. 

Gentryfikacja turystyczna obejmuje zarówno gentryfikację mieszkaniową, jak  
i handlową [Gotham 2005; Grzeszczak 2010]. Pierwsza podnosi wartość nieruchomości  
i wynajmu lokali mieszkalnych, ale też wzrost i przestrzenną ekspansję zakwaterowania 
turystycznego (hoteli, hosteli, obiektów b&b), drugich domów i ofert sharing economy 
[Pawlusiński 2017]. Gentryfikacja handlowa przekształca lokalny rynek na potrzeby 
gospodarki gościnności – zastępuje lokalne niezależne sklepy i usługi podstawowe 
franczyzowymi, sieciowymi punktami (bary, fast food, kawiarnie), obiektami luksusowej 
konsumpcji globalnych marek (np. modowych), powoduje wzrost cen wynajmu lokali 
użytkowych i konsumpcji [Novy, Colomb 2016]. Częstym czynnikiem gentryfikacji 
turystycznej jest odnowa historycznej tkanki miejskiej (zwykle powiązana z komodyfikacją  
i estetyzacją przestrzeni), jak i prowadzona przez miasto restrykcyjna polityka ochrony 
dziedzictwa historycznego (zwłaszcza obiektów z listy UNESCO), pośrednio sprzyjające 
wypieraniu mieszkańców [m.in. Gravari-Barbas i Guinand 2017; Opillard 2016].  

Gant [2016] upatruje w gentryfikacji turystycznej proces społeczno-przestrzennej 
zmiany, w której lokalne sąsiedztwa podlegają przeobrażeniom dla zaspokojenia potrzeb 
zamożnych konsumentów – zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Opillard 
[2016]dostrzega w niej także możliwość identyfikacji sposobów, w jakich zmieniały się 
„krajobrazy władzy”, w tym nowych instytucjonalnych powiązań między aktorami 
publicznymi i prywatnymi. Gravari-Barbas i Guinand [2017] dodają, że lokalni aktorzy, 
mieszkańcy, jak i turyści także mają swój niemały udział w tym zjawisku. Koncepcja 
gentryfikacji turystycznej jest przydatna również do analizy lokalnych konsekwencji 
transformacji i interwencji nowych aktorów w miastach, w których zaczynają się uwidaczniać 
(coraz częściej negatywne) skutki napływu kapitału i ruchu turystycznego [Opillard 2016; 
Kowalczyk-Anioł, Zmyślony 2017]. 

Uwzględniając powyższe rozważania w artykule przyjęto definicję gentryfikacji 
turystycznej zaproponowaną na gruncie literatury polskiej przez Kowalczyk-Anioł [2018]. 
Jest nią „równoczesny ekonomiczny, fizyczny, społeczny i kulturowy wpływ wywierany 
przez rozwój turystyki i sprzyjających jej procesów rewitalizacji (uruchamianych przez siły 
rynku i działania władz), nierozłącznie związany z wyparciem mieszkańców powodowanym 
przez działalność turystyczną i aktywność turystów. Jego skutkiem jest przekształcenie 
miejskiej przestrzeni społecznej w przestrzeń konsumpcji turystyczno-rozrywkowej”. 
Zdaniem tej autorki warto rozróżnić dwa zasadnicze scenariusze, które tłumaczą  
na najwyższym poziomie ogólności genezę i przebieg omawianego zjawiska. Uwzględniając 
siły uruchamiające i napędzające omawiane procesy można mówić o gentryfikacji 
turystycznej inspirowanej przez siły rynku, jak i pobudzane polityką publiczną. W artykule 
szczególną uwagę skupiono na tym drugim. Przyjmuje on mechanizm top-down, zgodnie  
z którym procesy gentryfikacji turystycznej są uruchamiane przez władze publiczne 
(centralne, miejskie) w ramach programowych działań. Pobudzenie turystyki miejskiej  
w wybranych obszarach miasta (np. historycznych, centralnych) może być w nich 
jednoznacznie określonym głównym lub drugorzędnym celem – w obu przypadkach 
ukierunkowanym mechanizmem przekształcania przestrzeni społecznej, związanym zwykle  
z neoliberalną gospodarką miejską. Zinstytucjonalizowaną gentryfikację turystyczną mogą też 
uruchamiać i zarazem stymulować publiczne programy rewitalizacji2 zdegradowanych 
terenów miejskich [Kaczmarek 2012, 2015; Sagan 2017]. Bywa wówczas traktowana jako 
niezaplanowany efekt, przynajmniej w wymiarze deklaratywnym i na poziomie 

                                                
2 Za S. Kaczmarek [2015] rewitalizacja to proces, na który składa się sekwencja planowanych działań mających 
na celu ożywienie gospodarcze oraz zmianę struktury przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych obszarów 
miasta, aby przywrócić im wartość społeczną. 
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formułowanych celów działań. Podsumowując, w omówionych przypadkach gentryfikacja 
turystyczna wynika z polityki władz publicznych a nie sił rynku. Można ją określić jako 
narzędzie publicznej, zwłaszcza miejskiej polityki. W takim ujęciu traktowana jest w tej 
pracy. 
 
 
Turystyka w Iranie 
 

Iran (do 1935 roku znany jako Persja) położony w regionie Bliskiego Wschodu, 
wyróżnia się dużą powierzchnią (1 648 000 km2) i liczną (około 80 mln) oraz młodą 
populacją mieszkańców. Jego historia sięga starożytności (3 tys. l. p.n.e.), zaś imponujące 
dziedzictwo współtworzą pamiątki z wielu epok [por. O'Gorman i in., 2007; Maciejowski 
2013]. Od VII wieku kraj ten jest pod wpływami arabskimi. Współcześnie zamieszkuje go 
największa w skali świata społeczność szyickich muzułmanów. Od 1979 roku (od czasu 
rewolucji islamskiej) stał się republiką teokratyczną ściśle łączącą szyizm (odłam islamu)  

z państwem 
[Matusiak 2012].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Walory 
turystyczne Iranu 
Źródło: Maciejowski 
[2013, s. 331]. 
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Według UNWTO, Iran znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów świata pod 
względem atrakcyjności turystycznej. Pomimo bogatych walorów naturalnych i kulturowych 
Iranu [O'Gorman i in. 2007; Faracik 2012; Matusiak 2012; Maciejowski 2013; 
HeydariChianeh, Del Chiappa, Ghasemi 2018] (ryc.1), kraj ten ma niewielki udział  
w globalnym rynku turystycznym – zaledwie 0,01% w przychodach w światowej turystyce  
i niespełna 0,05% turystów [Zolfaghari 2007]. Iran ma osobliwą trajektorię rozwoju turystyki. 
Jest ona przede wszystkim wynikiem burzliwej historii tego kraju, w tym radykalnych 
zwrotów politycznych w XX wieku i związanych z nimi uwarunkowaniami społeczno-
kulturowymi i gospodarczymi. Początki instytucjonalne turystyki w Iranie sięgają wprawdzie 
1935 roku, jednak dopiero w latach 70. XX wieku w ramach realizacji rządowych planów 
rozwoju Iranu turystyka znalazła się wśród celów priorytetowych dla rozwoju kraju 
[Matusiak 2012]. Przed rewolucją islamską postępował stopniowy rozwój turystyki opartej  
o wzorce zachodnie - adaptacja na cele turystyczne wybrzeża i wysp Morza Kaspijskiego oraz 
Zatoki Perskiej (m.in. wyspa Kish), jak i miejsc historycznych (Isfahan, Persepolis). 
Rewolucja islamska w końcu lat 70. XX wieku, po której nastąpiła przedłużająca się 
ośmioletnia wojna z Irakiem i trwająca w regionie niestabilność negatywnie wpłynęły na 
turystykę3, prowadząc do recesji w tej dziedzinie przez ponad dwie dekady [Najmi i in. 2010]. 
Zgodnie z konstytucją aktualna polityka turystyczna w Iranie ma być zgodna z islamskim 
prawem i wartościami. Odrzucając westernizację wprowadzono system zasad 
obowiązujących także turystów zagranicznych. Dodatkowymi ograniczeniami są braki 
infrastrukturalne, rygorystyczne kodeksy społeczne, jak i niekorzystny wizerunek kraju 
utrwalony w świadomości społeczności międzynarodowej [Zolfaghari 2007; Maciejowski 
2013; HeydariChianeh i in. 2018]. Iran jest objęty licznymi obostrzeniami i sankcjami 
gospodarczymi, a zarazem postrzegany jako region podwyższonego ryzyka [Bizzarri, 
Gonzalez Lopez 2014].Współcześnie władze irańskie, po początkowym (lata 80. XX w.) 
negatywnym podejściu do rozwoju turystyki [Khaksarii in. 2014], traktują ją jako sektor, 
który może zapewnić zatrudnienie dla rozrastającej się młodej populacji (jedno  
z najważniejszych wyzwań dla rządzących) i poprawić ogólne warunki życia. Przygotowano 
w tym celu wiele planów i programów [Foruzan, 2014; Sarkheyli, Rafieian, Taghvaee 2016]. 
Najnowszy irański Plan Rozwoju Turystyki, uchwalony w 2005 r., zakłada wzrost 
przyjazdów turystów zagranicznych, do poziomu 20 mln w 2025 r., przy jednocześnie 
planowanych inwestycjach w turystykę na poziomie 32 mld USD [Faghri 2007; Zamani-
Farahani, Henderson 2010]. 

Warto jednak podkreślić za Scott i Jafari [2010], że trajektoria rozwoju turystyki, 
zwłaszcza zagranicznej, w Iranie (podobnie w Arabii Saudyjskiej), jest odmienna od 
powszechnych wzorców znanych ze świata zachodniego. Warunkuje ją ukierunkowanie na 
przyciąganie muzułmanów z sąsiednich i pobliskich geograficznie i/lub kulturowo oraz 
religijnie krajów. Jej trzonem jest turystyka pielgrzymkowa, zwłaszcza szyitów, która 
jednocześnie stanowi kluczowy element kultury społeczeństw islamskich [HeydariChianeh  
i in. 2018]. Jest to zatem inny niż tradycyjny model boosteryzmu (boosterism) [por. Dredge 
1999, Hall 2008], jakkolwiek zdarzają się stanowiska mówiące, iż promowany minimalny 
dystans kulturowy (turystyka krajowa i wyznawców islamu z sąsiednich państw) pozwala 
mówić o irańskim modelu community-based tourism bliskim paradygmatowi 
zrównoważonego rozwoju [Alipour, Kilic, Zamani 2013]. Jednakże zdaniem autorów 
określenie obserwowanego aktualnego podejścia do rozwoju turystyki w Iranie jako 
boosteryzm wydaje się bardziej zasadne pamiętając, że jego istotą jest dążenie  
do maksymalizacji wzrostu bez względu na koszty społeczne i środowiskowe. . 

                                                
3 Liczba turystów zagranicznych spadła z 680 tys. w 1978 do 9,3 tys. w 1990 roku. Po rewolucji nastąpiło 
odcięcie od USA i krajów Europy Zachodniej. Więcej o planach i uwarunkowaniach rozwoju turystyki w Iranie 
przed i po rewolucją w polskim piśmiennictwie traktują m.in. Matusiak [2012] i Maciejowski [2013]. 
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Współczesna turystyka, zwłaszcza zagraniczna, jak wskazano wcześniej, jest zatem 
zjawiskiem stosunkowo nowym w Iranie. W skali kraju obcokrajowcy stanowią około  
1/5 ruchu turystycznego i pochodzą przeważnie z regionu Bliskiego Wschodu, Azji i Europy 
[Bizzarri, Gonzalez Lopez 2014]. W Iranie znajduje się około 70000 świątyń i grobów, które 
należą do potomków szyickich imamów. Niektóre z tych miejsc znane są wszystkim szyickim 
muzułmanom na całym świecie, inne mają znaczenie lokalne. Poza Iranem mieszka około  
250 milionów szyitów, z których 25 milionów każdego roku podróżuje. Szyici, jak wszyscy 
muzułmanie, wierzą w pięć filarów islamu: wyznanie wiary, codzienne modlitwy, post, 
jałmużnę i pielgrzymowanie. Stanowi to duży potencjał rozwoju turystyki pielgrzymkowej  
i religijnej [Zolfaghari 2007]. Poza dominującym celem religijnym wzrasta wśród 
obcokrajowców znaczenie turystyki medycznej promowanej w ostatnich latach za aprobatą  
i przy udziale władz centralnych [Izadi i in. 2012]. Aktualną ambicją władz irańskich jest 
także przyciągnięcie muzułmańskich turystów związanych z coraz bardziej dochodowym 
segmentem turystyki halal. 

W irańskiej turystyce bezsprzecznie jednak prym wiodą odwiedzający krajowi (79%), 
co częściowo tłumaczy wielowiekowa tradycja pielgrzymowania Persów do miejsc świętych 
[Bizzarri, Gonzalez Lopez 2014]. Irańczycy, także ze względu na ograniczenia geopolityczne 
(konflikty z Arabią Saudyjską i Irakiem), chcąc sprostać obowiązkom religijnym nadal 
kontynuują tradycje pielgrzymowania do sanktuariów krajowych [Bizzarri, Gonzalez Lopez 
2014]. Nie bez znaczenia jest aktualna polityka nakazująca poznanie turystyczne własnego 
kraju przed podjęciem wyjazdów zagranicznych [Matusiak 2012]4, która kształtuje 
wewnątrzkrajowe migracje turystyczne zarówno w ramach turystyki religijnej, jak  
i odwiedzin krewnych oraz znajomych (VFR). 
 
 
Gentryfikacja turystyczna w Meszhed – uwarunkowania i skutki 
 
Meszhed jako ośrodek turystyki religijnej 

Wśród najważniejszych w Iranie, zarówno pod względem religijnym, jak  
i turystycznym miejsc, szczególną rolę odgrywa Meszhed (Mashhad, Mashhad al-Reza) 
nazywany Świętym Miastem szyitów. Miasto to znajduje się 850 km na wschód od Teheranu, 
na północnym-wschodzie Iranu, w sąsiedztwie granicy z Turkmenistanem i Afganistanem 
[Bizzarri, Gonzalez Lopez 2014]. Położone jest na wysokości ponad 900 m n.p.m.  
Jest to drugie co do wielkości miasto w kraju. Metropolia według spisu ludności z 2011 roku 
liczyła wówczas ponad 3,1 mln osób. Jest stolicą prowincji Khorasan Razavi [Alipour, Olya, 
Forouzan 2017]. Miasto zostało założone w 823 roku jako centrum religijne związane  
z grobem imama Rezy. Szybko rozwinęło się za sprawą handlu, który był podstawą 
gospodarczą regionu Khorasan, położonego na skrzyżowaniu na Jedwabnym Szlaku 
[Bizzarri, Gonzalez Lopez 2014]. Meszhed, przyciąga pielgrzymów od czasów 
średniowiecza, jakkolwiek szczególny wzrost jego znaczenia nastąpił w końcu XVI wieku, 
gdy główne miejsca święte islamu (Mekka, Medyna, groby szyickich imamów w Iraku) były 
pod panowaniem wrogiego Cesarstwa Otomańskiego. Rządzący wówczas Persją Safawidzi 
ustanowili i wypromowali Mashhad jako alternatywny (zastępczy) ośrodek pielgrzymkowy 
nazywając ją ‘Haj-e-Foghara’, co utrwalono w powszechnej pamięci i balladach [Amid 2013, 
s. 89]. Najważniejszy szlak pielgrzymkowy liczył wówczas 965 km i prowadził z Isfahan – 
ówczesnej stolicy Iranu. Współcześnie, w świecie muzułmańskim, Mashhad nadal jest 
klasyfikowany jako główny cel podróży. Stanowi drugie po Mekce rangą miejsce 
pielgrzymkowe dla szyitów w ramach tzw. ziara - pielgrzymki do grobu świętego uważanej 
za równoważącą hadżdż, czyli pielgrzymkę do Mekki [Jackowski 2003; Dłużewska 2012]. 

                                                
4 Bilboardy „Fist Iranian tourism then global tourism” – szerzej m.in. Matusiak [2012]. 
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Miasto, pomimo swojego istotnego religijnego znaczenia, jeszcze w pierwszych 
dekadach XX wieku było niewielkim ośrodkiem (około 70 tys. mieszkańców) o tradycyjnym 
perskim charakterze. W 1902 roku Meszhed miało jedną nowoczesną ulicę prowadzącą  
od zachodniego wejścia do miasta do sanktuarium i sąsiadującego z nim skromnego bazaru 
dla pielgrzymów.  

 
Ryc. 2. Meszhed w 1874 roku 
Źródło: Darwent [1965] uzupełnione.  
 

 
Ryc. 3. Obszar miasta Meszhed w latach1861, 1951, 1964 i 1969 
Źródło: Mehrazan [1993].  
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Z pracy pod redakcją Boswortha [2007] wynika, że Meszhed nigdy nie miał 
odpowiedniego do swojej rangi bazaru i sklepów, zaś pielgrzymi korzystali z 37 
karawanserajów (zajazdów), rozproszonych po okolicach (ryc. 2). Równie istotnym dla niego 
był handel z Teheranem, jak i Rosją. W 1935 roku zostało połączone nowoczesną drogą  
z Teheranem, w 1957 także koleją, dzięki czemu nastąpiła pierwsza fala ekspansywnej 
urbanizacji Meszhed (ryc. 3). W latach 60. XX wieku miasto zyskało uniwersytet, 
najnowocześniejsze w Iranie szpitale, rozwinął się przemysł spożywczy (przetwórstwo 
owoców, przyprawy w tym szafran) i tekstylny (dywany). Jednocześnie wdrożono pierwszy 
wielkoskalowy plan przebudowy miasta, którym objęto prawie połowę jego obszaru i 80% 
terenów należących do meczetu. Decyzją szacha miasto miało stać się najważniejszym  
i najnowocześniejszym centrum pielgrzymkowym muzułmańskiego świata [Bosworth red. 
2007]. W ciągu ostatnich dekad liczba turystów krajowych rosła od o 5% do 10% każdego 
roku. Badania wykazują, że w 2006 roku do Meszhed przybyło około 25 milionów 
pielgrzymów[Zolfaghari 2007]. Rządowe plany dążą do osiągnięcia 46 milionów 
pielgrzymów rocznie w następnych 20 latach [Zolfaghari 2011]. Aktualnie miasto gości 
codziennie około 600 000 przyjezdnych [Bizzari, Lopez 2014]. Ponad 70% pielgrzymów jest 
w Meszhed częściej niż raz w roku co kreuje duży potencjał ale też wyzwanie dla recepcji 
turystycznej i miejscowego planowania [Fazeli, Kord Shakeri,BozorgzadehYazdi 2015]. 
Pielgrzymi, którzy stanowią 95% odwiedzających w Meszhed poszukują zwykle 
zakwaterowania w okolicy głównego celu podróży, czyli meczetu imama Rezy.  
Tam koncentruje się zróżnicowana oferta noclegowa miasta, zwłaszcza hotele (113 hoteli,  
tj. około 55% hoteli znajdujących się w Iranie [Foruzan 2014]). Są wśród nich obiekty 
luksusowe (pięcio- i czterogwiazdkowe) ale większość stanowią hotele niższych kategorii 
Bazę noclegową Meszhed tworzy też 488 zajazdów oraz ponad 255 hoteli apartamentowych 
zlokalizowanych w mieście lub jego bezpośrednim sąsiedztwie [Foruzan 2014]. Średnie 
wykorzystanie bazy hotelowej wynosiło w 2010 roku około 60%, jednak aktualnie wobec 
napiętych stosunków z Arabią Saudyjską spadło do około 20% [WTTC 2017; Hoad 2018]. 
Należy zauważyć, że pielgrzymi, mogą nocować w domach krewnych, ale też campingach, 
parkach, centrach religijnych (np. hoseiniyeh) i innych miejscach [Fazeli i in. 2015]. 
Interesującą i zaskakującą wobec restrykcyjnej polityki społecznej tego kraju a popularną 
wśród młodych zagranicznych turystów alternatywą jest ponad 5,5 tys. ofert noclegów  
w mieszkaniach prywatnych w Meszhed w ramach dozwolonego w Iranie couchsurfingu 
[www.couchsurfing.org; 15.03.2018]. 

Badania Izadi i Kazemi Andarian [2012] pokazały, że ponad 86% pielgrzymów 
przebywa w Meszhed przez trzy dni lub dłużej. Około 3/4 korzysta z usług 
gastronomicznych, kupuje pamiątki (np. akcesoria do modlitwy ‘Mohr’, ‘Tasbih’, publikacje 
religijne, dywany, szafran itp.) i robi zakupy w bliskim sąsiedztwie sanktuarium. Strefa 
sacrum i otaczające ją turystyczne zaplecze w Meshhed funkcjonuje bez przerwy przez całą 
dobę. Zainteresowani mogą bez ograniczeń czasowych odwiedzać grób i meczet imama Rezy 
(największy pod względem powierzchni na świecie), jak i zrobić zakupy (certyfikowanych 
produktów halal5, ale też biżuterii, odzieży, czy sprzętu komputerowego) w nowoczesnych 
centrach handlowych lub stylizowanych na tradycyjne bazary, spędzić czas w restauracji lub 
kawiarni a nawet obiektach rekreacyjnych. Otoczenie meczetu imama Rezy tworzą różne 
związane z nim instytucje religijne, w tym szkoły teologiczne i kompleks muzealny  
                                                
5 Termin halal (haalal) oznacza „to, co nakazane, dozwolone”. W świecie islamu używa się go na określenie 
wszystkiego co dopuszcza prawo szariatu (rzeczy i czynności) – por. Stasiak [2015].  
Dla zwiększenia dochodu z potencjału religijnego Meszhed władze irańskie dążą do ustanowienia  
go międzynarodowym „hubem” najszybciej rozwijającego się i najbardziej intratnego globalnego segmentu 
muzułmańskich turystyki, jakim jest turystyka halal. Dla budowy rangi Meszhed rozpoczęto szeroko zakrojoną 
certyfikację halal m.in. powołując w tym celu (w 2014 roku) Halal National &Regional Research Center. Wobec 
opisanego trafna wydaje się refleksja Rezaian [2007 za: Amid 2013, s.95]: „islam i konsumpcjonizm wydają się 
iść ramię w ramię”. 
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(Astan QudsRazavi Central Museum)6, który posiada jeden z najbogatszych zbiorów kultury  
i sztuki Iranu - w szczególności rękopisy, księgi i obrazy [https://globe.aqr.ir; 15.03.2018].  
Tą rozległą, przylegającą do meczetu, strefą masowej konsumpcji i usług turystyki religijnej 
zarządza sprawująca opiekę nad grobem świętego organizacja religijna Astaan-e QodsRazavi.  

Zaledwie co czwarta osoba przybywająca do Mashhadodwiedza inne atrakcje 
turystyczne miasta, np. parki miejskie, rozrywki i wodne – utworzone w większości na 
przełomie XX i XXI wieku. Poznanie innych części miasta diametralnie zmienia ich 
wcześniejszą percepcję Mashhed – odbieranego zwykle jako zatłoczone, brudne, tradycyjne, 
zanieczyszczone i żyjące w nieustannym pośpiechu [Fazeli, Kord Shakeri, Bozorgzadeh 
Yazdi 2015]. Nadmierna koncentracja tak dużego całorocznego ruchu turystycznego  
w historycznym centrum stanowi zasadnicze wyzwanie nie tylko dla zarządzania miastem, 
jego wizerunku ale przede wszystkim dla jakości życia mieszkańców i zachowania 
równowagi ekologicznej. 

Osobliwością Iranu, a zwłaszcza analizowanego Meszhed, jest obserwowana  
na miejskiej scenie rywalizacja, między tradycyjnymi administrującymi obiektami religijnymi 
trustami bonyads (fundacjami charytatywnymi) a władzami miejskimi7. Funkcjonująca  
w Meszhed od ponad 1200 lat (jakkolwiek w obecnej formie zinstytucjonalizowana ponad 
220 lat temu) bonyad Astaan-e Qods zarządzająca meczetem powiększyła od czasów 
rewolucji islamskiej czterokrotnie ziemie należące do świątyni [Sarkheyli i in. 2016].  
Jest właścicielem około 43% miasta, posiada większość nieruchomości w Meszhed  
i wynajmuje powierzchnie sklepowe bazarom oraz hotelarzom [Foruzan 2014]. Zarządza 
omówioną wcześniej najbardziej dochodową turystyczną częścią historycznego centrum 
wokół meczetu imama Rezy. Zatrudnia ponad 19 tys. osób, prowadzi m.in. fabrykę 
samochodów, opiekę medyczną, działalność rolniczą, kulturalną, naukową [Foruzan 2014]. 
Jest to ważny krajowy interesariusz rozwoju turystyki religijnej, a zarazem potężny gracz na 
scenie gospodarczej i politycznej Meszhed8. Symboliczna rywalizacja miedzy Astan-
eQodsRazavi a władzami miejskimi rozgrywa się w Meszhed także dosłownie w jego 
przestrzeni publicznej. Władze miejskie realizując politykę estetyzacji przestrzeni, 
promowania Meshed jako miasta halal, a nade wszystko chcąc zachęcić skupiających się 
wokół sąsiedztwa meczetu turystów do odwiedzenia innych obszarów i obiektów – 
koordynują tworzenie w niej licznych murali o tematyce religijnej, często wprost z cytatami  
z Koranu. Ta swoista sakralizacja dotyczy przestrzeni publicznej jest negatywnie odbierana 
przez bonyad – aspirującego do rangi głównego miejskiego gracza, z demonstracyjnym  
(pod pretekstem religijnym) usunięciem muralu włącznie[Zarkar2016]9.  

Meszhed odzwierciedla zatem złożoność świata irańskiego, który pomimo licznych 
trudności gospodarczych i społecznych jest obecnie interesującym przykładem rozwijającego 
się ośrodka masowej turystyki religijnej i kulturowej [Ashouri Karizaki, Kharazmi, Ajza 
Shokoohi 2017]. Obserwowane przemiany miasta, ukierunkowane na inwestycje w turystykę 
krajową, pokazują jak istotne jest jej znaczenie w kraju, który wprawdzie opiera swoją 
                                                
6 Astan QudsRazavi Central Museum został zaprojektowany przez DariushaBorbor i oddany do użytku w 1976. 
Składa się z kilkunastu placówek muzealnych i biblioteki [https://www.aqr.ir; 15.03.2018]. 
7 Organizacjom zarzuca się niepłacenie podatków i tym samym osłabianie krajowej gospodarki. Większość  
z nich otrzymuje bezpośrednie rządowe dotacje i inne formy wsparcia [Zarkar 2016]. 
8 Organizacja ta na swojej oficjalnej stronie internetowej (https://www.aqr.ir; 15.03.2017) udostępnia najwięcej 
informacji o Meszhed w innych niż perski językach (arabskim, pakistańskim urdo, tureckim, indonezyjskim, 
angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim). Jest to względnie najbardziej dostępne źródło informacji  
o mieście – jego historii, ofercie turystyczno-handlowej, informacjach praktycznych, aktualnościach, jak  
i rozlicznych instytucjach podległych Astan-e Qods. Można zatem przyjąć, że bonyad Astan-e Qods, nie tylko 
zarządza strefą sacrum i towarzyszącą jej strefą masowej turystycznej konsumpcji ale również prowadzi  
i kontroluje zagraniczny przekaz o mieście i jego promocję turystyczną. 
9 Opisywany przez źródła naukowe i media przykład stanowi natychmiastowe (w jedną noc) usunięcie 
wielkopowierzchniowego muralu Shahnameh umieszczonego na wprost centrum rekreacyjnego zarządzanego 
przez Astan-e  Qods [m.in. Zarkar 2016] 
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gospodarkę o eksploatację złóż ropy naftowej, lecz jednocześnie podlega sankcjom, ma duże 
trudności z eksportem i niestabilnym kursem walutowym (z silną tendencją do dewaluacji). 
Krajowe inwestycje turystyczne są w nim traktowane jako próba równoważenia 
międzynarodowej izolacji gospodarczej [AshouriKarizaki i in. 2017]. Według realizowanej 
wizji rozwoju w ciągu następnych dwudziestu lat Meszhed ma stać się miastem: pielgrzymki, 
turystyki i religii, wyciszenia i odnowy, gospodarki opartej na usługach i wyspecjalizowanych 
gałęziach przemysłu, rozwiniętej technologii i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.  
W tej perspektywie miasto ma być „inspirującym ośrodkiem ze światowej klasy usługami 
turystycznymi oraz celem pielgrzymek szyitów i innych muzułmanów chcących oddać hołd 
świętemu imamowi” [AshouriKarizaki i in. 2017]. W 2016 roku miasto było Islamską Stolicą 
Kultury. 

Według danych dla prowincji Khorasan, dochody Meszhed od pielgrzymów w 2006 
roku wyniosły 3000 miliardów irańskich riali, tj. około 300 milionów USD [Zolfaghari 2007]. 
Miasto ma znaczący w kraju udział w tworzeniu krajowego dochodu z turystyki, a zwłaszcza 
w zatrudnieniu w tym sektorze. Współczesna metropolia Meszhed ze względu na swoje 
kulturowe i religijne znaczenie a zarazem rolę ważnego węzła komunikacyjnego (lotnisko)  
i ośrodka biznesowego na poziomie krajowym i międzynarodowym, stoi wobec wyzwań 
nieuporządkowanego i niezrównoważonego wzrostu. Centralną część miasta dotyka problem 
dostępu do usług i zasobów, nadmierny wzrost gęstości zaludnienia, jak i zatłoczenie 
spowodowane obecnością rzesz pielgrzymów. Czynniki te stały się w ostatnim czasie źródłem 
rosnących problemów społecznych i politycznych (zarządzania) [Farhadian, NajiMeidani  
i Haroutianian 2013]. W większości miejsc zarówno turyści krajowi, jak i zagraniczni mają 
niewielki wybór w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, rozrywki i innych usług 
związanych z turystyką. Usługi turystyczne w Iranie są drogie w stosunku do ich jakości, 
czasem całkowicie ich brakuje lub ich wybór jest bardzo ograniczony [Zolfaghari 2007]. 
Istniejący na nie stały duży popyt w różnych segmentach ruchu turystycznego nie skłania  
do budowania konkurencyjnej pod względem ceny oferty. 

 
Programy odnowy historycznego centrum Meszhed i ich skutki 

Plany rozwoju turystyki zaowocowały licznymi ingerencjami w zabytkową tkankę 
Meszhed. Podejmowano je od czasów Safawidów, w czasach rządów dynastii Pahlawich i po 
rewolucji islamskiej, na dużą skalę, w celu modernizacji oraz wykreowania elementów  
i przestrzeni miejskiej [NajibKazerkar, Alizadehi Sarem 2016; Foruzan, 2014)].Współczesna 
polityka Meszhed bazuje na nieprzewidywalnej kombinacji wzorów miasta opartego  
o prywatny transport samochodowy. Nie bez znaczenia jest także zmniejszająca się skala 
pomocy środków rządowych dla Meszhed, która skłania jego władze do poszukiwania 
nowych sposobów generowania dochodu. Najczęściej stosowana jest sprzedaż miejskiego 
majątku przy jednoczesnej zmianie w miejscowym planowaniu dopuszczającej zagęszczanie 
budynków. W efekcie wyburzane fragmenty historycznego centrum zastępują nowe 
komercyjne obiekty, realizując z opóźnioną sekwencją, porzucone w krajach zachodnich 
wzorce miejskiego rozwoju z okresu lat 40. – 70. XX wieku [NajibKazerkar i in. 2016].  

Projekty przebudowy i rewitalizacji sąsiedztwa mauzoleum odgrywają szczególną rolę 
w przyciąganiu ponad 20 milionów pielgrzymów rocznie do Meszhed. Organizacja 
przestrzeni recepcji turystycznej dla tak wielkiej liczby odwiedzających doprowadziły rząd do 
przyjęcia w połowie lat 70. XX w. planu rewitalizacji i modernizacji tego obszaru, który 
nazwano Samen [Izadi i Kazemi Andarian 2012]. Dzielnica Samen jest historycznym 
rdzeniem Meszhed, w którym znajduje się meczet imama Rezy. Intensywnie użytkowany 
Samenjest „wrażliwym” i trudnym obszarem ze względu na szybkie zużycie materialne, 
ograniczoną dostępność komunikacyjną (brak wystarczających dróg dojazdowych skutkujący 
efektem „wąskiego gardła”), brak usług miejskich i infrastruktury. Stanowi zarazem 
niezwykle delikatną i cenną tkankę społeczną, gospodarczą i środowiskową.  
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Główną przeszkodą zrównoważonego rozwoju tej części miasta jest zapewnienie jej 
wspomnianych usług miejskich, zwłaszcza socjalnych [Farhadian i in. 2013]. Omawiany 
obszar (o powierzchni 1169 hektarów) stanowi centralny, a zarazem historycznie  
i symbolicznie najcenniejszy fragment przestrzeni Meszhed z wyraźnie określoną dominującą 
rolą sanktuarium.  

Ze względu na ograniczone środki finansowe zamieszkującej tu tradycyjnej 
społeczności, która nierzadko dla sprostania nakazom religijnym (wielokrotne w skali roku 
pielgrzymki) osiedlała się w sąsiedztwie meczetu [Amid 2013], tereny te nie mają możliwości 
samodzielnej odnowy. Degradacji historycznej przestrzeni Samen towarzyszy spadek jakości 
życia jej mieszkańców w każdym wymiarze - fizycznym, funkcjonalnym, ekologicznym, 
ekonomicznym i społecznym. Ponadto, wraz ze spadkiem warunków i walorów 
mieszkaniowych, zatrzymana została „oddolna” renowacja okolicy, zaś wzrósł odpływ 
lokalnej społeczności[Farhadian in. 2013]. W międzyczasie dokonywano środkami 
publicznymi przemian przestrzeni tej części Meszhed zgodnie z przedstawioną polityką 
dającą priorytet rozwojowi turystyki religijnej i zaspakajania potrzeb podróżnych bez 
zwracania uwagi na rodzimych mieszkańców[Farhadian i in. 2013]. 

 

  
 
Ryc. 4. Meszhed – sąsiedztwo sanktuarium imama Rezy (zdjęcia lotnicze): a) 1961, b) przed 
1979 
Źródło: Iran National Cartographic Center. 
 

Pierwszy program obejmował budowę dziedzińców i łączników do sanktuarium  
i głównych budynków z epoki Safawidów i Timurów. Zaproponowany przez irańskiego 
architekta Dariusha Borbor w połowie lat 70. XX wieku projekt modernizacji dystryktu 
Samen wokół meczetu Rezy rozpoczął proces intensywnych, radykalnych i kontrowersyjnych 
przemian centrum Meszhed (ryc. 4). Projekt potraktował historyczną przestrzeń jako 
całkowicie bezwartościową. Za aprobatą szacha Mohammeda Rezy Pahlawiego miało  
tu powstać najnowocześniejsze centrum pielgrzymkowe islamu. W 1973 roku zaczęto 
wyburzać bazar, karawanseraje i otaczające meczet tradycyjne hotele. Wyburzono zabudowę 
w promieniu 320 metrów od sanktuarium [Sarkheyli i in. 2016]. Pozostawiono jedynie bazar 
dywanów. W 1977 roku otwarto pierwszą nowoczesną galerię handlową, podczas gdy 
rzemieślników i inne tradycyjne komercyjne działalności wypchnięto na peryferie miasta 
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[Bosworth red. 2007]. Kolejny projekt dążył do budowy dużego ronda wraz z nową  
(35-metrową) ulicą wokół sanktuarium. Jego wdrażanie przerwała rewolucja islamska,  
po której nowa władza i Astan QodsRazavi (która otrzymała wówczas szerokie kompetencje) 
prezentowała krytyczne spojrzenie na dotychczasowe zmiany, szczególnie wykluczenie 
meczetu przez dużą arterię komunikacyjną. Zgodnie z nowym kompleksowym planem 
przyjętym w 1992 r. materialna struktura wokół świętego przybytku, została uznana  
za bezwartościową i wyburzana. Rozpoczęto dwa duże projekty. Pierwszym była fizyczną 
ekspansja kompleksu świątynnego (360hektarów) horyzont czasowy 2016), drugim plan 
przebudowy dzielnicy Samen (do 2021) – Sarkheyli i in. [2016] – ryc. 5. Zasadniczym celem 
planu jest „budowanie kulturalno-religijnej roli świętego kompleksu świątynnego jako 
jednego z ośrodków islamskiego świata i stabilizowanie jego pozycji na poziomie 
międzynarodowym, krajowym i lokalnym” [Sarkheyli i in. 2016]. To kosztowne, zakrojone 
na szeroką skalę przedsięwzięcie angażujące wielu interesariuszy, finansowane częściowo  
z przychodów z wydawanych pozwoleń budowlanych, budujące konkurencyjność i promocję 
miasta ze względu na stosowane podejścia i mechanizmy wzbudza wiele sceptycyzmu 
zarówno wśród perskich badaczy [Sarkheyli i in. 2016], jak i mieszkańców [Hoad 2018].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 5. Aktualny plan 
odnowy i rewitalizacji 
Samen(Meszhed)  
Źródło: Tash [2018]. 
 

Skutki wspomnianych działań [m.in. NajibKazerkar, Alizadeh, Saremi 2016], w których 
zasadniczym elementem odnowy historycznego centrum Meszhed faktycznie 
ukierunkowanym na maksymalizację rentowności (poprzez tworzenie dużych projektów 
komercyjnych i mieszkaniowych), przedstawiają się następująco:  

- rozbiórka kilkusetletniej historycznej zabudowy (około 1000 nieruchomości o różnym 
przeznaczeniu) na obszarze o powierzchni 300 hektarów, 

- zniszczenie zabytkowych budynków wpisanych na listę narodowych zabytków, 
- zmiana struktury i układu z małej skali mieszkaniowej i komercyjnej na dużą skalę – 

wyspecjalizowane usługi noclegowe (hotele) i komercyjne, 
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- niezadowolenie właścicieli ze względu na zmuszanie do sprzedaży majątku lub 
ograniczanie prawa własności (zarządzanie nią przez ustanowionego kuratora), 

- zniszczenie tradycyjnego rynku detalicznego w historycznym otoczeniu meczetu, 
- zanik lokalnych więzi (społecznej, fizycznej i psychologicznej struktury sąsiedztw)  

z powodu migracji tradycyjnych mieszkańców i właścicieli do innych dzielnic; spadek 
poczucia tożsamości i przywiązania do miejsca, 

- uprzywilejowanie czasowych użytkowników przestrzeni (pielgrzymów) i wypychanie 
jej tradycyjnych mieszkańców. 

W rezultacie prowadzona planowa przebudowa Samen, prowadzi do zanikania 
unikalnej historycznej i społecznej przestrzeni ukształtowanej wciągu kilkuset lat. Między 
1987 a 2007 rokiem społeczność badanego obszaru zmniejszyła się o 27% a populacja 
czasowych jego użytkowników (pielgrzymów, turystów) wzrosła o 160% [Izadi, Kazemi 
Andarian 2012].Aktualnie wdrażany plan zakłada partycypację lokalnej społeczności, jednak 
jest ona w większości przeciwna podjętym działaniom. Badania pokazują, że głównymi 
powodami wysokiej niechęci mieszkańców Samen do udziału w jego regeneracji są przede 
wszystkim utrata źródła utrzymania, obawa przed przedłużeniem się projektu i brak miejsca 
zamieszkania na czas przebudowy. W dalszej kolejności także brak pomysłu lub środków  
na partycypację w projekcie, jak i wiary w jego realizację [Izadi, Kazemi Andarian 2012]. 
 
 
Podsumowanie 
 

Nierównomierna dystrybucja przestrzenna dóbr i zasobów rodzi coraz większe 
dysproporcje przestrzenne i społeczne w Meszhed. Powoduje poczucie zachwiania 
bezpieczeństwa i wzrostu ryzyka utraty zabezpieczenia socjalnego wśród jego mieszkańców 
[Farhadian i in. 2013]. Tym samym największe koszty wdrażania kolejnych programów 
rewitalizacji a zarazem turystyfikacji miasta ponoszą jego mieszkańcy, zwłaszcza 
historycznego obszaru Samen. Sytuacja ta, jak pokazano, jest podnoszona przez coraz 
większą grupę perskich badaczy i stanowi zaprzeczenie podkreślanych pozaekonomicznych 
celów rozwoju turystyki w Iranie. Rozwój masowej turystyki religijnej w Meszhed zamiast 
poprawić sytuację lokalnej społeczności odbywa się przy niewystarczającym jej udziale, 
często w sposób sprzeczny z jej interesami i w atmosferze rosnącego napięcia. Wdrażający 
plan są bardziej zainteresowani tym, w jaki sposób osiąga się materialne cele projektu niż 
jego społecznymi i środowiskowymi kosztami [Farhadian i in. 2013]. Pominięto zatem, 
istotny dla pomyślnej realizacji i oceny podjętych działań, integralny element rewitalizacji, 
czyli jej aspekt społeczny, w tym uwzględnienie wszystkich interesariuszy [por. Kaczmarek 
2015, 2016]. Czynnik ten stanowi zarazem newralgiczny punkt w dyskusji nad wyzwaniami 
planowania rozwoju turystycznego [por. m.in. Saarinen, Rogerson, Hall 2017].  

Paradoksalnie, jak już powiedziano, praktykowany przez interesariuszy 
instytucjonalnych (zwłaszcza władze centralne i Astaan-e Quodz Razavi) boosteryzm  
w rozwoju turystyki religijnej pokazał, iż główny cel zrealizowanych projektów dotyczył 
jedynie sanktuarium i jego otoczenia skutkując imponującą akumulacją kapitału na tym 
obszarze. Ogromna inwestycja w strefę sacrum i jej rozrastające się zaplecze kontrolowane 
przez Astaan-e Quodz Razavi (głównego miejskiego gracza a zarazem beneficjenta 
opisywanych zmian)odbyła się kosztem zaniedbania reszty miasta. Decydenci, jak zauważają 
Alipour i in. [2017], nie rozumieją fenomenu turystyki: zarówno zasadniczego dla Meszhed 
profilu turysty (niezamożnego pielgrzyma), jak i stale zmieniających się trendów. Estetyzacja 
i poprawa jakości środowiska wokół meczetu jest niezaprzeczalna – co dostrzegają także 
badani mieszkańcy Samen, jednak skala i charakter zmian w tej historycznej przestrzeni może 
stać się w ich opiniach piętą achillesową turystyki religijnej w Meszhed [Alipour i in. 2017]. 
Odwołując się do irańskiego socjologa Tashakor, komentującego na łamach The Guardian 
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zamieszki antyrządowe w Meszhed: „Gentryfikacja [turystyczna – dodane przez autorów] 
przylegającego do świątyni obszaru Samen wyklucza zwykłych Irańczyków i dużą część 
ubogich pielgrzymów. Większość z nich to mieszkańcy wsi i małych miast, przywykli  
do niewielkich domów na wąskich uliczkach, których nie stać na sąsiadujące bezpośrednio  
z meczetem hotele” [Hoad 2018]. Zdaniem Tashakor modernizacja, turystyfikacja  
i komercjalizacja przestrzeni wokół najświętszego miejsca irańskich szyitów rozpoczęta  
w okresie przedrewolucyjnym, następnie odrzucona przez władze porewolucyjne  
a w ostatnich dwóch dekadach prowadzona w niebywałym tempie i kontraście do głoszonych 
zasad mogła przyczynić się do „zaostrzenia sił społecznych uderzających dziś w ulice” [Hoad 
2018]. 

Turystyka religijna w krajach islamu staje się coraz bardziej dochodowym zjawiskiem. 
Może być przedmiotem nie tylko ekonomicznej rywalizacji, lecz także międzypaństwowego 
sporu, co pokazały relacje między Arabią Saudyjską a Iranem w 2015, gdy winą za śmierć 
464 Irańczyków podczas pielgrzymki do Mekki władze Iranu obarczyły stronę saudyjską  
i zakazały zarazem hadżdżu swoim obywatelom w 2016 roku. Oczywistym następstwem była 
zwiększona frekwencja w Meszhed.  

Przedstawiony w artykule Meszhed jest nie tylko wielkim ośrodkiem turystyki religijnej 
(krajowej i międzynarodowej), ale także istotnym źródłem dochodów z turystyki w Iranie. 
Przeobrażenia Meszhed i jego historycznego centrum Samen pod wpływem i dla 
maksymalizacji rozwoju turystyki religijnej bez wątpienia stanowią sugestywny przykład 
gentryfikacji turystycznej prowadzonej według scenariusza top-down i reżyserowanego przez 
władze krajowe, miejskie i religijne. Współczesny Meszhed można skonkludować refleksją  
S. Kaczmarek [2012, s. 10], iż „materialna warstwa miasta, którą tworzą podziały 
funkcjonalne terenu i zagospodarowanie, dokumentuje relacje społeczne (…)”. Opisana 
trajektoria przemian miejskiej przestrzeni jest wręcz strategiczną manifestacją siły poprzez 
„(…) zawłaszczanie przestrzeni publicznej przez organizacje i administrację” [Kaczmarek 
2012, s. 14].Intensywne tempo zmian, komercjalizacja, niepartycypacyjny a nawet 
wykluczający dla mieszkańców ale też uboższych pielgrzymów charakter przekształceń 
przestrzeni sacrum, powoduje wzrastającą frustrację społeczną i poczucie niesprawiedliwości. 
Tym samym kreowana przestrzeń turystyczna buduje wielowymiarową przestrzeń konfliktu 
[por. Kowalczyk-Anioł, Włodarczyk 2017]. Sam zaś rozwój turystyki, nie z racji na swoje 
korzyści ale przytłaczającą skalę i indukowane negatywne konsekwencje staje istotną kwestią 
miejską. 

W artykule pozytywnie zweryfikowano postawione hipotezy badawcze i sformułowano 
następujące wnioski. Gentryfikacja turystyczna świętego miasta szyitów, zwłaszcza strefy 
wokół sacrum, jakkolwiek nieobecna w żadnym z publicznych planów i programów, jest 
faktycznym narzędziem rozwoju Meszhed. Analiza przypadku wskazała, iż przebiega ona 
według trajektorii top-down, zaś jej głównymi inicjatorami i koordynatorami są władze 
centralne i Astaan-e Quodz Razavi. Zjawisko ma charakter mieszkaniowy i handlowy, 
towarzyszy mu bezpośrednie i pośrednio odczuwane wyparcie. Zaobserwowane wyparcie 
dotyczy nie tylko tradycyjnych mieszkańców ale też współtworzących wyjątkowość 
historycznej tkanki Samen – obecnych w tej przestrzeni od wieków jej czasowych 
użytkowników – tradycyjnych pielgrzymów. Jest to nowa perspektywa gentryfikacji 
turystycznej związanej z turystyką religijną, która w Meszhed daje się tłumaczyć zarówno 
przykładami nowo wybudowanej gentryfikacji, super-gentryfikacji (drogie apartamenty  
w Samen), jak i działalnością Astaan-e Quodz Razavi umiejętnie wykorzystującą 
mechanizmy gentryfikacji w wymiarze ekonomicznym [Smith 1979]. Opisane zjawisko 
skutkuje akumulacją kapitału w wykreowanej przestrzeni nowoczesnej konsumpcji 
turystycznej wokół sanktuarium imama Rezy, szybko rosnącymi miejskimi kontrastami oraz 
frustracją społeczną mieszkańców Meszhed. Zilustrowana gentryfikacja turystyczna, którą 
można porównać w skali do obserwowanej współcześnie w miastach globalnego Południa 
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relokacji wielotysięcznych społeczności w związku z realizacją miejskich mega-projektów 
(np. w Rio de Janeiro – por. Lees, Annunziata, Rivas-Alonso [2018], nie tylko obrazuje 
obecny w przestrzeni dyktat hegemona, lecz jako nowa forma segregacji społecznej, 
przyczynia się do niszczenia mieszanych struktur społeczno-przestrzennych istotnych  
dla trwałości miasta [por. Sagan 2017] i konstytuujących tożsamość Meszhed. Przedstawione 
case study dowodzi konieczności kontekstowego rozpatrywania gentryfikacji turystycznej, 
lecz pokazuje zarazem, iż pewne jej mechanizmy, wiązane zwykle z neoliberalizmem  
(np. akumulacja przez wywłaszczenie – por. Harvey [2012]), zaskakująco dobrze wpisują się 
w odmienne systemy gospodarcze i polityczne. Sugeruje ponadto, że próby naprawy 
zdegradowanej przestrzeni miejskiej powinny koncentrować na mieszkańcach jako krytycznej 
części procesu planowania. Ich pominięcie i relokacja bowiem, jak pokazał przykład 
Meszhed, może przynieść niespodziewane skutki, koszty i konieczność podjęcia kolejnych 
działań, w tym niewykluczonej rewitalizacji poturystycznej obszaru [por. Kaczmarek, 
Kowalczyk 2016]. Wiele spośród poruszonych w pracy zagadnień warunkowanych jest 
kontekstem lokalnym (odległym od polskich realiów), wiele jednocześnie wpisuje się  
w światową dyskusję nad kierunkami i scenariuszami rozwoju turystyki, jej 
wielowymiarowymi konsekwencjami i wyzwaniami. W ocenie autorów wykorzystanie 
koncepcji gentryfikacji turystycznej dla interpretacji przekształceń miasta pod wpływem i dla 
turystyki daje nowe możliwości w rozumieniu fenomenu współczesnego miasta  
i współczesnej turystyki oraz ich rozmaitych i stale konstytuujących się relacji.  

„Niełatwo jest zrozumieć wielowątkowość społeczeństwa, w którego kraju ścierają się 
duma bogatej perskiej tradycji, muzułmańskie zwyczaje i ściśle związana z religią etyka, a od 
niemal 150 lat trwa burzliwy dyskurs oscylujący pomiędzy myślą modernistyczną a myślą 
opartą na islamskim prawie szari’atu” [Kołodziej, Skowronek 2012, s. 195]. 
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Maciejowski W., 2013, Współczesne problemy rozwoju turystyki w Iranie, [w:] R. Pawlusiński (red.), 
Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, s. 329-341 

Maik W., 2016, Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem. [w:]  
T. Marszał (red.), Miasto–region–gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin 
Profesora Ludwika Straszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 63-74 

Matusiak A., 2012, Turystyka w Iranie – analiza potencjału i ocena perspektyw rozwoju, „Turystyka 
Kulturowa”, 11, s. 32-53 

Mehrazan Consultant Engineers, 1993, Mashhad Master Plan, Tehran, Iran: Ministry of Housing  
and Urban Development 

Mikos von Rohrscheidt A., 2011, Faktyczna dostępność turystyczna obiektów sakralnych jako 
problem turystyki religijnej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Ekonomiczne Problemy Usług”, 65, s. 35-57 

NajibKazerkar N., Alizadeh K., Saremi H., 2016, Pathology of physical interventions in the old fabric 
of the city of Mashhad (with emphasis on Safavid, Pahlavi and contemporary eras) (Text  
in Persian), „Journal Of History Of Civilization And Jurisprudence”, s. 11-43 

Najmi M., Sharbatoghlie A., Jafarieh A., 2010, Tourism market segmentation in Iran, „International 
Journal of Tourism Research”, Vol. 12, No. 5, s. 497-509 

Novy J, Colomb C., 2016, Urban tourism and its discontents: an introduction, [w] Colomb C., Novy 
J. (red.), Protest and resistance in the tourist city, Routledge, London, s. 1-30 

O’Gorman K., McLellan L. R., Baum T., 2007, Tourism in Iran: central control and indigeneity, [w] 
Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications, Butterworth - Heinemann, Oxford,  
s. 297-317 

Opillard F., 2017, From San Francisco’s ‘Tech Boom 2.0’ to Valparaiso’s UNESCO World Heritage 
Site, [w] Colomb C., Novy J. (red.), Protest and resistance in the tourist city, Routledge, London, 
s. 129-151 

Pawlusiński R., 2017, Ekonomia współdzielenia: istota zjawiska i wyzwania dla sektora turystyki  
w miastach, [w:] M. Drewnik, M. Mika (red.), Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa. 
Prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, IGiGP UJ, Kraków: s. 179-191 

Pinkster F.M., Boterman W.R., 2017, When the spell is broken: gentrification, urban tourism and 
privileged discontent in the Amsterdam canal district, „Cultural Geographies”,24(3), s. 457-472 

Saarinen J., Rogerson C.M., Hall C.M., 2017, Geographies of tourism development and planning, 
„Tourism Geographies”, s. 307-317 

Sagan I., 2017, Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 
Sarkheyli E., Rafieian M., Taghvaee A.A., 2016, Qualitative Sustainability Assessment of the Large-

Scale Redevelopment Plan in Samen District of Mashhad, „International Journal of Architecture 
and Urban Development”, 6(2), s. 49-58 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

25 

Scott N., Jafari J. (red.), 2010, Tourism in the Muslim world, Emerald Group Publishing Limited 
Smith N., 1979, Toward a theory of gentrification a back to the city movement by capital, not people, 

„Journal of the American Planning Association”, 45(4), s. 538-548 
Smith N., 2002, New globalism, new urbanism: gentrification as global urban strategy, „Antipode”, 

34(3), s. 427-450 
Stasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, [w:]  

G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży – 
formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, 
Biała Podlaska, s. 53-69 

Tash, 2018, Renovation and Regeneration Plan of Surrounding Fabric of Imam Reza Holy Shrine, 
Maskan Sazan Samen Company, Mashhad, http://www.tash.co.ir/ (15.03.2018) 

WTTC 2017 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-
2017/iran2017.pdf (15.03.2018) 

Yin R.K., 2003, Case Study Research: Design and Methods, Sage, Thousand Oaks 
Zarkar R., 2016, A Mural Erased: Urban Art, Local Politics and the Contestation of Public Space  

in Mashhad, „Urbanisation”, 1(2), s. 166-179 
Zamani-Farahani H., Henderson J.C., 2010, Islamic Tourism and Managing Tourism Development  

in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia, „International Journal of Tourism 
Research”, 12, s. 79–89 

Zolfaghari H., 2007, Potentials and limitations in Iran for developing tourism sector, „GEOMED 
International Symposium on Geography”, Antalya, Turkey 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tourism gentrification as a tool for the city development.  
The example of Mashhad in Iran 

 
Key words: gentrification, tourism gentrification, religious tourism, urban tourism, city 
development, Mashhad, Iran 
 
Abstract: 
Tourism in many of today's cities has become a development strategy. Being nowadays  
an extremely dynamic and global phenomenon, tourism adopts various development scenarios 
conditioned by the local context. A concept that perfectly explains the transformation  
of contemporary cities or their fragments under the influence of tourism is K. Gotham tourism 
gentrification theory which grew out of the R. Glass concept of gentrification. Taking into 
account the driving forces of tourism gentrification processes, it is possible to indicate 
processes inspired by the market as well as by public authorities. Considering the above 
issues, the aim of the article is to show tourism gentrification in the context of Mashhad 
(Iranian city), in which the development of religious tourism has become a development 
strategy for the city and the renewal of the historic center stimulated by the authorities  
at various levels. Turbulent and radical turns in the history of the last half century has 
changed the image of Iran's Shiite holy city of Mashhad. The main goal is to analyze tourism 
gentrification inspired by public authorities. The study presents the history and specificity  
of Mashhad and the genesis, course and effects of tourism gentrification in this city. 
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Partycypacja turystów i mieszkańców miejscowości turystycznych  
w procesie ochrony zabytków architektury 

 
Słowa kluczowe: ochrona zabytków, kapitał społeczny, turystyka a ochrona zabytków 
 
Abstrakt 
Jednym z istotnych warunków efektywności ochrony dziedzictwa kulturowego jest akceptacja 
oraz świadome uczestnictwo całego społeczeństwa. Celem niniejszej pracy jest wskazanie  
na symptomatyczne postawy społeczne w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście turystyki 
kulturowej jako jednego z czynników ochrony dziedzictwa. Postawy te zidentyfikowano  
w oparciu o wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w miejscowościach o znaczeniu 
turystycznym wśród mieszkańców oraz w środowisku przebywających tam turystów. 
Terenem badań był atrakcyjny turystycznie i zasobny w walory kulturowe region Polski - 
Sudety. Wyniki badań pokazały, że zainteresowanie osobistym udziałem badanych osób  
w ochronie reliktów przeszłości jest raczej umiarkowane jednocześnie przy biernej akceptacji 
działań podejmowanych przez instytucje, organizacje społeczne lub nieformalne małe grupy 
społeczne. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 wskazano, że dziedzictwo kulturowe 
stanowi nie tylko przedmiot ochrony, lecz jest przede wszystkim zasobem, który winien być 
wykorzystywany w interesie społecznym dla obecnego i przyszłego rozwoju. Wiadomo 
bowiem, że wspiera ono funkcjonowanie różnych typów działalności gospodarczej m.in. 
wspomagając budowę gospodarki opartej na innowacyjności i kreatywności, podnosząc 
poziom kapitału społecznego, wpływając na jakość życia mieszkańców, sprzyjając 
przemianom ekologiczno-przestrzennym [Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020]. 
Właściwa eksploatacja i promocja reliktów przeszłości stanowi istotny czynnik integracji 
społeczności lokalnej oraz kształtuje związek człowieka z „własnym miejscem na Ziemi”,  
w efekcie czego oddziałuje na poczucie jego bezpieczeństwa. „Własne miejsce na ziemi”  
jest przecież wyrazem ludzkich emocji, jest emanacją świadomości jednostkowej i społecznej, 
jest niepowtarzalną przestrzenią istniejącą w samych ludziach – pisze M. Wójcik [2008] –  
i znaczy tyle co „ja” i „mój świat”. 

Należy mieć na również uwadze, że dziedzictwo kulturowe to nie tylko materialne  
i niematerialne bogactwo walorów kulturowych. Definicje podmiotowe przedstawiają ten 
termin jako dyspozycje podmiotu względem spuścizny historii tj. jako dziedziczone postawy 
społeczne reprezentowane wobec historycznych reliktów [Ossowski 1966]. Jest to kwestia 
niezwykle istotna. Nie od dziś bowiem wiadomo, że trudno jest zakładać skuteczność działań 
w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego bez społecznego poparcia i partycypacji. Wynika 
z tego, że najważniejszym elementem definicji dziedzictwa kulturowego jest jego społeczny 
wymiar [Zalasińska, Zeidler 2015], tzn. że ostatecznym celem ochrony zabytków jest nie tyle 
substancja zabytkowa, ile tzw. „interes społeczny” konstytuujący się – jak wyżej wspomniano 
– w oparciu o dwie podstawowe właściwości dziedzictwa kulturowego: po pierwsze - 
dziedzictwo kulturowe jest zasobem prorozwojowym dla gospodarki, po drugie zaś - stanowi 
czynnik duchowego wzbogacania człowieka. Kluczowym staje się więc to, czy mieszkańcy  
i turyści uświadamiają sobie te dwie funkcje oraz w jaki sposób je wartościują,  
jak postrzegają swoją rolę w procesie ochrony zabytków i czy w jakikolwiek sposób 
partycypują lub chcą w nim partycypować? 
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Zagadnienia postaw społecznych1 względem dziedzictwa kulturowego znajdują dziś 
szerokie odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu, koncentrując uwagę wielu autorów  
i zespołów w badawczych. Warto zwrócić uwagę choćby na wybrane najnowsze opracowania 
w tym zakresie np. autorstwa M. Czerniawskiej [2013] lub zespołów A. Chabiery,  
A. Dąbrowskiego, A. Fortuny-Marek, A. Kozioł, P. Nowaka, B. Skaldowskiego, K. Stępnika 
[2017] oraz A. Fiń, K. Jagodzińskiej, J. Sanetra-Szeligi [2016]. Problematyka ta jest 
wielowymiarowa i obejmuje zagadnienia co najmniej kilku dyscyplin naukowych  
m.in. socjologii (np. zagadnienia zachowań społecznych wobec ochrony dziedzictwa 
kulturowego), antropologii kulturowej (np. problemy identyfikacji mieszkańców z regionem), 
psychologii (np. kwestie potrzeb w zakresie obcowania z wartościami kulturowymi i ich 
zaspokajanie) oraz interpretacji dziedzictwa kulturowego (tj. upowszechnienie, udostępnienie, 
uprzystępnianie wartości kulturowych). W kontekście turystycznych funkcji dziedzictwa 
kulturowego zasadniczą kwestią są też dylematy zagospodarowania turystycznego  
oraz optymalnej aranżacji przestrzeni turystycznej tak w zabytkach architektury,  
jak i w ich bezpośrednim otoczeniu.  

Niniejszy tekst w pewnym stopniu dotyka większości z ww. kwestii, dając jednocześnie 
szkicowy, ale dość wymowny obraz nie zawsze sprzyjających ochronie zabytków zjawisk 
społecznych.  

Organizując niniejszy sondaż założono, że do głównych grup społecznych mających 
bezpośredni kontakt z zabytkami architektury traktowanymi jako walory turystyki kulturowej 
tzn. jako elementy szczególnie wyraźnie eksponowane w przestrzeni publicznej należą: 

- uczestnicy ruchu turystycznego, 
- mieszkańcy miejscowości, w których znajdują się zabytki o znaczeniu turystycznym2. 

Próbę respondentów utworzono w sposób nielosowy za pomocą tzw. doboru celowego 
(nieprobabilistycznego) według kryterium łatwego dostępu. W przypadku turystów 
skoncentrowano się przede wszystkim na osobach zwiedzających obiekty zabytkowe. Jeśli 
zaś chodzi o mieszkańców, priorytetowym kryterium doboru próby był ich bezpośredni lub 
pośredni związek - głównie z racji wykonywanej przez nich profesji - z problematyką 
dziedzictwa kulturowego lub z zagadnieniami kultury w ogólniejszym sensie (poszukiwano 
więc pracowników muzeów, bibliotek, przewodników turystycznych itp.). Badania 
prowadzono podczas kilku sesji badawczych podejmowanych na przestrzeni lat 2007-2015, 
głównie na terenie Dolnego Śląska oraz w mniejszej skali w okresie od 2016 do 2017 r.  
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Należy podkreślić, że w badaniach tych nie 
chodziło o ustalenie wielkości statystycznych dotyczących populacji turystów i mieszkańców. 
Intencją autora była identyfikacja i ewentualna klasyfikacja reprezentowanych przez 
respondentów postaw względem zabytków architektury, ich funkcji, zagospodarowania  
i ochrony. Jeśli już brać pod uwagę metodologiczny postulat reprezentatywności, zwrócono 
uwagę raczej na tzw. reprezentatywność fenomenologiczną polegającą na wychwyceniu 
powtarzalności zgłaszanych w poszczególnych przez respondentów ankietach zjawisk. 

Narzędziem badawczym był arkusz kwestionariusza ankiety, który zawierał 32 pytania 
w tym 9 pytań tzw. „metryczkowych”. Zestaw pytań zawierał kafeterie zamknięte  

                                                
1 W niniejszym opracowaniu przyjęto definicję postawy sformułowaną przez S. Nowaka, który uważa,  
że postawa jest zespołem względnie trwałych dyspozycji do oceniania danego przedmiotu i emocjonalnego nań 
reagowania oraz ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom względnie trwałych 
przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec 
tego przedmiotu. Definicja ta obejmuje trzy komponenty: 1. komponent emocjonalno-oceniający (afektywne lub 
zintelektualizowane oceny dotyczące obiektu postawy), 2. komponent poznawczy (wiedza i przekonania 
względem obiektu postawy), 3. komponent behawioralny (dyspozycje do zachowania się wobec obiektu 
postawy) [Marody 1976]. 
2 Cennym źródłem danych były także niestandaryzowane wywiady z ekspertami, za których uznano w tym 
przypadku badaczy ruchu turystycznego i zarządców obiektów zabytkowych. 
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i półotwarte oraz dysjunktywne i koniunktywne. W odniesieniu do tematu niniejszego szkicu, 
pytania kwestionariusza dotyczyły przede wszystkim:  

- roli turystyki w zachowaniu lub niszczeniu zabytków architektury, 
- społecznej roli zabytków architektury, 
- partycypacji społecznej w procesach ochrony zabytków architektury. 

Kolportaż ankiet autor prowadził osobiście w miejscowościach o znaczeniu 
turystycznym, zasobnych w obiekty zabytkowej architektury. Ogółem pozyskano 282 
prawidłowo wypełnione formularze ankiet zebrane w 72 miejscowościach – w tym 108 
formularzy od mieszkańców i 174 formularze od turystów. Kwestionariusze ankiety 
kolportowano na wyjątkowo atrakcyjnym turystycznie terenie tj. w Sudetach wraz  
z Przedgórzem w granicach Polski. Różnorodność i bogactwo walorów turystycznych tego 
regionu przez cały rok przyciąga rzesze turystów3. Z perspektywy badacza region ten jest 
więc szczególnie interesującym polem badawczym, ze względu na możliwość identyfikacji 
różnorodnych zjawisk towarzyszących dużemu ruchowi turystycznemu.  

Polska część Sudetów położona jest na pograniczu polsko - czesko – niemieckim  
i razem z Przedgórzem zajmuje ok. 9,3 tys. km2 tj. ok. 3% powierzchni Polski4. W rejestrze 
zabytków nieruchomych figuruje tu około 5000 obiektów architektury i zabytkowego 
zagospodarowania przestrzennego5. W niniejszej pracy skoncentrowano uwagę wyłącznie na 
tych zabytkach architektury, które są promowane i popularyzowane w wydawnictwach 
turystycznych (w przewodnikach i na mapach turystyczno-krajoznawczych) i/lub w ofertach 
regionalnych biur turystycznych, zakładając, że znalazły one trwałe miejsce wśród atrakcji 
turystycznych regionu, wchodząc tym samym w krąg zainteresowań uczestników  
i animatorów turystyki oraz części mieszkańców zainteresowanych dziedzictwem kultury. 
 
 
Znaczenie turystyki w ochronie dziedzictwa kulturowego w opinii respondentów 
 

Pierwszym poddanym pod rozwagę respondentów problemem była kwestia dotycząca 
znaczenia turystyki kulturowej w procesie ochrony zabytków architektury. Analiza ankiet  
nie przyniosła szczególnie zaskakujących wniosków. Respondenci potwierdzili jedynie 
oczywisty fakt, że obecność turystów w zabytkach architektury jest wyrazem 
zapotrzebowania na dziedzictwo kulturowe, a konieczność zaspokajania tych potrzeb 
przekłada się na stopniowe zagospodarowywanie historycznej zabudowy. Fakt turystycznego 
użytkowania zabytków architektury uznano za formę ich ochrony – w myśl zasady,  
że racjonalne użytkowanie zabytkowych obiektów sprzyja ich konserwacji. Przeważały więc 
wskazania akcentujące pozytywną rolę turystyki („chroni niewiele”, „chroni”, lub „bardzo 
chroni”), ale były to głównie oceny umiarkowane. Unikano zdecydowanych, afirmatywnych 
ocen (tab. 1a). W znacznie mniejszym stopniu wskazywano na negatywną rolę turystyki  
w ochronie zabytków architektury („niszczy”, „niszczy niewiele”) (tab. 1b).  

Obok tych ogólnikowych opinii respondenci uchwycili także kilka konkretnych 
implikacji oddziaływania turystyki na substancję zabytkową. Układ tych odpowiedzi 
kształtował się następująco: 

                                                
3 W 2016 r. w woj. dolnośląskim udzielono 8 mln noclegów dla prawie 3 mln przyjezdnych 
[wrocław.stat.gov.pl]. 
4 Zważywszy, że obszar Sudetów i Przedgórza zajmuje całą południową część województwa dolnośląskiego,  
a w swojej wschodniej części przechodzi na skrawek województwa opolskiego przyjęto, iż zasięg terytorialny 
badań wyznaczać będą administracyjne granice następujących powiatów w tych województwach: 
bolesławieckiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, 
lubańskiego, lwóweckiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, zgorzeleckiego, 
złotoryjskiego i powiatu nyskiego. 
5 wg www.kobidz.pl (obecnie: www.nid.pl). 
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- około 20% odpowiedzi wskazywało, że turystyka najbardziej wpływa na wzrost ilości 
odrestaurowanych zabytków, 

- około 19% odpowiedzi sugerowało, że związek pomiędzy turystyką a ochroną 
zabytków polega na organizowaniu nowych szlaków turystycznych tematycznie 
związanych z zabytkami architektury, 

- około 14% wskazań odnosiło się do wprowadzenia nowych form upowszechniania  
i prezentacji zabytków architektury jako formy ochrony zabytków na niwie turystyki 
(tab. 2a). 

 
Tab. 1a. Stopniowanie eufunkcji turystyki wobec zabytków architektury 

Powiat 
Odpowiedzi mieszkańców 

Razem 
1 2 3 4 

n % n % n % n % n % 
bolesławiecki 0 0 1 50 1 50 0 0 2 2,2 
dzierżoniowski 0 0 1 100 0 0 0 0 1 1,1 
jaworski 1 50 0 0 1 50 0 0 2 2,2 
jeleniogórski 4 12 12 35 15 44 3 9 34 37,3 
kamiennogórski 2 67 1 33 0 0 0 0 3 3,3 
kłodzki 1 4 15 54 11 39 1 4 28 30 
lubański 0 0 1 100 0 0 0 0 1 1,1 
lwówecki 0 0 1 20 2 40 2 40 5 5,4 
nyski 1 25 1 25 1 25 1 25 4 4,3 
strzeliński 0 0 0 0 0 0 1 100 1 1,1 
świdnicki 0 0 1 100 0 0 0 0 1 1,1 
wałbrzyski 1 33 2 67 0 0 0 0 3 3,3 
ząbkowicki 0 0 3 75 1 25 0 0 4 5,4 
zgorzelecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
złotoryjski 1 50 1 50 0 0 0 0 2 2,2 
Razem 11 12 40 44 32 35 8 9 91 100 
Legenda: 1 – chroni bardzo, 2 – chroni, 3 – chroni niewiele, 4 – nie chroni wcale. 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Tab. 1b. Stopniowanie dysfunkcji turystyki wobec zabytków architektury 

Powiat 
Odpowiedzi mieszkańców Razem 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % 
bolesławiecki 0 0 0 0 2 100 0 0 2 4 
dzierżoniowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
jaworski 0 0 1 100 0 0 0 0 1 2 
jeleniogórski 0 0 10 53 8 42 1 5 19 38 
kamiennogórski 0 0 0 0 1 100 0 0 1 2 
kłodzki 1 6 5 31 7 44 3 19 16 32 
lubański 0 0 0 0 1 100 0 0 1 2 
lwówecki 0 0 2 50 2 50 0 0 4 8 
nyski 0 0 1 33 2 67 0 0 3 6 
strzeliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
świdnicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
wałbrzyski 0 0 1 100 0 0 0 0 1 2 
ząbkowicki 1 50 1 50 0 0 0 0 2 4 
zgorzelecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
złotoryjski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Razem 2 4 21 42 23 46 4 8 50 100 
Legenda: 1 – chroni bardzo, 2 – chroni, 3 – chroni niewiele, 4 – nie chroni wcale. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tab. 2a. Opinie turystów i mieszkańców dotyczące skutków wpływu turystyki 
na stan zachowania zabytków architektury według powiatów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Powiaty Ogółem jeleniogórski kłodzki pozostałe 
N % N % N % N % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

58 
27 
37 
32 
56 
43 
28 

20,6 
9,6 

13,2 
11,4 
19,9 
15,3 
10,0 

45 
23 
29 
19 
34 
27 
22 

22,6 
11,6 
14,6 
9,5 

17,1 
13,6 
11,0 

58 
23 
27 
28 
51 
34 
27 

23,4 
9,3 
10,9 
11,3 
20,6 
13,7 
10,8 

161 
73 
93 
79 
141 
104 
77 

22,1 
10,0 
12,7 
10,9 
19,4 
14,3 
10,6 

Razem 281 100 199 100 248 100 728 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Legenda: 
1 – wzrasta ilość odrestaurowanych zabytków architektury, 
2 – zwiększa się wydatki na ochronę zabytków architektury,  
3 – rośnie liczba zabytków architektury objętych ochroną prawną, 
4 – rewitalizuje się i chroni tereny przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków architektury, 
5 – organizuje się nowe szlaki turystyczne tematyczne związane z zabytkami architektury, 
6 – wprowadza się nowe formy upowszechniania i prezentacji zabytków architektury, 
7 – zaniedbuje się zabytki architektury położone na uboczu głównych tras turystycznych. 
 
Tab. 2b. Opinie turystów i mieszkańców dotyczące skutków wpływu turystyki 
na stan zachowania zabytków architektury w zależności od interesowania się nimi 

Odpowiedzi 
respon-
dentów 

Turyści Mieszkańcy Ogółem 
Zainteresowanie zabytkami 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie 
N % N % N % N % N % N % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

22 
11 
13 
11 
20 
15 
8 

22,0 
11,0 
13,0 
11,0 
20,0 
15,0 
8,0 

75 
35 
44 
39 
69 
51 
30 

21,9 
10,2 
12,8 
11,4 
20,1 
14,9 
8,7 

35 
15 
20 
16 
29 
21 
22 

22,1 
9,5 
12,7 
10,1 
18,4 
13,3 
13,9 

29 
12 
16 
13 
23 
17 
17 

22,8 
9,4 
12,6 
10,2 
18,2 
13,4 
13,4 

57 
26 
33 
27 
49 
36 
30 

22,1 
10,1 
12,7 
10,5 
19,0 
14,0 
11,6 

104 
47 
60 
52 
92 
68 
47 

22,1 
10,0 
12,7 
11,1 
19,6 
14,5 
10,0 

Razem 100 100 343 100 158 100 127 100 258 100 470 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Legenda:  
1 – wzrasta ilość odrestaurowanych zabytków architektury, 
2 – zwiększa się wydatki na ochronę zabytków architektury, 
3 – rośnie liczba zabytków architektury objętych ochroną prawną, 
4 – rewitalizuje się i chroni tereny przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków architektury, 
5 – organizuje się nowe szlaki turystyczne tematycznie związane z zabytkami architektury, 
6 – wprowadza się nowe formy upowszechniania i prezentacji zabytków architektury, 
7 – zaniedbuje się zabytki architektury położone na uboczu głównych tras turystycznych. 

 
Pozostałe z analizowanych w kwestionariuszu wyznaczników prewencyjnego 

oddziaływania turystyki takich jak np.: „1) zwiększanie wydatków na ochronę zabytków 
architektury, 2) przyczynianie się do wzrostu liczby zabytków architektury objętych ochroną 
prawną, 3) wpływ na rewitalizację terenów przyrodniczych w ich sąsiedztwie  
4). zaniedbywanie zabytków architektury na uboczu głównych tras turystycznych” otrzymały 
po około 10% wskazań (tab. 2b, 2c.). 
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Tab. 2c. Opinie turystów i mieszkańców dotyczące skutków wpływu turystyki na stan  
zachowania zabytków architektury w zależności od wieku respondentów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Ogółem 
do 19 20-49 50 i więcej 

N % N % N % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
4 
4 
1 
6 
6 
1 

31,2 
12,5 
12,5 
3,1 
18,8 
18,8 
3,1 

125 
58 
69 
67 
111 
82 
54 

22,2 
10,2 
12,2 
11,8 
19,6 
14,5 
9,5 

25 
12 
20 
12 
26 
14 
21 

19,2 
9,2 
15,4 
9,2 
20,0 
10,8 
16,2 

Razem 32 100 566 100 130 100 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Legenda:  
1 – wzrasta ilość odrestaurowanych zabytków architektury, 
2 – zwiększa się wydatki na ochronę zabytków architektury,  
3 – rośnie liczba zabytków architektury objętych ochroną prawną, 
4 – rewitalizuje się i chroni tereny przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków architektury, 
5 – organizuje się nowe szlaki turystyczne tematyczne związane z zabytkami architektury, 
6 – wprowadza się nowe formy upowszechniania i prezentacji zabytków architektury, 
7 – zaniedbuje się zabytki architektury położone na uboczu głównych tras turystycznych. 

 
Należy podkreślić, że ankietowani postrzegali zabytki architektury jako element 

promocji miejscowości i jako jeden z warunków rozwoju turystyki, a tym samym rozwoju 
całego regionu (33% wskazań) oraz jako bezcenne świadectwa przeszłości (33% wskazań).  
W niektórych wypowiedziach przebijał wątek edukacyjnej misji turystyki w kształtowaniu 
sprzyjających postaw społecznych ochronie zabytków. Wydaje się więc, że odpowiedzi 
badanych osób świadczą o pewnym ich rozeznaniu w sprawach społecznej problematyki 
ochrony zabytków architektury, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę jaką pełni lub może pełnić 
turystyka w procesie ich zachowania. 

Natomiast co do kwestii udziału indywidualnych turystów w procesie ochrony 
substancji zabytkowej opinie respondentów były znacznie bardziej zróżnicowane. Najmniej 
odpowiadających (27,4%) było zdania, że indywidualni turyści przyczyniają się do poprawy 
stanu zachowania zabytków architektury (odpowiedzi: „chyba tak” oraz „zdecydowanie tak”). 
Przeciwny pogląd reprezentowało ponad 36% ankietowanych (odpowiedzi: „chyba nie” oraz 
„zdecydowanie nie”). Kolejne 36% ogółu respondentów nie wyraziło zdania na ten temat 
(tab. 3a, 3b, 3c). Najwięcej odpowiedzi pozytywnych uzyskano w powiatach o szczególnym 
znaczeniu turystycznym tj. jeleniogórskim i kłodzkim. Spośród respondentów deklarujących 
zainteresowanie problematyką zabytków architektury (autor założył, że respondenci 
interesujący się historią i kulturą mogą deklarować nieco odmienne poglądy niż pozostali 
respondenci) blisko 38% turystów oraz 24,1% mieszkańców stwierdziło, że indywidualni 
turyści przyczyniają się do poprawy stanu zachowania zabytków architektury (odpowiedzi: 
„chyba tak” oraz „zdecydowanie tak”) (tab. 3b). Zarówno w opiniach pozytywnych  
jak i negatywnych przeważały odpowiedzi raczej powściągliwe tj. „chyba tak” i „chyba nie”. 

Obok eufunkcji, tj. pozytywnych oddziaływań turystyki na stan zachowania zabytków 
architektury badani komentowali także jej dysfunkcje na tym polu. W odpowiedziach  
na pytania otwarte jako przykład dysfunkcyjnych zachowań turystów wymieniano przede 
wszystkim: 

- naganne zachowania turystów (np. zaśmiecanie terenów wokół obiektów 
zabytkowych, wandalizm, graffiti na zabytkowych murach), kradzieże detali 
architektonicznych, 
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- nadmierną eksploatację niektórych zabytków dla celów komercyjnych i turystycznych, 
tzn. wyzyskiwanie ich możliwości użytkowych bez prowadzenia koniecznych 
bieżących prac konserwatorskich i remontowych. 

 
Tab. 3a. Stopień oddziaływania indywidualnych turystów na stan zachowania zabytków  
architektury według powiatów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Powiaty Ogółem jeleniogórski kłodzki pozostałe 
N % N % N % N % 

Zdecydowanie tak 
Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 

Zdecydowanie nie 

9 
25 
38 
28 
9 

8,3 
22,9 
34,8 
25,7 
8,3 

8 
22 
20 
19 
4 

11,0 
30,1 
27,4 
26,0 
5,5 

3 
6 
39 
30 
7 

3,5 
7,1 
45,9 
35,3 
8,2 

20 
53 
97 
77 
20 

7,5 
19,9 
36,3 
28,8 
7,5 

Razem 109 100 73 100 85 100 267 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 3b. Stopień oddziaływania indywidualnych turystów na stan zachowania zabytków  
architektury w opiniach turystów i mieszkańców w zależności od zainteresowania nimi 

Odpowiedzi 
respon-
dentów 

Turyści Mieszkańcy Ogółem 
Zainteresowanie zabytkami 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie 
N % N % N % N % N % N % 

Zdecydo-
wanie tak 
Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 
Zdecydo-
wanie nie 

5 
 

18 
24 
10 
4 
 

8,2 
 

29,5 
39,3 
16,4 
6,6 

 

9 
 

20 
42 
32 
6 
 

8,3 
 

18,3 
38,5 
29,4 
5,5 

 

4 
 
9 

19 
17 
5 
 

7,4 
 

16,7 
35,2 
31,5 
9,2 

 

2 
 
6 

12 
18 
5 
 

4,7 
 

13,9 
27,9 
41,9 
11,6 

 

9 
 

27 
43 
27 
9 
 

7,8 
 

23,5 
37,4 
23,5 
7,8 

 

11 
 

26 
54 
50 
11 

 

7,2 
 

17,1 
35,6 
32,9 
7,2 

 
Razem 61 100 109 100 54 100 43 100 115 100 152 100 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 3c. Stopień oddziaływania indywidualnych turystów na stan zachowania zabytków  
architektury w opiniach turystów i mieszkańców w zależności wieku respondentów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Ogółem 
do 19 20-49 50 i więcej 

N % N % N % 
Zdecydowanie tak 

Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 

Zdecydowanie nie 

1 
2 
7 
2 
1 

7,7 
15,4 
53,8 
15,4 
7,7 

20 
56 
70 
55 
16 

9,2 
25,8 
32,3 
25,3 
7,4 

2 
10 
9 
14 
2 

5,4 
27,1 
24,3 
37,8 
5,4 

Razem 13 100 217 100 37 100 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Stopień intensywności negatywnych procesów badana grupa określiła jako 

umiarkowany lub niewielki. Uznano, że zjawisko to należałoby rozpatrywać bardziej  
w kontekście pojedynczych obiektów niż całego regionu. Wskazano, że wynikającą  
z intensywnego użytkowania erozję wrażliwej substancji zabytkowej można obserwować  
np. w zabytkowych schroniskach górskich (Samotnia, Strzecha Akademicka, Szwajcarka). 
Stopniowe zużywanie się materii podczas ciągłej turystycznej eksploatacji zabytkowych 
obiektów najczęściej jest jednak szybko równoważone podjęciem prac remontowych lub 
naprawczych.  
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Wybrane postawy społeczne względem ochrony zabytków architektury 
 
Osobnym problemem poruszonym w omawianych kwestionariuszach było zagadnienie 

społecznej partycypacji w działaniach związanych z ochroną zabytków architektury. Sondaż 
pokazał, że respondenci doskonale zdają sobie sprawę, iż partycypacja społeczna w ochronie 
zabytków jest podstawowym warunkiem zachowania zabytków architektury dla przyszłych 
pokoleń. Badani rozumieli znaczenie działań ochronnych podejmowanych przez innych, 
niechętnie jednak deklarowali własny udział w tych przedsięwzięciach. A przecież niektóre 
wypowiedzi notowane podczas niniejszych badań dawały do zrozumienia, że walory 
lokalnego dziedzictwa mogą wywoływać niezwykle silne pozytywne emocje: „…przepiękny, 
cudowny, śliczny..... dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego aby ten wspaniały 
pałac został odrestaurowany; wielokrotnie chodziłem po ruinach tego zamku i wątpiłem, że 
doczekam chwili kiedy pałac będzie udostępniony zwiedzającym jako wspaniały i piękny 
zabytek w całym tego słowa znaczeniu! Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję!!!” 
(wypowiedź dotyczy remontowanego pałacu w Pieszycach i pochodzi z portalu ddz.doba.pl). 

Wbrew potocznemu mniemaniu przetrwanie i odpowiedzialna eksploatacja zabytków 
architektury wiąże nie tylko z kwestiami finansowania ochrony zabytków. Sukces na tej 
płaszczyźnie leży również w motywacji i umiejętności łączenia losów zabytków 
nieruchomych z prestiżem i pomyślnością pojedynczych osób i całych społeczności lokalnych 
[Liżewska, Knercer 2003]. Nawiązuje do tego chociażby następująca wypowiedź jednego  
z badanych mieszkańców: „…ogólnie uważa się, że bez pieniędzy nie można poprawić stanu 
zachowania zabytków, a to nie zawsze jest prawdą. Cenne w tej dziedzinie mogą być 
społeczne inicjatywy mieszkańców” (ankieta dla mieszkańców nr M45 – Leśna). Pogląd ten 
szeroko zaakcentował się także w publicystyce i literaturze naukowej. Coraz częściej mówi 
się o konieczności szerokiego włączania mieszkańców (także turystów) w akcje 
porządkowania terenu wokół zabytków, zbierania składek na ochronę zabytków, w działania 
polegające na podejmowaniu prostych prac zabezpieczających substancję zabytkową,  
a przede wszystkim angażowania ich w organizację imprez plenerowych w otoczeniu 
zabytków, a więc w czynności integrujące społeczność wokół problematyki zachowania 
dziedzictwa. Niniejszy sondaż dowiódł, że w praktyce proces ten może wyglądać różnie. 
Okazało się bowiem, że gotowość podjęcia działań służących zachowaniu zabytków zgłosiła 
niespełna połowa respondentów – turystów i mieszkańców (48,7%). Tendencje takie 
zaznaczyły się we wszystkich analizowanych powiatach (tab. 4a). Znaczny odsetek 
respondentów (35,7%) nie wyraził w tym względzie jednoznacznego zdania a tylko 16,3% 
ankietowanych zdecydowanie odmówiło udziału w jakichkolwiek akcjach na rzecz zabytków 
architektury (tab. 4b). Warto zauważyć, że wśród osób chętnych do pracy społecznej więcej 
było mieszkańców niż turystów. Liczba ta malała w starszych wiekowo grupach 
respondentów. Fakt ten może wynikać z większego poczucia identyfikacji z regionem wśród 
młodszych generacji mieszkańców w porównaniu z przedstawicielami starszego pokolenia, 
pamiętającymi czasy powojennych migracji ze swoich dawnych „małych ojczyzn”  
na kresach6 (tab. 4c). 

 
 
 

                                                
6 D. Niedźwiedzki [2000] badając tworzenie się tożsamości społecznej na przykładzie mieszkańców Lubomierza 
wyróżnił trzy pokolenia. Pierwsza generacja składała się z pokolenia migrantów, którzy jak pisze autor:„tkwili  
w świadomości przeszłości, (…) sprzeciwiali się wszelkim zmianom.” (s. 244). Dzieci migrantów stworzyły 
tzw. „pokolenie stracone”. Wzrastali w atmosferze jaką tworzyli ich rodzice, którzy przekazywali im brak 
szacunku dla otaczającej rzeczywistości, kultury materialnej i przyrody. Równocześnie nie znali już tęsknot 
rodziców do ich małych ojczyzn na wschodzie i nie mogli uciekać w idealizowany świat przeszłości. Kolejne 
pokolenie, to „pokolenie nadziei”. Przedstawiciele tej generacji krytycznie oceniają postawy swoich dziadków  
i rodziców. „Pokolenie nadziei odkryło świetność niemieckiej kultury, którą traktuje bez uczuć wrogości. 
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Tab. 4a. Deklaracje turystów i mieszkańców dotyczące chęci włączenia się w ewentualną  
społeczną akcję opieki nad zabytkami architektury według powiatów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Powiaty Ogółem jeleniogórski kłodzki pozostałe 
N % N % N % N % 

Tak 
Nie wiem 

Nie 

49 
34 
28 

44,2 
30,6 
25,2 

32 
35 
7 

43,2 
47,3 
9,5 

51 
26 
9 

59,3 
30,2 
10,5 

132 
95 
44 

48,7 
35,0 
16,3 

Razem 111 100 74 100 86 100 271 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 4b. Deklaracje turystów i mieszkańców dotyczące chęci włączenia się w ewentualną  
społeczną akcję opieki nad zabytkami w zależności od zainteresowania nimi 

Odpowiedzi 
respon-
dentów 

Turyści Mieszkańcy Ogółem 
Zainteresowanie zabytkami 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie 
N % N % N % N % N % N % 

Tak 
Nie wiem 

Nie 

31 
23 
7 

50,8 
37,7 
11,5 

47 
43 
20 

42,7 
39,1 
18,2 

34 
14 
8 

60,7 
25,0 
1,3 

20 
15 
9 

45,5 
34,1 
20,4 

65 
37 
15 

55,6 
31,6 
12,8 

67 
58 
29 

43,5 
37,7 
18,8 

Razem 61 100 110 100 56 100 44 100 117 100 154 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 4c. Deklaracje turystów i mieszkańców dotyczące chęci włączenia się w ewentualną  
społeczną akcję opieki nad zabytkami architektury w zależności od wieku respondentów 

Odpowiedzi 
respondentów 

Ogółem 
do 19 20-49 50 i więcej 

N % N % N % 
Tak 

Nie wiem 
Nie 

7 
3 
3 

53,8 
23,1 
23,1 

106 
75 
39 

48,2 
34,1 
17,7 

17 
15 
6 

44,7 
39,5 
15,8 

Razem 13 100 220 100 38 100 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Ostatnim z poruszonych w niniejszym sondażu zagadnień był problem partycypacji 

mieszkańców i turystów w ponoszeniu niemałych przecież kosztów ochrony zabytków. 
Pytanie to wzbudziło wśród ankietowanych wyraźną konfuzję (tab. 5a, 5b, 5c). Dominowały 
odpowiedzi ostrożne, asekuracyjne np. „nie wiem” (ok. 41% odpowiedzi) lub „chyba tak” 
(ok. 26% odpowiedzi) (tab. 5a, 5b, 5c). Rozkład ten niewiele zmienił się w grupie 
respondentów deklarujących zainteresowanie problematyką zabytków architektury i/lub ich 
ochroną. Wyniki sondażu wskazują wręcz, że ta grupa respondentów przejawiała więcej 
powściągliwości względem dobrowolnego ponoszenia kosztów ochrony zabytków niż osoby 
nie zainteresowane zabytkami. 

Dodać trzeba także, że zdecydowanie większy umiar, jeśli chodzi o wydawanie 
własnych pieniędzy na ochronę zabytków, prezentowali mieszkańcy niż turyści. 
Uwzględniając zaś rozkład odpowiedzi w odniesieniu do struktury wiekowej respondentów, 
wyraźną otwartość względem finansowej partycypacji w ochronie zabytków prezentowali 
respondenci w wieku do 19 lat, natomiast najwięcej osób niechętnych temu znalazło się  
w najstarszej grupie respondentów tj. wśród osób w wieku powyżej 50 lat (tab. 5c). 
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Tab. 5a. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy partycypowałbyś w kosztach ochrony  
zabytków” według powiatów  

Odpowiedzi 
respondentów 

Powiaty Ogółem jeleniogórski kłodzki pozostałe 
N % N % N % N % 

Zdecydowanie tak 
Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 

Zdecydowanie nie 

13 
25 
37 
24 
10 

11,9 
22,9 
33,9 
22,0 
9,3 

9 
20 
27 
9 
8 

12,3 
27,4 
37,0 
12,3 
11,0 

- 
27 
48 
9 
2 

- 
31,4 
55,8 
10,5 
2,3 

22 
72 
112 
42 
20 

8,2 
26,8 
41,8 
15,7 
7,5 

Razem 109 100,0 73 100,0 86 100,0 268 100,0 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 5b. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy partycypowałbyś w kosztach ochrony  
zabytków” w zależności od zainteresowania problematyka zabytków 

Odpowiedzi 
respon-
dentów 

Turyści Mieszkańcy Ogółem 
Zainteresowanie zabytkami 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie 
N % N % N % N % N % N % 

Zdecydo-
wanie tak 
Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 
Zdecydo-
wanie nie 

9 
 

18 
18 
9 
7 
 

14,7 
 

29,5 
29,5 
14,7 
11,6 

 

6 
 

25 
50 
21 
8 
 

5,5 
 

22,7 
45,5 
19,1 
7,2 

 

4 
 

19 
23 
4 
- 
 

8,0 
 

38,0 
46,0 
8,0 
- 
 

3 
 

10 
21 
8 
5 
 

6,4 
 

21,3 
44,7 
17,0 
10,6 

 

13 
 

37 
41 
13 
7 
 

11,7 
 

33,3 
36,9 
11,7 
6,4 

 

9 
 

35 
71 
29 
13 

 

5,7 
 

22,3 
45,2 
18,5 
8,3 

 

Razem 61 100,
0 110 100,

0 50 100,
0 47 100,

0 111 100,
0 157 100,

0 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Tab. 5c. Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy partycypowałbyś w kosztach ochrony  
zabytków” w zależności od ich wieku 

Odpowiedzi 
respondentów 

Ogółem 
do 19 20-49 50 i więcej 

N % N % N % 

Zdecydowanie tak 
Chyba tak 
Nie wiem 
Chyba nie 

Zdecydowanie nie 

- 
 

6 
4 
2 
1 
 

- 
 

46,1 
30,8 
15,4 
7,7 

 

29 
 

55 
80 
32 
22 

 

13,3 
 

25,2 
36,7 
14,7 
10,1 

 

5 
 

13 
5 
11 
3 
 

13,5 
 

35,2 
13,5 
29,7 
8,1 

 
Razem 13 100,0 218 100,0 37 100,0 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Partycypacja społeczna w procesie ochrony dziedzictwa – tzw. dobre praktyki 
 
Turystyka asymilując wartości kulturowe (w tym zabytki architektury) i stawiając  

je niekiedy w pozycji uprzywilejowanej względem pozostałych zasobów (często  
o nieuregulowanych kwestiach własnościowych, a więc pozbawionych należytej opieki) 
katalizuje różne formy społecznej aktywności na rzecz ich ochrony. Są to działania 
absorbujące zarówno przedstawicieli władz, instytucji kultury, firm oraz nigdzie niezrzeszoną 
reprezentację lokalnej społeczności. 

Na przykład interesującą ilustracją działań sprzyjających zachowaniu zabytków 
architektury jest przedsięwzięcie mieszkańców i lokalnych władz Lubomierza: od 1997 r.  
na kanwie popularności filmu S. Chęcińskiego „Sami Swoi” w mieście organizowany jest 
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cykliczny „Ogólnopolski Festiwal Komedii Filmowych”. Jak pisze, opierając się na swoich 
badaniach, D. Niedźwiedzki [2000], impreza ta wzbogaca gminę w czterech aspektach:  

- promuje miasto i wsie tworząc szansę na wzrost ruchu turystycznego, 
- pozyskuje pieniądze od sponsorów imprezy, które w różnych formach przynoszą 

gminie korzyść, 
- włącza życzliwe imprezie firmy w prace na rzecz Lubomierza, 
- przyczynia się do rozwoju usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych). 

Jednym z „beneficjentów” tych korzystnych efektów są także konkretne zabytki  
(w jednym z nich utworzono stałe Muzeum Kargula i Pawlaka7). Naturalnie siłą napędową 
tych zmian był nie festiwal jako taki, lecz rola lokalnego lidera oraz stopniowy rozwój 
inicjatywy i partycypacji społecznej w organizowaniu kolejnych edycji festiwali. Przykład 
Lubomierza pokazuje wielowątkowość działań i ich skutków na różnych poziomach: 
społecznym, przestrzennym, ekonomicznym, kulturowym i in., które w efekcie przynoszą 
korzyść także lokalnym zabytkom architektury [Niedźwiedzki 2000]. 

Godną uwagi i rekomendacji akcją, choć o zupełnie innym charakterze, jest prywatna 
inicjatywa zagospodarowania Zamku Świecie k. Świeradowa Zdroju. Tej ogromnej, 
wieloletniej pracy podjęła się grupa zaprzyjaźnionych mieszkańców, pasjonatów lokalnego 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. O swoim niezwykłym zaangażowaniu w proces 
odzyskiwania i zagospodarowywania reliktów przeszłości piszą następująco: „Od 1999 r. 
jesteśmy właścicielami ruin zamku Świecie. (…) W pierwszym roku prac założyliśmy 
odgruzować dziedziniec i skałę, na której posadowiona jest część wieży mieszkalnej. Prace 
trwały bardzo mozolnie, ponieważ mieliśmy średnio od 50 cm do 3,5 m nawisy ziemne,  
ale po 4 miesiącach wytężonej pracy z 12-osobnowym zespołem pod nadzorem 
archeologicznym udało się wykonać założony plan. (…) W drugim sezonie oczyszczaliśmy 
teren za murem obwodowym, kaplicę oraz pałac. W trakcie tych prac wyszły nam 
rewelacyjne odkrycia archeologiczne między innymi drugi mur za murem właściwym, na 
dziedzińcu kuchnia z paleniskiem. (…) Odsłoniliśmy pierwotny dziedziniec XIV w. 
odkrywając średniowieczny dukt. Ponadto prace, które prowadziliśmy były wyłącznie 
finansowane z własnych środków, mimo starań o częściowe dofinansowanie przez władze 
samorządowe, które zakończyły się fiaskiem. (…) Mamy już stałych gości, którzy odwiedzają 
nas rokrocznie i wciąż pojawiają się nowi…” [www.zamek.swiecie.prv.pl]. 

Z zagadnieniami aktywności społecznej bezpośrednio wiąże się działalność organizacji 
pozarządowych: stowarzyszeń i fundacji. Stowarzyszenie jest organizacją powoływaną przez 
grupę osób o wspólnych celach lub zainteresowaniach. Fundacja jest korporacją, której 
istotny składnik stanowi kapitał, inaczej mówiąc - fundacja to wyodrębniona masa majątkowa 
przeznaczona na określone cele. Organizacje te powstają nierzadko z inicjatywy lokalnej 
społeczności w trosce m.in. o los lokalnych atrakcji historycznych. Inne przedsięwzięcia są 
efektem inicjatywy odgórnej jak np. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która 
powstała na szczeblu współpracy międzyrządowej Polski i Niemiec. Działalność znacznej 
części tych organizacji ma jednak charakter lokalny i przypisana jest do jednego lub kilku 
zabytkowych obiektów. Warto tu wspomnieć przykład Fundacji Zamku w Goli, która  
w proces bezpośrednich działań na rzecz ochrony zabytków architektury starała się 
mobilizować nie tyle środowiska mieszkańców, co środowiska turystów. Inicjatywa ta była 
realizowana w oparciu o współpracę różnych organizacji młodzieżowych w celu aranżacji 
letnich obozów, w czasie których młodzi woluntariusze mogliby pracować przy 
odrestaurowywaniu zabytkowego obiektu. 

Jeszcze inną formą wspierania lokalnych zabytków architektury jest aktywność  
tzw. Bractw Rycerskich. Na obszarze Sudetów i Przedgórza w ostatnich latach działała 
znaczna ich liczba m.in. Bractwo Rycerskie Zamku Czocha, Bractwo Rycerskie Chorągiew 
Nysa, Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik,  
                                                
7 Idea muzeum powstała w 1995r., tj. wcześniej niż festiwal. 
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Wolna Kampania Sarmacka – drużyna Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków, Bractwo 
Rycerskie Księstwa Nyskiego, Chorągiew Księstwa Ziębickiego, Zbrojna Gwardia Zamku 
Bolczów, Chorągiew Paczkowska Bractwa Opolskiego. Celem tych zrzeszeń jest 
popularyzacja zabytków, ochrona dóbr historycznych, inicjowanie remontów zachowanych 
zamków średniowiecznych i innych obiektów historycznych.8  

Oczywiście tą listę przykładów dobrych działań na rzecz przetrwania historycznych 
obiektów można kontynuować dalej, chociaż zapewne wciąż wydawałaby się ona zbyt krótka. 
Należały tu zaznaczyć, że liczba oraz aktywność organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych 
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego jest istotnym wyróżnikiem dojrzałości 
społeczeństw demokratycznych [Kłosek-Kozłowska 20079]. Modelowym przykładem jest  
np. Norwegia, gdzie około 60% społeczeństwa działa w organizacjach pozarządowych 
[Kłosek-Kozłowska 2007]. Ich współpraca z władzami lokalnymi i profesjonalnymi 
ekspertami przekłada się na charakterystyczny dla tego kraju przestrzenny ład i porządek  
w krajobrazie. Wyraża się to także w podtrzymywaniu lokalnych tradycji, co sprzyja 
utrwalaniu odmienności poszczególnych regionów i małych ojczyzn. Natomiast w Polsce 
ledwie 25% obywateli poświęca swój czas wolny na pracę w organizacjach pozarządowych 
[Adamiak, Charytka, Gumkowska 2015]. Przeciętna organizacja zrzesza ok. 30 osób, z czego 
tylko połowa aktywnie uczestniczy w jej życiu, reszta członków pozostaje bierna [Adamiak, 
Charytka, Gumkowska 2015].  
 
 
Zakończenie 
 

W oparciu o powyższe rozważania można przyjąć, że kwestia zaangażowania 
społecznego w procesy opieki nad zabytkami ma niejako dwa oblicza – z jednej strony 
dziedzictwo kulturowe funkcjonuje w świadomości mieszkańców miejscowości 
turystycznych, a tym bardziej w świadomości turystów jako autoteliczna wartość, którą 
bezwzględnie należy chronić, z drugiej zaś akceptowana jest przede wszystkim idea ochrony 
dziedzictwa kulturowego na poziomie teoretycznym tj. w kontekście działań prowadzonych 
przez innych. Osobiste zaangażowanie i emocjonalna identyfikacja z tym procesem jest 
zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Wniosek ten koresponduje z wynikami badań raportu 
przygotowanego w 2017 roku przez NID [Chabiera, Dąbrowski, Fortuna-Marek, Kozioł, 
Nowak, Skaldowski, Stępnik 2017]. 

Być może przyczyną tej sytuacji są pewne niedostatki w zakresie kompetencji 
kulturalnych części społeczeństwa, a zwłaszcza w sferze świadomości istoty wartości 
zabytkowych dziedzictwa kulturowego (m.in. wartości poznawczych, historycznych, 
estetycznych, symboliczno-integracyjnych). Przecież kompleksowe badania dotyczące 
poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w tym zakresie [Boguszewska, Stępnik, Tarasiuk 
2013] są alarmujące, a jednoznacznie demaskują długoletnie zaniedbywanie tego obszaru 
kształcenia i wychowania. Wiąże się to również z koniecznością podniesienia w świadomości 
społecznej rangi nauk humanistycznych. Jest bowiem kwestią oczywistą, że budowanie od 
najmłodszych lat rozumienia znaczenia wartości kulturowych (tj. takich, które określają jakie 

                                                
8 Na podstawie statutu Bractwa Rycerskiego Zamku w Bolkowie. 
9 W swojej pracy autorka przedstawia studium problemów ochrony wartości kulturowych miast wobec 
współczesnej urbanistyki. Powołując się na wybitnych przedstawicieli nauki (A. Gieysztor, J. Habermas, M. 
Martin), dotyka m.in. ważnej kwestii tzw. „przestrzeni obywateli” tj. obszaru publicznej swobodnej aktywności, 
ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, które w pewnych sferach (np. w ochronie dziedzictwa 
kulturowego) w znacznym stopniu wyręczają struktury państwa. O „przestrzeni obywateli” w Polsce autorka 
pisze następująco: „(…) na społecznej samoorganizacji w Polsce ciąży dziedzictwo po totalitarnym państwie 
(…) przejawiające się w tym, ze wszelka działalność niepaństwowa lub nie poparta przez urząd dość łatwo 
wywołuje niechęć i potoczną podejrzliwość (…). Tłumaczy to, dlaczego organizacje pozarządowe (…) nadal 
postrzegane są jako miejsca, które gromadzą grupy pragnące zagarnąć coś puli dóbr wspólnych (…).” [s. 146]. 
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cele są godne i słuszne), a w szerszej perspektywie – wartości humanistycznych  
(tj. dotyczących afirmacji samego człowieka i jego środowiska życia) jest fundamentalną 
kwestią w kontekście rozwijania właściwych postaw i wyborów człowieka w wieku 
dorosłym. 

Zdaniem K. Przecławskiego [1997] wychowawcze efekty turystyki dotyczą tak 
turystów, jak ludności terenów odwiedzanych przez turystów i znajdują odzwierciedlenie  
w trzech płaszczyznach:  

- poznawania rzeczywistości (pozyskiwania wiedzy dotyczącej zabytków architektury  
z perspektywy historii, historii sztuki, historii architektury, podstaw ochrony i opieki 
nad zabytkami architektury), 

- kształtowania postaw (formacja zachowań sprzyjających ochronie zabytków 
architektury), 

- stwarzania możliwości rozwoju społecznej aktywności instytucjonalnej  
i nieinstytucjonalnej na bazie wykorzystania dziedzictwa kulturowego. 

Wspomniano już, że jednym z warunków zachowania dziedzictwa kulturowego jest 
jego permanentne i zrównoważone użytkowanie. Pewne jest jednak, że zasadniczy element 
skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego tkwi przede wszystkim w świadomości  
i aktywności społecznej. Niedobory w tym zakresie jakie zarysowały się w powyższym 
szkicu sugerują konieczność bardziej zdecydowanego niż dotychczas przechodzenia od 
tradycyjnej ochrony zabytków (gdzie społeczność zachowuje bierność) do zarządzania 
dziedzictwem przy zaangażowaniu kapitału społecznego, tj. przyjęcia przez wszystkich 
obywateli odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa jako dobra wspólnego. Potrzebne są 
wyraźne i nieustanne impulsy zdolne skupić uwagę społeczeństwa wokół zagadnień ochrony  
i estetyki szeroko pojętego środowiska kulturowego. Rolę bodźca integrującego działania  
w tym procesie może pełnić już od podstawowych poziomów edukacji turystyka, a zwłaszcza 
przekaz krajoznawczy z mądrą i atrakcyjną tj. dostosowaną do możliwości odbiorcy 
interpretacją dziedzictwa kulturowego10, traktowaną jako integralny element wychowania 
estetycznego. 
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The participation of tourists and residents of tourist towns 
in the process of the conservation of historic architecture 
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Abstract: 
The approval and the participation of the society is one of the conditions of the effective 
protection of the cultural legacy. The purpose of the article is to point the symptomatic social 
attitudes in this context, especially as regards cultural tourism as one of factors  
of the protection of the legacy. These attitudes were identified on the base surveys which were 
directed to the local communities in historic cities and to the tourists visiting these cities.  
The research were led on the attractive for tourists and rich in cultural values region of Polnad 
– the Sudetes. The results of the research showed that the interest of the respondents in the 
theme the personal participation in process the protection of the historic relics is rather 
moderate. Respondents passively accepted actions taken by institutions, social organizations 
or informal small social groups. 
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Przestrzeń kulturowa i niechciane dziedzictwo garnizonów 
poradzieckich na pograniczu Polski i Niemiec 

 
Słowa kluczowe: przestrzeń i miejsce, dziedzictwo kulturowe, garnizony poradzieckie, Borne 
Sulinowo 
 
Abstrakt 
Artykuł ma na celu scharakteryzowanie wybranych miejscowości powstałych na bazie byłych 
radzieckich garnizonów na terenie Polski Zachodniej oraz byłej Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej (NRD) pod względem dziedzictwa kulturowego. W roku 1993, kiedy wojska 
Federacji Rosyjskiej ostatecznie opuściły użytkowane przez siebie bazy wojskowe, pojawiło 
się kilka problemów, nie tylko natury organizacyjnej i praktycznej, ale także w ramach 
geografii społeczno-ekonomicznej. Rozpoczął się proces tworzenia nowych społeczności 
lokalnych na nowych zasadach, odmiennych od tych, jakie znamy z dotychczas przyjętych 
teorii. Obca, bywało że wroga przestrzeń garnizonów powoli ulegała oswojeniu, by stać się 
miejscem egzystencji napływowej ludności. W związku z powyższym, zmieniano i nadawano 
nowe funkcje obiektom, ulegała przekształceniom zastana symbolika miejsc. Pojawiały się 
nowe problemy dotyczące zachowania, bądź wyeliminowania istniejącego dziedzictwa 
kulturowego z krajobrazu tych miejscowości, czy kształtowania się nowych społeczności. 
Tekst kończy uzasadnienie potrzeby zachowania zastanego dziedzictwa. Autorzy tworząc 
tekst artykułu bazowali na przeprowadzonych badaniach terenowych oraz kwerendzie 
dostępnych źródeł literatury przedmiotu. 
 
 
Wstęp 
 

W ostatnim ćwierćwieczu XX wieku wzrosło zainteresowanie problematyką 
dziedzictwa kulturowego w naukach społecznych, humanistycznych, a także praktyce 
społecznej. Dziedzictwo kulturowe w literaturze przedmiotu jest rozumiane jako część 
zasobów kultury, które dotyczą przeszłości i jako wartościowe są zachowane przez 
poprzednie pokolenia, pokoleniom współczesnym [Murzyn 2007, s. 139-154]. 
Do dziedzictwa kulturowego są zaliczane obiekty materialne i niematerialne, takie jak: teksty, 
melodie, rytuały, zwyczaje i obrzędy [Jodełka-Schreiber 2009, s. 115-150]. Pojęcie 
dziedzictwa kulturowego nie posiada jednej uniwersalnej definicji, podobnie jak pojęcie 
kultury i wiele temu podobnych. Istotnym jest natomiast fakt, że dziedzictwo kulturowe 
podlega zawsze ocenie i jest selekcjonowane. Wiele różnych społeczności ludzkich uważa 
przynajmniej część dziedzictwa za zbędną, niegodną zachowania, nieadekwatną wobec 
zmieniającej się współczesności. Zachowane dziedzictwo kulturowe jest obecne 
w teraźniejszości i pełni wiele funkcji społecznych. Przede wszystkim funkcję poznawczą, 
ponieważ jest naocznym dowodem pamięci społecznej i indywidualnej. Przynajmniej część 
dziedzictwa posiada wartość estetyczną. Obie wartości, historyczna i estetyczna, stanowią 
swoisty kapitał kulturowy konkretnej społeczności o czym pisał P. Bourdieu. Dziedzictwo 
kulturowe, o czym nie można zapomnieć, bierze także udział w wielu procesach społecznych, 
jest płaszczyzną odniesienia do przeszłości, płaszczyzną identyfikacji i kształtowania 
tożsamości zbiorowej, ze względu na sposób interpretacji kształtuje określone postawy wobec 
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przeszłości. Nie dziwi więc ogromne zainteresowanie problematyką dziedzictwa przez 
praktykę zarówno społeczną jak i polityczną. Manipulowanie wartościami dziedzictwa jest 
jak najbardziej sferą realizacji współczesnej polityki kulturalnej. Dzieje się tak, mimo 
iż Konwencja UNESCO z 2005 roku w sprawie ochrony i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego, jednoznacznie uznaje zróżnicowanie kulturowe jako godne ochrony 
i jedną z podstawowych wolności człowieka [Jodełka–Schreiber:2009]. Dzieje się tak w dobie 
wszechogarniającej globalizacji kultury, która wyzwala potrzebę poszukiwania tego, 
co własne, oryginalne, zakorzenione w przeszłości. 

Dziedzictwo kulturowe nadal nie jest jednoznacznie rozumiane i traktowane.  
To, co w ostatnich latach nie ulega wątpliwości, to powszechnie przyjęte przekonanie, 
że dziedzictwo nie jest własnością tylko narodu, państwa, czy jakiejkolwiek grupy, 
a własnością publiczną w najszerszym tego słowa rozumieniu, uregulowaną prawem. 
Jednakże współczesność dostarcza wiele przykładów praktyk wobec dziedzictwa 
kulturowego, które trudno uznać za właściwe. 

Autorów artykułu zainteresował problem jaki - jest stosunek ludności do opuszczonych 
w 1993 roku garnizonów wojskowych postsowieckich. Jak nietypowa przestrzeń byłych baz 
została zaadoptowana do warunków życia ludności cywilnej. Do badań wybrano kilka 
miejscowości w makroregionie Polski Zachodniej – Kluczewo, Borne Sulinowo i Kłomino  
w województwie zachodniopomorskim, Kęszycę Leśną w województwie lubuskim, oraz pięć 
miejscowości z byłej NRD: Forst Zinna, Vogelsang, Wunsdorf – Waldstadt, Wezlow, Elstal 
(wszystkie położone na terenie Brandenburgii). Badania przeprowadzono w latach 2013 – 
2016. Należy dodać, że nie były to badania stacjonarne, a cykliczne w okresach 
kilkudniowych i tygodniowych, uzupełnione wywiadem pogłębionym z mieszkańcami 
wymienionych miejscowości według jednakowego wzoru scenariusza wywiadu. Wywiady 
przeprowadzono w latach 2015-2016. Ponadto w czasie prowadzonych badań wykonano kilka 
wyjazdów studyjnych mających na celu wychwycenie zmian w krajobrazie  
i zagospodarowaniu obszarów pogarnizonowych w kontekście obiektów dziedzictwa 
kulturowego. 

Wszystkie z wymienionych miejscowości były budowane w latach trzydziestych 
XX wieku jako obiekty o przeznaczeniu militarnym III Rzeszy. Stacjonowały w nich wojska 
Wehrmachtu. Po zakończeniu II wojny światowej przejęli je Rosjanie, organizując bazy 
wojskowe Armii Czerwonej, później Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie Związku 
Radzieckiego w 1991, a także mając na uwadze zjednoczenie Niemiec w 1990 r., w Europie 
zaszły daleko idące zmiany, rozpoczął się proces kształtowania się nowego ładu politycznego. 
W rezultacie zmian armia rosyjska opuściła wszystkie bazy na terenie Polski i byłej NRD  
do roku 1993.  

Pozostały olbrzymie obszary zurbanizowanej przestrzeni, których zagospodarowanie 
miały przeprowadzić władze administracji cywilnej. Samorządy nie miały wystarczających 
środków finansowych na prace remontowe obiektów, dlatego chętnie sprzedawały mieszkania 
za symboliczną cenę ludności cywilnej. Rozpoczął się długi proces zasiedlania byłych baz 
wojskowych ludnością pochodzącą z różnych regionów Polski. Oczywistym jest, że proces 
zasiedlania uruchomił szereg procesów natury społecznej, które trwają do dziś. Oswajanie 
obcej przestrzeni, kształtowanie nowych społeczności lokalnych, budowanie wspólnot 
terytorialnych i społecznych, zmiany dotyczące funkcji przejętych obiektów 
architektonicznych, tworzenie z przestrzeni „swojego” miejsca, to tylko, niektóre problemy 
będące w sferze badań autorów niniejszego artykułu. 
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Przekształcenia funkcjonalne i społeczno-demograficzne 
 

Garnizony wojskowe od momentu powstania do początku lat 90. XX w. były 
wykorzystywane jako miejsce stacjonowania i ćwiczeń żołnierzy, osiedla odcięte od życia 
społecznego i ekonomicznego regionu. Ich odrębność względem zmieniającej się gospodarki, 
kierunków ciążenia migracji ludności oraz przemian społecznych była powodem trudności 
w zagospodarowaniu na cele cywilne. Stopień ekonomicznego wykorzystania garnizonów, 
czy proces kształtowania się nowych społeczności, jako pierwszy, oraz odległość 
od znaczących ośrodków miejskich, jako drugi z czynników, można wpisać we wzór, 
w którym siła przekształceń osiedli jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od miast. 
Na podstawie poczynionych przez autorów obserwacji i inwentaryzacji terenowych można 
uznać, że jeśli osiedle pogarnizonowe było ulokowane w obrębie granic miasta lub w jego 
pobliżu, lepsza była jego pozycja w ogólnej skali przekształceń. W przypadku osiedli bardziej 
oddalonych od miast, z gorszą dostępnością usług i miejsc pracy, zauważalny jest ich 
powolny postęp w zagospodarowaniu, albo też stopniowy zanik. Miejscowości te najczęściej 
borykają się z problemem przyspieszonego starzenia się ludności, niekorzystnymi kierunkami 
migracji oraz trudnościami w budowaniu poczucia jednolitej wspólnoty mieszkańców. 

Kolejnym aspektem analizy była struktura demograficzna społeczności badanych 
osiedli. Według badaczy wpływa ona na aktywność lokalnej społeczności, zwłaszcza w sferze 
budowania wspólnej tożsamości. W tworzeniu koncepcji założeń badawczych autorzy 
korzystali ze wskazań teoretycznych, znanych w literaturze autorów, którzy zajmowali się 
problematyką dziedzictwa kulturowego a także problematyką pamięci historycznej  
i kulturowej. Między innymi wybranymi koncepcjami Aleidy i Jana Assmanna, oraz Paula 
Riceura, na temat oddziaływania historii i poznania historycznego na kondycję 
współczesnego człowieka, niektórych założeń koncepcji Pierra Nora, Maurice Halbwachsa, 
oraz Barbary Szackiej. Ponadto wybranych teorii społeczności lokalnej jako specyficznego 
obszaru przestrzeni społecznej i kulturowej, szczególnie z pracy pod redakcją Joanny 
Kurczewskiej [Kurczewska 2006]. W bezpośrednich badaniach zastosowano standardowe 
techniki badawcze: analizę źródeł, obserwację uczestniczącą, kwestionariusz – ankiety. 
Badania ukazują, że większą aktywność w działaniach wspólnych wykazują osoby w wieku 
produkcyjnym (18-65 lat), niż osoby w wieku przed- i poprodukcyjnym [Sułek 2009, s. 265]. 

W przypadku analizowanych osiedli poradzieckich na terenie Polski Zachodniej, 
pomimo podobnej drogi kształtowania się przez ostatnie 25 lat, można dostrzec odmienne 
cechy demograficzne społeczności. Niektóre z miejscowości poradzieckich to osiedla, które 
utrzymały stan struktury od początku istnienia, ale są też i takie, których dynamika przemian 
była zauważalna. Odnosząc się do historii tych miejscowości, trzeba podkreślić, że żadna 
z opisywanych, nie posiadała stale zameldowanych mieszkańców w okresie przed wyjazdem 
wojsk radzieckich z początkiem lat 90. XX wieku [Olejarz 2014: 83]. Wszystkie 
z analizowanych miejscowości były zasiedlane przez ludność cywilną, dopiero 
po przekazaniu koszar władzom cywilnym. Do pierwszej grupy osiedli powojskowych należą 
miejscowości znajdujące się w pobliżu większych ośrodków miejskich, bądź stanowiących 
enklawę w ich granicach administracyjnych. Osiedla takie jak Kluczewo-Lotnisko 
charakteryzują się młodą strukturą demograficzną. W dużej mierze na jej utrzymanie miała 
wpływ bliskość miasta i przebudowa obiektów garnizonu na tanie mieszkania realizowane 
w ramach budownictwa społecznego. Całkowicie odmiennie sytuacja kształtuje się w kolejnej 
grupie garnizonów, m. in. w Bornem Sulinowie. Ta miejscowość, jako jedyna z garnizonów, 
w 1993 roku otrzymała prawa miejskie. Ze względu na peryferyjną lokalizację w ramach sieci 
osadniczej i sytuację gospodarczą, w Bornem następuje spadek liczby ludności, który jest 
skorelowany z silnym spadkiem średniego wieku mieszkańców [Suszczewicz 2016, s. 151]. 
Wiąże się to pośrednio z przenoszeniem się ludności do miasta. Pierwotnie do osiedli 
wprowadzali się młodzi ludzie, zakładający rodziny, skuszeni niskimi cenami mieszkań. 
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W badaniach przeprowadzonych w latach 1993-2002, aspekt mieszkaniowy w ramach 
wyboru Bornego Sulinowa jako miejsca życia wskazywany był przez ponad połowę 
respondentów. Z drugiej strony, bardzo ważnym problemem, który powodował emigrację 
dużej części mieszkańców był brak stałej pracy1 [Nawrocki, Madej 2004]. 

Poziom rozwoju gospodarczego i rynek pracy lustrzanie odbijają się 
w homogeniczności struktury pochodzenia mieszkańców osiedli pogarnizonowych. 
Przestrzenne zróżnicowanie pochodzenia mieszkańców osiedli poradzieckich jest zależne 
od lokalizacji danego osiedla. Część z nich posiada wyższe udziały osób pochodzących 
z okolicznych miejscowości i miast (Kęszyca Leśna, Kluczewo) (ryc. 1), inne bardziej 
zróżnicowany obraz (Borne Sulinowo) (ryc. 2). Pierwsza grupa opiera się na ruchu 
migracyjnym podobnym do występującego w miastach średniej wielkości, bardzo zbliżonym 
do procesu suburbanizacji. W przypadku tych osiedli, nie następuje ryzyko utraty 
dotychczasowej pracy, zmiany środowiska lokalnego. Dotyczy to również osiedli 
w Niemczech, które w większości znajdują się w pobliżu Berlina. Druga grupa miejscowości 
to osiedla położone w znacznym oddaleniu od miast, gdzie ruch migracyjny generowany jest 
przez decyzje spontaniczne, poparte argumentem niskich kosztów zakupu mieszkań. W tym 
przypadku skutkiem migracji jest poszukiwanie pracy w nowych realiach gospodarczych, 
zmiana środowiska społecznego i, w przypadku niektórych migrantów, przyzwyczajeń 
związanych z udogodnieniami dużych miast. Dzięki temu społeczność jest bardziej 
zróżnicowana pod względem pochodzenia, niż w pierwszej grupie, co silnie wpływa 
na relacje między mieszkańcami. 
 

 
Ryc. 1. Pochodzenie mieszkańców osiedla Kluczewo-Lotnisko w 2010 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Stargard. 

                                                
1 ¾ respondentów badanych w 2002 roku stwierdziło, że był to największy problem miejscowości. 
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Ryc. 2. Pochodzenie mieszkańców Bornego Sulinowa w 2010 r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Suszczewicz [2016]. 
 
 
Ludzie i przestrzeń – konflikt czy koegzystencja? 
 

Po opuszczeniu garnizonów przez wojska Federacji Rosyjskiej, pozostały spore obszary 
przestrzeni do zagospodarowania przez ludność cywilną. Powszechnie jest przyjęte,  
że przestrzeń jest elementarnym składnikiem społeczności lokalnej i istotną płaszczyzną 
kształtowania się tożsamości zbiorowej [Szacki 1983, s. 636]. 

Przestrzeń w aspekcie geograficznym składa się z dwóch odrębnych sfer środowiska 
przyrodniczego i antropogenicznego [Lisowski 2014, s. 11]. Te dwie przestrzenie wzajemnie 
się przenikają i współistnieją. Analizie poddano zarówno kategorię przestrzeni autotelicznej 
jak i heterotelicznej. Przestrzeń autoteliczna odpowiada automatycznemu, fizycznemu 
rozkładowi obiektów środowiska, bądź antropogenicznych wraz z ich oddziaływaniem 
między sobą, ale bez ich wartościowania. Zatem obiekty posiadają własne określone 
koordynaty geograficzne, granice i funkcje. Obiektom przypisuje się pewne wartości 
liczbowe pozwalające dokonywać porównań. W przestrzeni heterotelicznej możemy łączyć 
zlokalizowane w niej obiekty relacją z człowiekiem, który nadaje im wartości. Dzięki temu 
możemy uznawać analizowany obiekt za bardziej lub mniej ważny, ze względu 
na doświadczenia człowieka, jego ocenę, niezależnie od oceny formalnej, stanu zachowania, 
czy lokalizacji [Lisowski 2014, s. 10-14]. Na ogół jego ocena różni się od pozycji 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

45 

zajmowanej w przestrzeni autotelicznej. W naukach społecznych, przestrzeń wraz z jej 
wyposażeniem w postaci różnych obiektów, pomników, tablic, napisów, miejsc szczególnych, 
pełniących niekiedy funkcję sacrum określa się mianem krajobrazu kulturowego. Znany 
filozof problematyki przestrzeni Edward Casey, twierdzi, że przestrzeń poprzedza zazwyczaj 
to, co nazywamy miejscem [Demski, Czarnecka 2015, s. 97]. Miejsce nadaje przestrzeni 
nowe znaczenie poprzez zmiany jej interpretacji, nadawanie nowych wartości. Koncepcja 
ta nawiązuje do znanej, w geografii humanistycznej, socjologii i antropologii kulturowej, 
teorii przestrzeni Yi Fu Tuana, który wprowadził dialektyczne rozróżnienie przestrzeni  
i miejsca [Tuan 1987, s. 75]. Zdaniem uczonego miejsce to uczłowieczona przestrzeń, która 
nie istnieje samoistnie, a jest tworzona i kształtowana przez człowieka. Miejsce, jak pisze  
z kolei Bohdan Jałowiecki, może być wyróżnione przez jakąś szczególną budowlę, obiekt lub 
unikalny krajobraz łączący się z określonymi pozytywnymi lub negatywnymi emocjami 
[Jałowiecki 2011, s. 12]. Od czego zatem zależy ocena, zarówno przestrzeni jak i miejsca? 
Jakie ma to znaczenie dla społeczności, która ją zajmuje jako swoją przestrzeń 
egzystencjalną? 

Należy przyjąć, że ocena zarówno przestrzeni, jak i miejsca jest dalece subiektywna 
i zależy od bardzo wielu czynników, wspomnień, emocji, pamięci, związanych z miejscem 
wydarzeń, także stereotypów kulturowych. Ta rozbieżność dotyczy: osób, różnych grup 
społecznych czy narodowości [Hernandez i inni 2007, s. 317]. Nie ulega wątpliwości, 
że ludność, która przybyła do badanych miejscowości zetknęła się z zupełnie nową, 
dotychczas sobie nieznaną przestrzenią i jej wyposażeniem. Owa przestrzeń dla przybyszów 
była mało czytelna, podobnie posiadała mało zrozumiałą szatę informacyjną przestrzeni. 
Rozległe place apelowe, brak wyraźnego centrum, budynki koszarowe, byłe stołówki, kina 
(przykładowo w Bornem Sulinowie było ich 24), magazyny, pozostała symbolika w postaci 
tablic pamiątkowych i pomników, obcojęzycznych napisów. To wszystko powodowało 
poczucie obcości, a często wrogości. Dla pierwszych mieszkańców, taka przestrzeń, być może 
poza stroną użytkową, nie posiadała innych wartości. Dla wielu przybyłych silnie 
przywoływała złe wspomnienia z epoki totalitaryzmu. Pamięć historyczna stała się ważnym 
czynnikiem, silnie wpływającym na ocenę przestrzeni. Przez wiele lat władze miejscowości 
i ich mieszkańcy mieli dylemat, co zachować, a czego się pozbyć. Wymownym przykładem 
tego problemu był pomysł podniesiony w Bornem Sulinowie, przez jednego z mieszkańców, 
Wiesława Rembielińskiego. Ten były wojewoda słupski, społecznik i człowiek czynu, 
zaproponował utworzenie tzw. Parku Trzech Kultur. Według jego projektu, wykorzystując 
walory przyrodnicze miasta, liczne przestrzenie otwarte, Park miałby być czymś w rodzaju 
skansenu, przypominającym i promującym historię garnizonu. Część zabudowy 
nawiązywałaby do lat trzydziestych minionego wieku, kiedy to tworzył się garnizon 
niemiecki. Część rosyjska, łączyłaby się z okresem lat sześćdziesiątych, z elementami 
rosyjskiej kultury kulinarnej, muzyki, wyrobów rękodzieła artystycznego. Trzecia strefa 
skansenu – strefa polska, to lata dziewięćdziesiąte, charakteryzująca kulturę pierwszych 
mieszkańców miasta i osadników z okolicznych wsi. Projekt był opiniowany i recenzowany, 
a także konsultowany ze środowiskiem naukowym i uzyskał pozytywne opinie, jednakże 
spotkał się z dużą krytyką i niechęcią ze strony władz miasta i jego mieszkańców. Zamysł 
autora pomysłu wydawał się być ze wszech miar słuszny. Był on przekonany, że działalność 
Parku, nie tylko rozrywkowa, będzie pełnić ważną funkcję edukacyjną i wychowawczą 
wobec turystów i przyjeżdżającej młodzieży, oraz że Park stanie się jedną z atrakcji 
turystycznych miasta. Jest to bardzo podobna koncepcja rozwoju turystyki miejscowości 
pogarnizonowych wobec tej, którą dla twierdz opisywał A. Mikos von Rohrsheidt [2013,  
s. 47] Podobne projekty zrealizowano w obiektach pogarnizonowych na terenie Niemiec. 
W przypadku garnizonów w Elstal, Wünsdorf-Waldstadt, mamy do czynienia 
ze zrealizowanymi inwestycjami turystycznymi, umożliwiającymi aktywne zwiedzanie 
dawnych garnizonów. Działania te są zorganizowaną formą turystyki, ale w pewnym sensie 
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wykorzystuje to również ruch Urbex [por. Błahut 2006; Merill, Hack 2012; Pokojska 2013]. 
Przestrzeń poradzieckich miejscowości nie zawierała bliskich wartości dla przybyszów, 
w szczególności tych pochodzących z dużych aglomeracji. Niekiedy nowo przybyli 
postrzegali zastaną przestrzeń w kontekście i w odniesieniu do swych dawnych miejsc, jako 
opuszczonego krajobrazu kulturowego, który w ich świadomości był wartością unikatową. 
Znany antropolog społeczny Ulf Hannerz, znawca antropologii miasta, wśród wielu typów, 
które poddaje analizie pisze, że są dwa rodzaje miast wyodrębnione ze względu na stosunek 
do dawnej kultury. Jedne zachowują dawną kulturę (w tym przypadku materialną), 
dostosowując ją do zmian współczesnych, zmieniając jej interpretację, inne w sposób 
świadomy zapominają o dawnej kulturze, nawet ją niszcząc, jeżeli ta nie przystaje 
do współczesnej rzeczywistości [Hannerz 2006, s. 105]. Zdaniem B. Jałowieckiego przestrzeń 
odzwierciedla strukturę społeczną i jest kształtowana przez wiele czynników, elementów 
systemu ekonomicznego, politycznego i ideologicznego, które tworzą różnego rodzaju 
komponenty, zawsze jednak głównymi aktorami przestrzeni są ludzie i ich świadomość 
[Jałowiecki 2011, s. 19]. Ludzie i wyprodukowane przez nich rzeczy, obiekty, przedmioty, 
drogi, itp. obiektywizują społecznie przestrzeń. W ten sposób staje się ona przestrzenią 
upodmiotowioną, miejscem ścisłego związku człowieka i kultury [Jasiewicz 1999, s. 105]. 

W badanych miejscowościach mamy do czynienia z różnym kształtowaniem się 
przestrzeni, choć pewne procesy wydają się być do siebie podobne. Przestrzeń osiedla 
Kluczewo-Lotniska ze względu na bliskość dużego miasta szybciej uległa procesom 
urbanizacji i związanych z tym przemianom kulturowym. Kluczewo jest obecnie dzielnicą 
mieszkalno-przemysłową Stargardu, a zamieszkała tu ludność to głównie osoby, w młodym 
i średnim wieku, aktywne zawodowo, dla których pamięć i historia miejsca nie są czymś 
istotnym. Inną kwestią jest to, że pozostałych widocznych elementów nawiązujących 
do dawnego garnizonu jest obecnie niewiele, ze względu na dynamiczne przekształcenia 
osiedla, co pozostawia niewielkie pole do działania w ramach zachowania autentycznego 
krajobrazu pogarnizonowego. Jedynym nawiązaniem do historii są odbywające się na dawnej 
płycie lotniska, zloty militarne. 

Zupełnie odmiennie przedstawia się ocena i stosunek do przestrzeni w Bornem 
Sulinowie. Wiele obiektów odremontowano i nadano im nowe funkcje (ryc. 3.). Nie ulega 
wątpliwości, ze obiekty, którym nadano nowe funkcje, tworzą nową przestrzeń miasta, 
akceptowaną przez mieszkańców, i miejscowa ludność zdążyła się już do nich przyzwyczaić. 
Podobnie jest za granicą (Vogelsang, Elstal, Wünsdorf-Waldstadt, Niemcy), gdzie niektóre 
obiekty pogarnizonowe wyeksponowano w obecnym krajobrazie jako element kontynuacji 
pamięci o lokalnej historii (ryc. 4.). Są to widoczne przykłady oswajania przestrzeni, 
do niedawna obcej i różnie traktowanej. Niewątpliwie omawiany proces trwa nadal, i nie jest 
zakończony. W przestrzeni Bornego Sulinowa pozostają obiekty o silnej wymowie 
historycznej. Są to ruiny willi gen. H. Guderiana, ruiny Domu Oficera z kilkoma salami 
bankietowymi i tarasowym zejściem do jeziora Pile (ryc. 5.), czy zachowana w dobrym stanie 
willa gen. W. Dubynina. 
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Ryc. 3. Dawny dom oficerów młodszych, obecnie klasztor karmelitanek w Bornem Sulinowie 
Źródło: materiały własne autorów. 
 

 
Ryc. 4. Radziecka płaskorzeźba zlokalizowana przy dawnym poligonie w Vogelsang, Niemcy 
(stan na maj 2016) 
Źródło: materiały własne autorów. 
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Ryc. 5. Dawny Dom Oficera w Bornem Sulinowie w 2016 roku  
Źródło: materiały własne autorów. 
 

Mieszkańcy dawnych miejscowości pogarnizonowych są świadomi przeszłości miejsca 
związanych dawnymi użytkownikami ich miejscowości. Być może dlatego dbają o miejsca 
szczególne o silnej wymowie symbolicznej. Takimi są: cmentarze (m.in. cmentarz radziecki w 
Bornem, na którym spoczywają żołnierze i ich rodziny, oraz tragicznie zmarłe dzieci, których 
mogiły zdobią dziecięce zabawki; cmentarze wojenne radziecko – polskie), niektóre pomniki 
poradzieckie (łącznościowca w Kęszycy Leśnej). Cmentarze w polskiej kulturze są 
przestrzenią sacrum i tak też są traktowane. Opiekę nad miejscowymi cmentarzami sprawują 
miejscowe organizacje pozarządowe, młodzież szkolna i mieszkańcy. 

Od chwili utworzenia cywilnych miejscowości upłynęło prawie 25 lat, obca przestrzeń 
została odpolityczniona i oswojona. W większości przypadków zmienił się też stosunek 
mieszkańców do obcego dziedzictwa. Pojawiły się także nowe problemy, które wynikają 
raczej z budowania poczucia wspólnotowości. Integracja społeczności w przypadku Bornego 
Sulinowa nie jest jeszcze procesem skończonym i zamkniętym, i nie przebiega bez 
konfliktów. 

W kolejnej miejscowości pogarnizoniowej, Kęszycy Leśnej, wiele procesów 
przebiegało podobnie jak w Bornem, ale występują też istotne różnice. Miejscowość jest 
wsią, której liczba mieszkańców przekracza nieco sześćset osób. Położona jest w atrakcyjnej 
pod względem przyrodniczym okolicy. Kęszyca zasiedlana była przez ludność z okolicznych 
miejscowości oraz w niewielkim stopniu mieszkańców Zagłębia Miedziowego  
(ok. 5% stałych mieszkańców). Część budynków władze gminy Międzyrzecz sprzedały 
mieszkańcom miast głównie z województwa dolnośląskiego (Polkowic, Legnicy, Lubina 
i Wrocławia), którzy przebywają we wsi tylko sezonowo. W początkowych latach zasiedlania 
wiele budynków pozostawiono bez należytej opieki, zdewastowano i zniszczono. Mieszkańcy 
Kęszycy dodatkowo borykali się z problemem tzw. niechcianych lokatorów eksmitowanych 
z pobliskiego Międzyrzecza. Osoby te, najczęściej bezrobotne, nie płacące czynszu, były 
przymusowo przenoszone do Kęszycy Leśnej. Dlatego w pierwszych latach organizowania 
życia miejscowości, trudno było mówić o budowaniu zasymilowanej społeczności. Stosunek 
do zastanej obcej przestrzeni okazał się podobny jak w Bornem, społecznie zróżnicowany. 
Stali mieszkańcy, którzy znaleźli się w Kęszycy z własnego wyboru rozpoczęli tworzenie 
nowej przyjaznej przestrzeni nadającej się do normalnej egzystencji. 

W roku 2010 mieszkańcy Kęszycy Leśnej założyli stowarzyszenie „Kęszyca Leśna 
sobie i sąsiadom”, które miało działać na rzecz środowiska społecznego jako przykład tzw. 
inicjatywy oddolnej. Ogromną pracę na rzecz rozwoju społeczności wykonał proboszcz 
miejscowej parafii. W krótkim czasie stał się liderem społeczności lokalnej za sprawą 
organizowanych licznych imprez, festynów, konkursów, festiwali, m.in. Festiwalu Poezji 
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Śpiewanej, w który zaangażowani byli wykonawcy z wielu miast regionu. Ksiądz 
Błaszkiewicz doskonale rozpoznał środowisko społeczne. Wiedział, że jest ono trudne, 
konfliktowe, a świadomość niezbyt chlubnej przeszłości miejsca nie pomaga w tworzeniu 
wspólnoty. Autor wielu inicjatyw, angażował do współpracy wszystkie podmioty społeczne, 
także władze i instytucje kultury z pobliskiego Międzyrzecza [Olejarz 2014, s. 86-87]. 
Obecnie wieś posiada wielu lokalnych społeczników i sprawia wrażenie miejscowości 
aktywnej wokół rozwiązywania wspólnych spraw i problemów. 

Zarówno w Kluczewie, Bornem Sulinowie i Kęszycy Leśnej mamy do czynienia  
ze zbliżonymi procesami oswajania przestrzeni oraz tworzenia społeczności lokalnych 
obciążonych pamięcią obecności dwóch totalitaryzmów. Mieszkańcy wymienionych 
miejscowości tworzą nową przestrzeń egzystencjalną i społeczną, choć czynią to w różny 
sposób. 

Nieco inaczej wyglądała sytuacja osiedli położonych we wschodnich Niemczech. 
Szybki proces suburbanizacji Berlina spowodował naturalne wykorzystanie potencjału 
powojskowego pozostałego po wojskach radzieckich. Jednakże nie wszystkie miejscowości 
weszły na drogę rozwoju. Te osiedla, które były zlokalizowane z dala od istniejącej sieci 
osadniczej, zostały wyłączone z zagospodarowania na cele mieszkalne. Powodów takich 
działań należy upatrywać w procesach mających miejsce w Niemczech na początku lat 
90. XX wieku. Wtedy to nastąpił masowy odpływ mieszkańców ze wschodniej części kraju. 
Postępująca dezurbanizacja tej części kraju silnie wpłynęła na stopień zagospodarowania 
garnizonów. W wielu z analizowanych miejscowości wspólnoty społeczne nie powstały 
w ogóle. Obca przestrzeń stosunkowo szybko została adoptowana, przez aktywne projekty 
konwersji funkcjonalnej. Tereny powojskowe sukcesywnie przeznacza się na tereny 
społecznie użyteczne – rekreacyjne, strefy gospodarcze, czy obiekty przemysłowe. 
Poszczególne obiekty zmieniły swoją funkcję, a niektóre z nich stały się miejscami 
rozpoznawalnymi i identyfikującymi mieszkańców. Mimo występującej niechęci wobec 
zastanego dziedzictwa we wszystkich badanych miejscowościach nastąpiły pewne zmiany 
postaw mieszkańców w odniesieniu do tego, co obce. 
 
 
Czy rzeczywiście niechciane dziedzictwo? 
 

Dziedzictwo, pamięć zbiorowa i tradycja to różne sposoby doświadczania przeszłości. 
Różnią się między sobą nie tyle zakresem treści, a funkcją jaką pełnią w każdym systemie 
społeczno-kulturowym współczesności. Pamięć zbiorowa, tradycja kulturowa i dziedzictwo 
materialne i niematerialne są własnością konkretnej grupy społecznej, której mogą służyć 
w różny sposób. Uniwersalistyczne podejście do dziedzictwa zawarte w treści Konwencji 
UNESCO z 20 października 2005 roku w sprawie ochrony, i promowania różnorodności form 
wyrazu kulturowego, uznaje zróżnicowanie kulturowe za wartość godną ochrony 
i propagowania jako wspólne dziedzictwo ludzkości. Niewątpliwie treść Konwencji jest 
ze wszech miar słuszna, jednakże praktyka społeczna bywa różna. Dowodem są nie tylko 
znane działania niszczenia przez terrorystów islamskich cennych obiektów Palmiry, Nimrudu, 
Bamianu i wielu innych, ale także nadmierna, nie zawsze zgodna z prawdą historyczną 
ingerencja polityków i różnych grup interesu na całym świecie. 

Dziedzictwo kulturowe jest częścią dóbr kultury i obejmuje dobra materialne 
i niematerialne, zabytki ruchome i nieruchome, które posiadają wartość dla współczesnych 
i przyszłych pokoleń. Dlatego też, z tego względu są godne zachowania i podlegają ochronie 
prawnej [Małachowicz 2007, s. 7]. Dziedzictwo kulturowe dotyczy upamiętniania wydarzeń, 
podtrzymywania pamięci historycznej. Jest dowodem kumulatywnego rozwoju kultury, jako 
zbiór odniesień, służy zachowaniu tożsamości kulturowej. Tym, co również ważne, jest fakt, 
że dziedzictwo kulturowe pełni funkcję poznawczą, umożliwia poznawanie przeszłości  
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i w pewnym stopniu kształtuje także świadomość o tym, co minione. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że stosunek do dziedzictwa kulturowego może być różny i różnie uwarunkowany. 
Ostateczną instancją decydującą o akceptacji bądź negacji dziedzictwa kulturowego jest 
zawsze człowiek, konkretne grupa społeczna, czy konkretna społeczność. 

W początkowych latach stosunek ludności napływowej do opuszczonych garnizonów,  
i ich przestrzeni urbanistycznej był zdecydowanie wrogi. Z upływem lat, zachodził proces 
oswajania przestrzeni i stosunek do tego, co obce powoli ulegał zmianie. Wiązało się 
to zarówno z przekształcaniem sfery kulturowej, ale również ekonomicznej i przestrzennej. 
Nie był to jednak proces prosty i jednoznaczny, byłoby nierozsądnym, twierdzić, że raptem 
zaczęto akceptować wszystko. Problem ten ma miejsce w każdej miejscowości poradzieckiej. 
Pojawił się jako szersze zjawisko w momencie, kiedy zakres pojęcia dziedzictwa uległ 
rozszerzeniu. Do dziedzictwa kulturowego na ogół zalicza się te obiekty i przedmioty, które 
wyszły z obiegu i nie funkcjonują w swojej pierwotnej postaci lub ich pierwotna funkcja 
została zmieniona. Ponadto, do dziedzictwa należą również obiekty, które funkcjonują nadal 
w niezmienionej postaci. W przypadku badanych miejscowości są to układ urbanistyczny, 
ważne budynki garnizonowe, pomniki czy cmentarze. Liczby dawnych monumentów 
niemieckich i rosyjskich nie poznamy, wiele z nich zostało zniszczonych, a dokumentacja się 
nie zachowała [Pomieciński, Dohnal 2011, s. 197]. W Kęszycy Leśnej mieszkańcy z własnej 
inicjatywy postanowili odnowić poradziecki pomnik łącznościowca (ryc. 6.). 
W miejscowościach na terenie dawnej NRD, do chwili obecnej można oglądać 
z przewodnikiem całe założenia pogarnizonowe, niekiedy mocno zniszczone, ale o nadal 
czytelnej sferze informacyjnej i symbolicznej (ryc. 7.). Z licznych publikacji z zakresu 
antropologii kulturowej dowiadujemy się, że pomniki i inne miejsca kultury symbolicznej 
informują o przeszłości, kierują nasze myślenie w stronę historii i pamięci historycznej, 
o czym piszą między innymi Paul Ricoeur i Pierre Nora [Ricoeur 2012, s. 520-522;  
Nora 1997, s. 11]. 
 

 
Ryc. 6. Pomnik łącznościowca w Kęszycy Leśnej (stan na 2015 rok). 
Źródło: materiały własne autorów. 
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Ryc. 7. Pomnik W. I. Lenina w garnizonie 
Vogelsang (Niemcy) – stan na maj 2016 rok 
Źródło: materiały własne autorów. 
 
 

W wielu miejscowościach polskich  
i zagranicznych, niektóre obiekty zachowano 
na pamiątkę, jako swego rodzaju wyróżnik ich 
najnowszej historii. Warto dodać, że samorząd 
miasta Bornego Sulinowa wraz z Instytutem 
Pamięci Narodowej w ostatnim czasie podjął 
inicjatywę zebrania prawie wszystkich pomników 
poradzieckich z terenu kraju i utworzenia skansenu. 
Zamysł ten jednak oddalono [Madejski 2017]. 
Pozostaje zatem otwarte pytanie: dlaczego 
dziedzictwo poradzieckie, a także poniemieckie 
warto zachować dla przyszłych pokoleń? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa  
i jednoznaczna. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że o zachowaniu pewnych obiektów 
decydują nie tylko względy finansowe, ale także 
możliwości ich wykorzystania i adoptowania  
do celów praktycznych. Przykładowo w Bornem 
Sulinowie klasztor Karmelitanek i Kościół pod 
wezwaniem Św. Brata Alberta są dziś 
rozpoznawalną wizytówką miasta. Ośrodek pomocy 
społecznej ulokowany w byłym szpitalu 
garnizonowym służy nie tylko dla miasta, ale 

również dla mieszkańców wielu odległych miejscowości. Na fali dekomunizacji z początku 
lat 90. rozpoczęto demontowanie wszelkich śladów dawnego systemu politycznego. Jednakże 
przebiegał równolegle drugi proces, selekcji i zachowania dziedzictwa tam, gdzie miejscowa 
ludność uznała je za unikalne, wyróżniające ich miejscowość od sąsiednich. Można zatem 
stwierdzić, że pamięć o dziedzictwie w dużej mierze zależy od lokalnego poczucia 
odpowiedzialności za minioną przeszłość, której nie da się wymazać z pamięci historycznej. 
Ciągle aktualne staje się pytanie P. Ricoeura: o czym nie powinno się zapominać? 
Dziedzictwo materialne, mimo że obce, jest obiektywne i jest częścią krajobrazu kulturowego 
miejscowości, a w praktyce służy lepszemu poznaniu minionej epoki. Pełni więc funkcję 
edukacyjną i wychowawczą. 
 
 
Uwagi i wnioski 
 

Uzyskany materiał empiryczny z badań pozwala stwierdzić, że społeczność każdej 
z badanych miejscowości kształtowała się inaczej. Zachodzące w badanych miejscowościach 
procesy społeczno kulturowe są swoistym laboratorium ponieważ dokonują się obecnie i nic 
nie wskazuje by były zakończone. W każdej z badanych miejscowości mamy do czynienia 
z różnym oswajaniem przestrzeni, wartościowaniem przeszłości, kształtowaniem się lokalnej 
tożsamości zbiorowej. We wszystkich także jesteśmy świadkami kształtowania się  
tzw. „tradycji wytworzonej” jako cechy charakterystycznej dla procesów globalizacji kultury 
współczesnej. Szerzej na ten temat pisze Lamont Lindstrom, którego zdaniem wytwarzanie 
tradycji dokonuje się po to by „odczytywać teraźniejszość w pojęciach z przeszłości poprzez 
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opisywanie przeszłości w pojęciach teraźniejszości” [Burszta 1998]. 
We wszystkich z badanych miejscowości trwa ciągły ruch dialektyki pamiętania 

i zapominania. W niektórych jak Borne Sulinowo miejscowe instytucje: szkoła, kościół, izba 
muzealna, samorząd miasta prowadza działalność o charakterze edukacyjnym 
i wychowawczym. Niespotykana często przeszłość dostarcza tworzywa do oryginalnej 
twórczości kulturalnej. 

Równie ważna w rozwoju tych miejscowości jest turystyka. Rozwijające się nietypowe 
gałęzie turystyki, destynacje przyciągające osoby zainteresowane niezwykłościami są szansą 
rozwoju dla tychże miejscowości. Przykłady zagospodarowania obiektów pogarnizonowych 
na terenie Niemiec świadczy o dużym potencjale i zainteresowaniu tego typu atrakcjami.  
Przy dobrze rozplanowanych działaniach lokalnych stowarzyszeń jest możliwość,  
że te miejscowości staną się znaczącymi punktami turystyki militarnej czy urbex na mapie 
regionów Polski Zachodniej.  
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Cultural space and unwanted heritage of post-Soviet garrisons  
in Poland-Germany borderland 

 
Keywords: space and place; cultural heritage, post-soviet garrisons, Borne Sulinowo 
 
Abstract: 
This article aims at characterizing particular towns and localities created on the basis  
of former post-Soviet garrisons on the territories of Western Poland and former German 
Democratic Republic (GDR) in respect of their cultural heritage. The process of creating new 
local communities has begun on new foundations, different from those already known from 
well-established theories. Somehow unfamiliar and sometimes hostile space of former 
garrisons has been domesticated and has become the place of living for incoming people. 
During this process, the existing objects and buildings have been changing and new functions 
have been attributed to them. New dilemmas concerning protection or elimination of the 
present cultural heritage of these places and the formation of new communities have arisen. 
The text concludes by justifying the need of maintaining the existing heritage. This article  
is based on field research done by the authors and on literature concerning the subject. 
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Dziedzictwo przemysłowe firmy „Baťa” w mieście Zlín  
(Republika Czeska) 

 
Słowa kluczowe: turystyka industrialna, zabytki przemysłowe, firma „Baťa”, miasto Zlín 
 
Abstrakt 
Jednym z nowszych trendów w ruchu turystyce jest stale poszerzająca się oferta 
specyficznych form turystyki. Do nich należy również turystyka industrialna, która 
w Republice Czeskiej, jak również w Europie przeżywa rozkwit. Jest to nowy fenomen, 
pojawiający się w związku z dziedzictwem przemysłowym, które można wykorzystać  
w celach turystycznych. Okres industrializacji na obszarze Republiki Czeskiej reprezentują 
zachowane do dnia dzisiejszego obiekty przemysłowe. Są nimi naprzykład różnego rodzaju 
fabryki, kopalnie, huty lub budynki magazynów, włącznie z zachowanymi koloniami 
robotniczymi. 
Artykuł ma na celu przedstawienie i scharakteryzowanie potencjału czeskiego miasta Zlín  
w zakresie dziedzictwa przemysłowego. Przeprowadzona inwentaryzacja jednoznacznie 
wykazała, że badane miasto posiada bogate zasoby dziedzictwa przemysłowego i ma 
odpowiednie predyspozycje do rozwoju turystyki industrialnej. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Każde cywilizowane społeczeństwo dba o swoje tradycje kulturalne, do których 
bez wątpienia należą zabytki. Pierwsze próby ochrony obiektów techniki są znane  
w Republice Czeskiej już w latach 20. XX wieku. Apel o ratowanie zabytków techniki został 
opublikowany w gazecie „Národní listy” już w 1924 roku. Z okazji 75. rocznicy powstania 
Stowarzyszenia Inżynierów Czeskich wydano publikację poświęconą historii niektórych 
gałęzi przemysłu. W przedmowie przedstawiono nowy pogląd na technikę, w trosce  
o zachowanie jej struktury materialnej. Po wejściu w życie stosunkowo postępowej ustawy  
o ochronie zabytków kulturalnych nr 22 z 1958 r. (w 1987 r. została zastąpiona ustawą nr 20 
o ochronie zabytków państwowych), ochrona zabytków skoncentrowała się na obiektach 
techniki i produkcji, które w skrócie nazwano zabytkami technicznymi. 

Pamiątki przemysłowe z upływem czasu stały się przedmiotem zainteresowania firm 
i zwiedzających. Jest zatem istotne, aby prezentowano je razem, w kontekście szeregu 
podobnych obiektów historycznych, co pozwoli na lepsze zrozumienie problemów 
zabezpieczenia ochrony jak największej liczby wybranych zabytków. Takiej prezentacji 
dziedzictwa industrialnego dotyczy projekt European Route of Industrial Heritage (ERIH), 
który jest szlakiem dziedzictwa przemysłowego w całej Europie [Tomíšková 2011, s. 24]. 

Celem systemu ERIH jest wytyczenie takich tras, które można przyporządkować 
do wymienionych kategorii i można je będzie wzajemnie łączyć oraz które zaoferują 
odpowiedni zakres usług. Chodzi również o sposób skuteczniejszego promowania pamiątek 
przemysłowych i kultury nie tylko w Republice Czeskiej. Oficjalna strona projektu ERIH 
obejmuje również miasto Zlín, które od samego początku istnienia projektu ma być włączone 
do bazy danych [Tomíšková 2011, s. 9]. 
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W celu zachowania dziedzictwa przemysłowego (w ramach dziedzictwa kulturowego) 
trzeba na poziomie lokalnym dbać o autentyczne budynki produkcyjno-techniczne, które mają 
dla danego miejsca wartość historyczną lub dokumentacyjną. Obiecującym, ekonomicznie 
funkcjonalnym i sprawdzonym na całym świecie sposobem skutecznej ochrony tych 
budynków (niezależnie od tego, czy są one objąte ochroną jako zabytki) jest ich przywrócenie 
do „aktywnego życia”, przez wykorzystanie do innych, zazwyczaj nieprodukcyjnych celów. 

Tych rzeczywiście funkcjonujących i niezmienionych zabytków technicznych, nadal 
działających i pełniących swe pierwotne przeznaczenie, jest już dzisiaj niewiele. 
Często spotykamy ich pozostałości: są to obiekty i maszyny wielokrotnie przebudowywane, 
naprawiane, zmieniane i przemieszczane z miejsca na miejsce. Prowadzenie „śledztwa”  
w tym kierunku jest często wystawione na niepewny wynik i przypomina przygodę 
odkrywców śladów przeszłości „z zaglądaniem” pod wzajemnie przeplatające się warstwy 
historii [Kranjčević i inni, 2016, s. 4; Klempa i inni, 2015, s. 3]. 

Jedną z barier, która w sposób znaczący zmieniła pogląd na zabytki techniczne, 
są uprzedzenia, które od dawna ciągnęły się za techniką. Stereotypowym jest wizerunek 
zadymionego, wyeksploatowanego przez ludzi krajobrazu przemysłowego, w którym  
to właśnie maszyny, konstrukcje techniczne, dominanty przemysłowe stanowią przyczynę 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i ludzkich problemów. Ten fakt negatywnie 
wpłynął na postrzeganie zabytków przemysłowych i technicznych z punktu widzenia ich 
oddziaływania na środowisko naturalne, w którym powstały i były wykorzystywane. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie potencjału czeskiego miasta Zlín  
w zakresie dziedzictwa przemysłowego. Autorzy dokonali szczegółowej analizy 
poszczególnych walorów, które z racji historycznego znaczenia badanego miasta, mogą mieć 
istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju turystyki industrialnej. W opracowaniu 
wykorzystano materiały wtórne, zawierające opis i charakterystykę potencjału 
przemysłowego badanego miasta1. Założono, że obecnie miasto Zlín ze swą bogatą historią 
przemysłową, szczególnie związaną z firmą „Baťa”, jest modelowym miejscem w Republice 
Czeskiej, w którym przeszłość techniczna przeplata się z nowoczesną teraźniejszością. 
 
 
Miasto Zlín i jego dziedzictwo przemysłowe  
 

Zlín jest siedzibą województwa zlińskiego. Leży w dolinie rzeki Dřevnice na granicy 
regionów etnograficznych Haná, Slovácko i Valašsko ( 

Ryc. 1). Ze względu na położenie geograficzne, to około osiemdziesięciotysięczne 
miasto stanowi naturalne centrum Moraw południowo-wschodnich. Sławę, którą miasto Zlín 
uzyskało w pierwszej połowie XX wieku, zawdzięcza firmie „Baťa”. 

Rok 1894, kiedy powstała firma rodzinna „Baťa” produkująca buty, jest uważany 
za największy kamień milowy w historii Zlina. Rozwój firmy doprowadził również 
do większego wpływu Tomáša Bati, który pełniąc funkcję dyrektora fabryki, a także 
burmistrza zadbał o to, by Zlín w okresie międzywojennym stał się nowoczesnym centrum 
miejskim o unikalnej architekturze, która do dnia dzisiejszego odzwierciedla słynną erę 
przemysłową w dziejach miasta [www.zlin.eu, 20.03.2016]. 

                                                
1 Artykuł został zrealizowany w kontekście nauczania przedmiotu Technické kulturní památky, bakalářského 
studia oboru Geovědního a montánního turismu na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské - 
Technické univerzity Ostrava (Techniczne zabytki kultury, studia licencjackie w zakresie Turystyki 
Geonaukowej i Górskiej na Wydziale Górniczo-Geologicznym Wyższej Szkoły Górniczej; Uniwersytet 
Techniczny w Ostrawie). 
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Ryc. 1. Położenie województwa zlińskiego i Zlína 
Źródło: opracowanie na podstawie www.mapy.cz, 19.03.2016. 
 

Funkcjonalistyczną architekturę miasta reprezentuje unikalny zestaw zabytków, które  
w Republice Czeskiej, jak również i na świecie, nie ma sobie wielu równych. W centrum 
miasta, gdzie znajdował się główny teren fabryki razem z dzielnicami mieszkaniowymi, 
została utworzona, dzięki już wspominanej niepowtarzalnej architekturze przemysłowej, 
miejska strefa zabytkowa [www.ic-zlin.cz, 19.03.2016]. Została ona powołana na podstawie 
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aktu ochrony obiektów urbanistycznych pochodzących z lat 20. - 50. XX wieku, ściśle 
związanych z rozwojem firmy obuwniczej „Baťa”. Głównym powodem utworzenia 
powyższej strefy była zachowana w prawie nienaruszonym stanie jednolita architektura tzw. 
„Zahradní město”, w którym zmiany funkcjonalne mogą być wykonywane tylko pod 
nadzorem Instytutu Ochrony Zabytków [Beran i in. 2005, s. 2; Tomíšková 2011, s. 3]. 

Tomáš Baťa był fenomenem swojego czasu. Jego pomysły i wizje były siłą napędową 
nie tylko jego fabryk, ale także całego miasta i województwa,a także miały wpływ na ogólny 
postęp w Europie i na innych kontynentach. Jedną z jego najbardziej znanych myśli było: 
„wspólnie pracować, mieszkać indywidualnie”. Doprowadziła ona do powstania zespołu – 
dziś już – zabytków kultury z okresu przemysłowego. Nazwisko Baťa jest nierozłącznie 
związane z miastem Zlín, podobnie jak z innymi miastami przemysłowymi w Europie  
(na Słowacji – Partizánske, Svit we Francji – Hellcourt - Bataville; w Holandii –  
Best-Batadorp i inne) oraz w Ameryce Północnej i Południowej (w Kanadzie – Batawa;  
w Brazylii – Anaurilândia, Batatuba i inne), które zostały przez jego firmę zbudowane. 
Architektura funkcjonalistyczna, tak typowa dla miasta Zlín, jest częścią światowego 
dziedzictwa kulturowego i historycznego. Osobom, które są zainteresowane turystyką 
industrialną, miasto Zlín ma z pewnością wiele do zaoferowania. 
 
 
Krótka historia miasta Zlín i firmy „Baťa” 
 

Pierwsza wzmianka o Zlínie pochodzi z 1322 r. jako o feudalnej posiadłości, należącej 
do Eliški Rejčki. W 1397 r. Zlín uzyskał status miasta, co spowodowało zwrot w jego historii. 
Poza nadaniem praw miejskich uzyskał również przywilej miasta handlowego. Miasto miało 
wprost od króla zezwolenie na coroczne organizowanie dwóch jarmarków. 

W celach handlowych przyjeżdżali tu ludzie z różnych części województwa, a także 
ze Słowacji. W latach 1358-1437 miastem rządził ród Šternberków, który zadbał  
o poszerzenie praw miejskich. Rozwój rzemiosł, takich jak sukiennictwo, szewstwo lub 
krótkotrwale działające tkactwo, było charakterystyczne dla XVIII wieku. Życie gospodarcze 
w XIX wieku próbowała ożywić fabryka zapałek oraz fabryka butów Florimont, co jednak nie 
trwało zbyt długo [Muselíková Pešátová 2016, s. 1]. 

Prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju miasta Zlín był rok 1894, kiedy Tomáš 
Baťa wraz ze swym rodzeństwem założył swoją pierwszą fabrykę produkującą obuwie. 
Miasto, które liczyło ok. 5 000 mieszkańców, dzięki działaniom gospodarczym firmy „Baťa” 
zmieniło się w ciągu kilku dziesięcioleci w lokalną metropolię z diesięciokrotnie większą 
liczbą obywateli. 

Rokiem przełomowym dla pomyślnego rozwoju firmy był dopiero rok 1922. Wtedy 
to gwałtowny spadek cen zapoczątkował nową erę [Pokluda 2004, s. 41]. Zlín staje się 
centrum kierowania nowowybudowanymi fabrykami firmowymi prawie na całym świecie. 

W ciągu dekady (1923-1932) fabryki Bati w Czechosłowacji zmieniały się i rozwinęły 
w kompleks obejmujący wiele zakładów produkcyjnych w Zlíně, Otrokovicích, Třebíči, 
Velkých Bošanech i Nových Zámcích. W kompleksie tym przeplatały się i uzupełniały różne 
gałęzie przemysłu: od obróbki metali, budowy maszyn, przemysłu chemicznego, energetyki  
i górnictwa, transportu kolejowego, poligrafii, przemysłu spożywczego, przemysłu 
gumowego, aż po działalność handlową [Pokluda 2004, s. 15]. 

Filozofia Bati była otwarta tak samo, jak i jego myśli. Chętni mogli w Zlíně zwiedzić 
fabrykę, warsztaty i całą produkcję. Niczego nie ukrywano. Na murze otaczającym fabrykę 
w 1926 r. prezentowano zasady Bati: „Kto jest zły, nie jest szczęśliwy – Bądźmy 
wierzycielami, a nie dłużnikami – Myślmy, dążmy do celu – Bądźmy zwycięzcami – Nasz 
klient – nasz pan” [Pokluda 2004, s. 42]. Zlín w czasach Tomáša Bati przeżywa okres 
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rozkwitu. Jednak 12 lipca 1932 roku po starcie z lotniska w Otrokovicích dochodzi 
do tragedii. Tomáš Baťa razem ze swoim pilotem giną w wypadku lotniczym. 

Kierownictwo po nim przejmuje jego brat Jan Antonín Baťa. Rozpoczyna się nowa era 
Zlína, krótsza, ale równie udana, jak ta poprzednia. Jan Antonin kontynuował sukcesy swego 
brata, udało mu się skonsolidować dobrze prosperujące, znane na całym świecie 
przedsiębiorstwo [Pokluda 2014, s. 37]. Pod jego kierownictwem doszło w Zlíně  
do poszerzenia działów produkcyjnych. Warto wspomnieć o powstaniu studiów filmowych  
w Kudłowie w 1936 roku. Udało mu się też kontynuować oryginalne plany Tomaša, 
dotyczące budowy kanału wodnego Otrokovice-Rohatec, którą zrealizował. Jeżeli chodzi  
o produkcję, to w 1936 roku w baťovskich czechosłowackich i zagranicznych zakładach 
wyprodukowano ponad 58 000 000 par obuwia [Pokluda 2004, s. 39]. 

Od 1991 roku firma Baťa a. s. ma znów w Zlíně swoją filię, jako część światowej 
organizacji obuwniczej Bati (BSО), która ma siedzibę w kanadyjskim Toronto. 
 
 
Architektura przemysłowa miasta Zlín 

 
Dziedzictwo przemysłowe, które pozostawiła miastu firma Baťa, na czele z braćmi 

Tomašem i Janem Antonínem Baťą i ówczesnymi czołowymi architektami, stanowi 
połączenie genialnych pomysłów, które stworzyły perłę czeskiego funkcjonalizmu. Powyższy 
kierunek architektoniczny można scharakteryzować w następujący sposób: „funkcjonalizm 
jest w szerszym pojęciu nazwą architektury nowoczesnej dwudziestych i trzydziestych lat  
XX wieku, której głównym celem było zaprojektowanie domów zgodnie z ich funkcją” 
[Novák 2008, s. 73]. 

Przełomowym rokiem działalności budowlanej firmy Baťa, był rok 1927, kiedy został 
opracowany jednolity system żelbetowego szkieletu o modułowej rozpiętości 6,15 x 6,15 m 
od dwóch do pięciu pięter (tzw. moduł „zlínský”). Powstał on przez dokładne obliczenie 
odległości betonowych słupów w budynkach przemysłowych, z systemu pomiarowego „w 
stopach” na system metryczny. Konstrukcja została celowo wybrana tak, aby umożliwiła 
„błyskawiczną” budowę. Na przykład, kolumny o przekroju koła pozwalały na szybsze 
przesunięcie szalowania, bez ryzyka uszkodzenia krawędzi. Nieotynkowane mury z cegieł, 
z dużymi oknami i typowym nośnym konstrukcyjnym systemem betonowym, stanowią 
podstawowe cechy jednolitej architektury Zlína [Zlínská architektura 2013, s. 24]. 

Rozwój firmy wpłynął nie tylko na budowę kompleksów fabrycznych, ale również 
na potrzebę zakwaterowania ciągle wzrastającej liczby pracowników (Ryc. 2). Tomáš Baťa 
wybudował dla swoich pracowników odpowiednie kwatery w formie kolonii jednolitych 
domków jednorodzinnych (Ryc. 3-4). 
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Ryc. 2. Granice obszaru chronionej miejskiej strefy zabytkowej  
Źródło: Hrabinová 2016, s. 26. 

 
 

 
Ryc. 3. Przykład zachowanego domu mieszkalnego 
Źródło: Bujok, 2016. 

 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

60 

 
Ryc. 4. Domy rodzinne pracowników firmy „Baťa” 
Źródło: Bujok, 2016. 
 

W roku 1918, po I wojnie światowej, w nowowybudowanej dzielnicy mieszkaniowej 
Letná rozpoczęto budowę dziesiątek nowych mieszkań. W 1925 roku zbudowano tam już 
setki ceglanych domów (Ryc. 4). Stopniowo wokół Zlína rosną następne dzielnice: Zálešná, 
Nad Ovčírnou, Podvesná, Díly, Lesní čtvrtě i Mokrá [Pokluda 2014, s. 51]. 

Baťowie myśleli również o tym, by ich robotnicy czuli się dobrze w metropolii 
obuwniczej. Promowali hasło „Wspólnie pracować, żyć indywidualnie” i przyciągnęli wiele 
osób z okolicznych biednych regionów. Ci, oprócz zatrudnienia, otrzymali także –  
za symboliczny czynsz – mały dom z ogrodem. 

Rok 1923 był dla zlińskiej architektury kolejnym kamieniem milowym. Głównym 
architektem zostaje zliński rodak, uczeń Kotěry, František Lydie Gahura, który zapisał się  
w historii architektury zlińskiej opracowaniem planów regulacyjnych. Najbardziej znanym 
jest jego 1. Plan regulacyjny miasta Zlín z 1934 roku. W planie tym nakreślił poprzeczną oś 
północ-południe, tzw. Gahurův prospekt, który kontrastuje z naturalną wydłużoną osią doliny. 
[Muselíková Pešátová 2016, s. 2] 
 

 
Ryc. 5. Widok na „Náměstí práce” (Rynek Pracy) z budynku administracyjnego firmy „Baťa” 
Źródło: Bujok, 2017. 
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Na przełomie 20. i 30. lat XX wieku, na skrzyżowaniu powyższych osi powstało nowe 
centrum „Náměstí práce” (Rynek Pracy) (Ryc. 5). Tutaj umieszczono szkoły  
im. T.G. Masaryka, halę targową, dom towarowy, dom kultury i budynek administracyjny  
nr 21 na terenie fabryki. Internaty dla kawalerów i panien umieszczono na zielonej osi, która 
jest zakończona przeszklonym pomnikiem [Muselíková Pešátová 2016, s. 2]. 

W 1935 r. w Zlíně odbył się międzynarodowy konkurs na nowy dom rodzinny 
ogłoszony przez firmę „Baťa”, w celu urozmaicenia architektury dotychczasowych domów 
rodzinnych. Oprócz Bohuslava Fuchsa, Pavla Janáka, Františka L. Gahury i Edy Schöna  
w ławie jury zasiadł znany na całym świecie architekt Le Corbusier (Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris). Pierwszą nagrodęw wysokości 10 000 Kč przyznano architektowi 
szwedzkiemu Ericowi Svedlundowi. Jego projekt wygrał z konkurencją 289 ofert [Novák 
2008, s. 134]. 

Typ „Svedlund” to pojedynczy domek z dwoma piętrami. Pokój mieszkalny i kuchnia 
robocza znajdowały się na parterze, na piętrze zaś znajdowały się dwie sypialnie oraz 
łazienka z toaletą (Ryc. 3). W wyżej wymienionych dzielnicach znajdują się różne typy 
domów mieszkalnych (Ryc. 4). Od czworaków, bliźniaków i domków pojedynczych,  
aż po domy i wille wyżej sytuowanych pracowników zakładu. Po dziś dzień można znaleźć 
aż 30 różnych odmian domów. 

Po II wojnie światowej styl architektoniczny Zlina wyraźnie się nie zmienił. 
Budowano kamienice, domy mieszkalne i wille. W powojennej architekturze najbardziej 
wyróżnia się osiedle „Jižní Svahy” (Stoki Południowe). Jego budowa rozpoczęła się dopiero 
w drugiej połowie XX wieku, ale opiera się na koncepcji z epoki Bati. Budowę osiedla 
rozpoczęto w latach 70. XX wieku lecz do tej pory jej niedokończono. Chociaż żyjemy 
w nowym tysiącleciu, architektura funkcjonalistyczna pozostaje dla Zlina, a zwłaszcza dla 
jego centrum, typową. Zlín jest miastem czerwonych cegieł i funkcjonalizmu. 
 
 
Zlín a potencjał w zakresie turystyki industrialnej 
 

Głównym celem i ideą turystyki industrialnej jest zapewnienie zwiedzającym 
całościowego spojrzenia na rozwój przemysłowy danego regionu lub województwa.  
To, co jest w danym regionie dla ich mieszkańcównormalne, staje się dla zwiedzających 
niezwykłe i atrakcyjne. Turystyka industrialna jest również jednym ze sposobów, dzięki 
którym można przypomnieć czasy ery przemysłowej, a której pozostałości widać nie tylko  
w Europie, ale i na całym świecie. Ze względu na lokalizację Republiki Czeskiej, historia 
tego kraju miała prawie zawsze związek z europejskimi etapami rozwoju. Jednym z głównych 
kamieni milowych, wyzmaczających okresy postępu technicznego, była era rewolucji 
przemysłowej, która rozpoczęła się w XVIII wieku. Ona też w znacznym stopniu wpłynęła na 
obecny potencjał w zakresie turystyki industrialnej miasta Zlín. 

Doskonała standardyzacja, typizacja, maksymalna ekonomizacja, ograniczenie 
i uproszczenie liczby elementów budowlanych dla wszystkich typów budynków, to cechy 
architektury miasta Zlín i jego okolicy. Zgodnie z wyżej wymienionymi cechami 
wybudowano ważne centrum architektury międzywojennej, które było jedynym 
konsekwentnie zbudowanym w stylu funkcjonalistycznym miastem w Europie. Z tego 
powodu miasto otrzymało status miejskiej strefy zabytkowej [Zlínská architektura 2013, s. 8]. 

Teren miejskiej strefy zabytkowej zajmuje powierzchnię około 400 ha, na której 
znajduje się ponad trzy tysiące chronionych obiektów zabytkowych (Ryc. 2). Obszar ten 
obejmuje historyczne centrum miasta, teren fabryki „Baťa”, budowle publiczne z dzielnicami 
mieszkaniowymi z charakterystycznymipojedyńczymi domkami, bliźniakami i czworakami 
z niewielkimi niuansami (Ryc. 4) [Muselíková Pešátová 2016, s. 2]. 
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Zlín nazywany jest „miastem-ogrodem” (zahradní město), podstawą którego jest 
przenikanie się środowiska naturalnego ze środowiskiem kulturowym. W praktyce oznacza 
to połączenie zabudowań fabrycznych, budynków publicznych, kolei i innych środków 
komunikacji miejskiej z terenami mieszkalnymi i zielenią. Dla Zlína charakterystyczne jest 
powtarzanie się elementów architektonicznych budynków służących różnym celom, które  
są jednolite (jeśli chodzi o budulec i kolorystykę). Cechy architektury Zlína i jego okolic to 
budynki z czerwonej cegły, żelazobetonu i płaskimi dachami [Muselíková Pešátová 2016, 
s. 3]. 

Zwiedzając Zlin warto obejrzeć (poza dzielnicami mieszkalnymi) co najmniej trzy 
obiekty, które świadczą o rozwoju architektury fabrycznej: budynek administracyjny, 
budynek produkcyjny i magazyn centralny. One też w zasadniczy sposób decydują  
o potencjale miasta w zakresie turystyki industrialnej. 
 
Budynek administracyjny 

Baťovým lub też zlińskim wieżowcem nazywany jest budynek administracyjny firmy 
„Baťa”, który był jednym z największych międzywojennych budynków w stylu architektury 
konstruktywistycznej w Czechosłowacji. Otrzymał numer 21, dlatego do dziś jest nazywany 
„21” („dwudziestką jedynką”) (ryc. 6). Jest on najbardziej udanym dziełem jednego  
z najwybitniejszych ówczesnych architektów – Vladimíra Karfíka. Budynek został wpisany 
na czeską Listę Zabytków Kultury Materialnej w roku 1958. 
 

 
Ryc. 6. Budynek administracyjny firmy Baťa – „21” 
Źródło: Bujok, 2017. 
 

Budynek znajduje się na terenie fabryki, zamykając północną stronę „Náměstí práce” 
(Rynku Pracy). Stanowi on naturalną dominantę centrum miasta, a zarazem jest jednym  
z jego symboli. Przed wojną, dzięki swojej wysokości (77,5 m) był najwyższym obiektem 
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w Czechosłowacji i należał do grona kilku najwyższych budynków w Europie. Z punktu 
widzenia rozmieszczenia występuje w tej samej sieci modułowej 6,15 x 6,15 m, podobnie jak 
obiekty produkcyjne [Novák 2008, s. 46]. Budynek składa się z 16 pięter, które mają wymiary 
80 x 20 m i zostały zbudowane jako duże biura dla około 200 osób. 

Ciekawym elementem była narożna szklana winda, w której umieszczono ruchomą 
kancelarię Jana Bati. Po rekonstrukcji działa ona do dnia dzisiejszego (obecnie w budynku 
mieści się siedziba urzędu wojewódzkiego) (Ryc. 7). 
 

 
Ryc. 7. Winda z kancelarią dyrektora fabryki w budynku administracyjnym firmy „Baťa” 
Źródło: Hrabinová 2016, s. 23. 
 
Budynki produkcyjne i magazyny 

Budynki numer 14 i 15 (architekt: Jiří Voženílek, 1946). W 1944 roku, podczas 
bombardowania miasta, budynki produkcyjno-magazynowe zostały zniszczone. Wkrótce  
po wojnie zbudowano nowe wielopiętrowe budynki nr 14 i 15, które służyły jako magazyny 
„centralne”, a później jako magazyny gumy, w tym magazyny obuwia. Powojenne 
budownictwo przyniosło również kilka zmian. Jedną z nich był nacisk na poprawę warunków 
pracy dla robotników przez wybudowanie obiektów socjalnych, wprowadzenie oświetlenia  
i klimatyzacji. „Trójtakt” został zachowany, ale zmieniła się sieć modułowa na 7,85 x 6,15 x 
7,85 m [Novák 2008, s. 147]. W roku 2008 budynki zakupiło Województwo Zlińskie. Zostały 
one odnowione, a w roku 2013 ponownie oddane dla użytku publicznego jako siedziby 
instytucji kultury. 

W budynku nr 14 znajduje się Wojewódzka Galeria Sztuki i Muzeum Moraw 
Południowo-Wschodnich, zaś w budynku nr 15 zlokalizowana jest Wojewódzka Biblioteka 
im. Františka Bartoša. Oprócz kawiarni i sal konferencyjnych, w obu budynkach można 
również korzystać z innych pomieszczeń, razem z przestrzenią pomiędzy nimi, którą można 
wynająć w celu organizowania imprez kulturalnych, firmowych oraz konferencji i kongresów 
[www.ic-zlin.cz, 19.03.2016]. 

Instytut Bati  (Ryc. 8) jest jednym z przykładów wykorzystania starych budynków 
fabrycznych przez władze wojewódzkie. Ciekawa ekspozycja muzealna, umieszczona 
w budynku nr 14, koncentruje się na historii i rozwoju firmy „Baťa” oraz na historii studiów 
filmowych w Kudlově. Jest też poświęcona znanym czeskim podróżnikom Zikmundowi  
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i Hanzelce. Oprócz architektury Zlína, ekspozycja galerii prezentuje również dzieła autorów, 
którzy wystawiali swoje prace na zlińskich salonach. 

 

 
Ryc. 8. Instytut Bati 
Źródło: Hrabinová 2016, s. 27. 
 
Magazyn centralny 

Budynek numer 34 (centralny magazyn obuwia; architekt: Vladimír Kubečka, 1949-
1955). Budynek stanowi pierwszą czechosłowacką próbę zaprojektowania i realizacji 
nowoczesnego magazynowania z wykorzystaniem maksymalnej mechanizacji transportu 
wewnętrznego. Proces realizacji podzielono na trzy etapy w latach od 1949 do 1955 roku. 
Magazyn liczył dziesięć pięter o wymiarach 78 x 72 metrów z siatką modułową o wymiarach 
6 x 6 m. Pierwsze piętro służyło jako przestrzeń manipulacyjna wyposażenia samochodowego 
i przesyłek wagonowych. Na drugim piętrze mieścił się magazyn ekspedycyjny, w którym 
transport zapewniały ruchome wózki poruszające się po owalnym torze. Transport wertykalny 
zapewniały windy towarowe, znajdujące się w narożach budynku [Pokluda 2004, s. 19]. 

W środku wszystkich czterech fasad znajdują się schody ewakuacyjne. Ciekawostką 
dotyczącą tego budynku jest niewątpliwie fakt, że jego dach miał być zaopatrzony w heliport, 
zapewniający połączenie lotnicze fabryki z lotniskiem w Holešově [Pokluda 2004, s. 21] 

Chociaż budowę budynku rozpoczęto dopiero po wojnie, zadbano, by Baťowska 
jedność architektoniczna w dziedzinie materiałów budowlanych została utrzymana. Obecnie 
budynek jest siedzibą spółki CREAM. Jest on w posiadaniu kilku obiektów w kampusie Bati. 
 
 
Zakończenie 

 
Jeszcze do niedawna w Republice Czeskiej widoczne były problemy w zakresie opieki 

nad zabytkami kultury. Obiekty te były raczej przedmiotem działań praktyczno-
organizacyjnych i budowlano-technicznych, nie zaś analiz teoretycznych. Nie działo się tak 
przez przypadek. Po roku 1945, kiedy opiekę nad zabytkami kultury przekazano w ręce 
administracji państwowej, potrzeba rozwiązywania problemów gospodarczych, prawnych  
i technicznych w tej dziedzinie częściowo odsunęła na dalszy plan prace teoretyczne. Dopiero 
pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku w prasie specjalistycznej pojawia się szereg 
artykułów, prac i rozważań na temat problemów teoretycznych dotyczących zabytków kultury 
i techniki. 
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Ludzkie dzieła w procesie rozwoju społecznego nie powstają od razu jako zabytki,  
lecz stają się nimi w wyniku identyfikacji i określenia stopnia ich wartości historycznej.  
Na podstawie informacji o wartościach historycznych, społeczeństwo dopiero tworzy 
odpowiednie relacje – chroni je, restauruje je i celowo programuje ich kulturalno-edukacyjne 
i społeczne wykorzystanie. 

Za zabytki techniczne uważane są obiekty kulturowe, które są dowodem historycznego 
rozwoju społeczeństwa, nauki, techniki, sztuki i innych dziedzin ludzkiej pracy i życia. 
Zabytkiem technicznym może zostać historyczne otoczenie obiektów produkcyjnych, osiedla 
mieszkaniowe i zespoły architektoniczne. W sensie ogólnym zabytki techniczne stanowią 
integralną część dziedzictwa kulturowego. 

Z tego punktu widzenia wyżej wymienione obiekty w mieście Zlín niewątpliwie należą 
do technicznych kompleksów przemysłowych. Okres rewolucji przemysłowej ściśle związany 
był z koniecznością zapewnienia zakwaterowania coraz to większej liczbie pracowników.  
W pobliżu fabryk, hut i kopalń rosły jak „grzyby po deszczu” różnego rodzaju  
tzw. kolonie robotnicze o różnych koncepcjach urbanistycznych. W czechosłowackich 
„międzywojennych” miastach przemysłowych, takich jak Ostrava, Kladno, Plzeň i Most, 
większość stanowią kolonie górnicze i hutnicze. Jednak nigdzie się nie spotkamy z tak 
sofistykowanymi połączeniami pomiędzy miejskimi budynkami administracyjnymi, halami 
fabrycznymi i dzielnicami mieszkalnymi, jak we Zlíně. 

Zabytki techniczne wymienione w niniejszym artykule są autentycznym świadectwem 
tworzenia warunków życia materialnego i duchowego w dziejach społeczeństwa i jego 
rozwoju cywilizacyjnego. Fakt, że w znacznym stopniu pokazują podstawowe materialne 
procesy życia społecznego związane z dostarczaniem egzystencjonalnych środków życia 
ludzi (żywności, mieszkania, odzieży itp.) stanowią niezaprzeczalną specyfikę tego rodzaju 
zabytków i ich szczególne znaczenie. 

Charakterystycznym, wyróżniającym się znakiem wszystkich zabytków przemysłowych 
w Zlinie są ich funkcje techniczne i produkcyjne. Wartość techniczna tych zabytków wynika 
z zastosowania dobrodziejstw zaawansowanego postępu technicznego, metod 
technologicznych i rozwiązań projektowych. Wartość ta przejawia się nie tylko we własnych 
urządzeniach technicznych, wyposażeniu budynków technicznych i produkcyjnych, ale także 
w budynkach operacyjnych, których planowane rozmieszczenie, usposobienie, rozwiązania 
konstrukcyjne i formy architektoniczne były zależne od procesu produkcji i technologii. 
Oprócz wartości technicznej, wszystkie wyżej wymienione budynki wykazują jeszcze inne 
walory społeczne, jakimi są wartość historyczna i dokumentalna, a które świadczą o pewnym 
stadium rozwoju danej gałęzi produkcyjnej, kierunku technicznego oraz technologii  
w ekonomicznym rozwoju społecznym. Te zabytki techniczne potwierdzają, że człowiek 
tworzył swoje dzieła nie tylko przy pomocy rozumu, ale także uczuć i że ludzka wyobraźnia 
twórcza znalazła swoje zastosowanie nie tylko w funkcji technicznej, ale także w formach 
plastycznych. Z tego też powodu pamiątki zawierają znaczne wartości estetyczne 
i emocjonalne. 

Przeprowadzony w opracowaniu przegląd oraz analiza najważniejszych obiektów 
przemysłowych badanego miasta jednoznacznie wykazuje, iż dysponuje ono bogatym 
dziedzictwem przemysłowych, które może stanowić podstawę silnego rozwoju turystyki 
industrialnej. Zlín, dzięki swojej historii oraz zachownym obiektom, może stanowić ważną 
destynację zarówno w Republice Czeskiej, jak i również w całej Europie. Należy mieć 
nadzieję, że odpowiednia promocja zabytków przemysłowych w szerszym kontekście 
umożliwi rozwój turystyki na badanym obszarze. 
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Industry inheritance of the Baťa company in Zlín city  
(Czech Republic) 

 
Key words: industrial tourism, industrial sights, The Baťa company, Zlín city 
 
Abstract 
One of the newest trends in tourism is still expanding offer of specific forms of tourism.  
To this category belongs industrial tourism which in Czech Republic and also in Europe  
is very popular nowadays. Industrial tourism is new phenomenon appearing beside industry 
inheritance which we can use in tourist purpose. From the Industry Age in Czech Republic we 
can still found many industrial objects such as factories, mines, metalworks or storage 
buildings with workers colonies. 
The goal of this article is show and characterizing the potential of Czech city Zlín within  
the framework of industry inheritance. Inventarisation shown us that Zlín city has rich 
supplies of industry inheritance and because of that has good predispositions for development 
industry tourism. 
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Shintō jako walor turystyczny 
 
Słowa kluczowe: shintōizm, kultura, architektura, Japonia, walory turystyczne 
 
Abstrakt: 
Walory antropogeniczne Japonii związane są przede wszystkim z niesamowitą cywilizacją, 
która rozwijała się w odosobnieniu przez wiele lat. Historia kraju, tradycja oraz niezwykła 
architektura przenikają się z nowoczesnymi budynkami, najnowszymi technologiami 
i miastami tętniącymi życiem, stwarzając odpowiednie warunki dla turystyki kulturowej 
i poznawczej. Pierwotną i tradycyjną religią japońską jest shintōizm będący zespołem 
określonych wierzeń religijnych. Religia ta to jednak nie tylko tradycje i bardzo interesujące 
wierzenia oraz obyczaje - to również charakterystyczna i tradycyjna architektura będąca 
niewątpliwie jedną z atrakcji przyciągających rzesze turystów zagranicznych. 
Celem opracowania było dokonanie charakterystyki architektury shintōistycznej jako jednego 
z walorów kulturowych stymulującego przyjazdy turystów zagranicznych do Japonii, oraz 
określenie stopnia znajomości tej architektury wśród studentów kierunku Turystyka 
i Rekreacja na warszawskich uczelniach. 
 
 
Wprowadzenie 

 
Japonia jest krajem o niesamowitych walorach turystycznych, zarówno 

antropogenicznych jak i przyrodniczych. Dla turystów z Europy czy Ameryki największym 
walorem kraju wydaje się być, jakże odmienna od ich własnej, szeroko pojęta kultura, w tym 
architektura i sztuka. Kultura japońska bardzo mocno związana jest z tradycjami, wierzeniami 
oraz historią kraju, który przez lata rozwijał się z dala od innych cywilizacji, tworząc dzięki 
temu własną, całkowicie odrębną i wyjątkową. 

Z roku na rok Japonię odwiedza coraz większa liczba turystów zagranicznych, 
co sprawia, że jest to jeden z prężniej rozwijających się pod względem turystyki krajów 
subregionu Azji Północno-Wschodniej. W 2016 r. do Japonii przyjechało ponad 24 mln 
turystów zagranicznych, co oznacza rekordowy wzrost w porównaniu z rokiem 2015 - aż 
o 22%. Porównując dane z 2010 r. zauważyć można, iż zagraniczny ruch turystyczny w kraju 
zwiększył sie o prawie 34% [Tourism Higlights 2016, s. 9]. Głównym motywem wyboru 
Japonii przez turystów zagranicznych od lat pozostają zakupy, na które przyjeżdża prawie 
35% wszystkich odwiedzających. Jednak drugim najczęściej wybieranym motywem podróży, 
również od lat, pozostaje poznanie tradycyjnej kultury i walorów z nią związanych,  
co deklaruje 32,5% odwiedzających [www.tourism.jp, 18.01.2018.]. 

Jak już wspomniano, kultura Japonii jest silnie związana z tradycyjną religią - 
shintōizmem istniejącym od ponad dwustu wieków [Mrówka 2008, s. 47]. Shintō (inaczej 
kami-no michi) w tłumaczeniu na język polski oznacza „drogę bogów” [Derenicz 1977, 
s. 233]. Uznaje się, że shintō wyrosło z połączenia buddyzmu oraz chińskiej filozofii 
[www.k-amc.eos.kokugakuin.ac.jp, 18.01.2018]. W latach 1868 – 1945 stało się oficjalną 
japońską religią narodową, która miała silny związek z oddawaniem czci samemu cesarzowi 
oraz uznawaniem go za bóstwo. Głównym obiektem kultu shintōistycznego był chram Ise 
Jingu - do dnia dzisiejszego najważniejsze sanktuarium w Japonii. Należy zaznaczyć,  
że współcześnie shintōizmu postrzegany jest bardziej jako tradycja kulturowa niż religia 
[Pawłowska 2013a, s. 13], a w związku z tym, że przenika wszystkie elementy kultury jest 
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niewątpliwie czynnikiem decydującym o podstawach tożsamości cywilizacji japońskiej 
[Myga-Piątek 2011, s. 272].  

Oficjalnie w Kraju Kwitnącej Wiśni prawie 85% ludności wyznaje buddyzm, natomiast 
około 80% to wyznawcy shintōizmu. Współcześni Japończycy bardzo często i chętnie 
wracają do tradycyjnych shintōistycznych ceremonii takich jak ślub, narodziny, nadawanie 
imion czy też mniej ważnych, jak przeżywanie własnych problemów. Oprócz wierzeń 
i tradycji shintōizm to również charakterystyczna architektura będąca niewątpliwie jedną 
z atrakcji turystycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że po kilkudziesięciu latach 
kształtowania nowoczesnego i zurbanizowanego krajobrazu Japonii, obecnie coraz częściej 
stosowane są rozwiązania nawiązujące do tradycyjnych elementów kultury oraz sztuki, które 
wkomponowywane we współczesne rozwiązania tworzą specyficzny krajobraz oddający 
charakter kraju [Ryńska 2007, s. 1]. 

Celem opracowania było dokonanie charakterystyki architektury shintōistycznej jako 
jednego z walorów kulturowych stymulującego przyjazdy turystów zagranicznych do Japonii, 
oraz określenie stopnia znajomości tej architektury wśród studentów kierunku Turystyka 
i Rekreacja na warszawskich uczelniach. 

Główną metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Badania 
ankietowe przeprowadzono na państwowych oraz prywatnych uczelniach warszawskich 
prowadzących kierunek Turystyka i Rekreacja. Łącznie przebadano 414 studentów, zarówno 
studiów pierwszego jak i drugiego stopnia. 
 
 
Istota shintō 
 
Wierzenia i zasady religijne 

Shintō nie ma założyciela tak jak inne religie, albowiem wiedza na jego temat 
przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie. Shintōizm nie posiada także świętej 
księgi, istnieje jednak Kronika Dawnych Wydarzeń zwana Kojiki spisana w 712 r. n.e., która 
jest zbiorem mitów, utworów i wierszy oraz pokazuje genealogię monarchów [Starożytne 
cywilizacje. Japonia, 2002, s. 19]. Shintōizm jest religią politeistyczną, co wynika z wielości 
sił, bytów żywych i duchów, których boskość związana jest z okazywanym im przez ludzi 
uwielbieniem i podziwem [Kotański 1995, s. 45]. Starożytne japońskie teksty mówią,  
iż istnieje nieskończona liczba kami (bóstw), w dużym stopniu powiązanych z pierwotnymi 
siłami, które nadały światu określony kształt, a następnie stworzyły Wyspy Japońskie 
[Littleton 1998, s. 148]. Bóstwa kami są obecne wszędzie i mogą występować we wszelkich 
postaciach – mogą zamieszkiwać drzewa, kamienie, a także samo niebo, gdzie mieszka 
główna bogini Amaterasu [Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, s. 18]. Można 
powiedzieć, że wszystko, co w jakiś konkrety sposób wyróżnia się, może zostać bóstwem 
kami. 

Shintōiści wierzą, że Wyspy Japońskie zostały stworzone przez parę boskich 
demiurgów Izanagi oraz Izanami, którzy na rozkaz Niebiańskich Bóstw, zanurzyli włócznię 
w oceanie, a kropla, która następnie spłynęła po włóczni uformowała kolejno wyspy. Para 
ta dała także życie całej gromadzie dzieci, z których każde posiadało niezwykłą moc. Rodzina 
cesarska także narodziła się za sprawą bóstw, a jej stwórczynią była bogini Amaterasu, 
dlatego też mówi się, iż władza na ziemi ma niebiańskie pochodzenie. W shintōizmie 
występuje wiele kami, które są czczone i posiadają tajemniczą moc. Shintōiści wierzą także, 
że święta i festiwale (matsuri) są wyjątkowymi momentami, aby oddać cześć bóstwom oraz 
chwilami spotkania ludzi z duchami [Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, s. 18]. 

Shintōiści bardzo cenią tradycje oraz rodzinę, która jest dla nich najważniejsza.  
Jedną z podstawowych zasad shintō jest zamiłowanie do przyrody, ponieważ środowisko 
naturalne i przyroda są siedliskiem duchów i bóstw. Ważnym elementem w religii jest także 
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rytuał oczyszczania, celebrowany nie tylko w chramach, ale także w życiu codziennym - 
rytuał oczyszczania rąk i twarzy zmywa z człowieka wszelkie złe moce oraz złe duchy. 
Shintōiści wierzą ponadto w życie pozagrobowe - po śmierci człowiek staje się kami 
[Kotański 1995, s. 60]. 
 
Obrzędowość, święta i festiwale 

Japończycy uważają, że festiwale (matsuri) są „solą Japonii”, dlatego też tak licznie 
biorą w nich udział. Japońskie święta są traktowane niezwykle poważnie, poprzedzane  
są wielotygodniowymi przygotowaniami, a każdemu z nich towarzyszy niezwykła oprawa, 
ozdoby, muzyka, tańce oraz potrawy, które przypominają o przynależności narodowej.  
Poza skromnymi, lokalnymi festynami organizowane są również duże święta i rytuały 
odbywające się w parkach miejskich i na ulicach, stanowiąc tym samym duża atrakcję 
turystyczną, w której każdy może wziąć udział [Pawłowska 2013b, s. 33]. 

Do najważniejszych świąt należy m.in. Nowy Rok (Gantan lub Oshogatsu), będący 
świętem narodowym, którego obchody trwają cały tydzień, a shintōiści w tym czasie 
odwiedzają lokalne chramy. Przybywają tam równo o północy, aby oddać cześć bóstwu, 
a także prosić o łaskę na nadchodzący rok [Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, 
s.120]. Podczas tej nocy panuje zwyczaj wręczania sobie nawzajem małych podarunków 
z okazji rozpoczęcia nowego roku. Zazwyczaj są to talizmany i amulety, które mają przynieść 
szczęście, natomiast stare talizmany i amulety pozostawiane są w chramach, a następnie 
spalane przez kapłanów. Shintōiści wierzą, iż ogień niszczy wszelkie zło i pecha, ma według 
nich oczyszczającą moc. Tradycją jest także kupowanie drewnianych tabliczek ema,  
na których wierni wypisują swoje prośby i życzenia, a następnie zawieszają na stojakach 
[Giesen, Khan i in. 2007, s. 150]. 

Wśród innych ważnych i hucznie obchodzonych w shintōizmie świąt wymienić należy: 
Setsubun - święto na cześć ostatniego dnia zimy; Dzień Pełnoletniości (Seijin-no-hi) 
obchodzony w drugi poniedziałek stycznia; Święto Lalek zwane też Świętem Kwitnienia 
Brzoskwiń (Hina matsuri) obchodzone 3 marca [Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, 
2007, s.88, 125]; Święto Kwiatów (Hanami) obchodzone na początku kwietnia;  
Dzień Dziecka lub Dzień Chłopców (Kodomo no hi) obchodzony 5 maja; Święto Gwiazd 
(Tanabata) odbywające się 7 lipca [Bornoff 2004, s. 386, 387]; Święto Zmarłych lub inaczej 
Uroczystość Latarni (Obon) odbywające się w połowie sierpnia [Kotański 1995, s. 72]. 

W tradycyjnej rodzinie gdzie wyznaje się shintōizm znajduje się miniaturowa kapliczka 
lub też ołtarz zwany kamidana (półka dla bogów). Zazwyczaj kamidana opiekuje się 
najstarszy członek rodziny, każdego dnia na ołtarzyku umieszczając czarki z sake oraz 
talerzyk z warzywami i ziarnami ryżu, które są podarkami dla bóstwa. Na ołtarzykach często 
też umieszcza się pamiątki z miejsc świętych oraz talizmany, a także pamiątki po zmarłych 
przodkach lub tabliczki z ich imionami [Kotański 1997, s. 197]. W shintōizmie istnieje 
określona modlitwa - wierni stają przed ołtarzem, kłaniają się, klaszczą dwa razy w dłonie 
i wygłaszają życzenia czy też podziękowania dla danego bóstwa, na koniec modlitwy 
pociągają za sznur, na którym znajdują się dzwoneczki, których dźwięk ma zwrócić uwagę 
bóstwa na modlącego się. Wierni zapisują także swoje życzenia i podziękowania  
na tabliczkach ema, które przywiązują do specjalnych stojaków.  
 
 
Architektura shintōistyczna 
 
Główne założenia i rodzaje budowli 

Świątynie shintōistyczne noszą nazwę chram lub miya (używa się też takich określeń 
jak jingû, jinja czy yashiro). Chramy to przede wszystkim miejsca kultu religijnego oraz 
miejsca gdzie zamieszkują bóstwa kami. Wśród architektury shintōisytycznej wyróżnić 
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można kilka styli, po których określa się wiek budowli [Kotański 1974, s. 61]. Najstarszym 
stylem jest taisch-zukuri, który uznaje się za najbardziej prymitywny. Wyróżnia się dwie jego 
odmiany: ôtori-zukuri i sumiyoshi-zukuri, który dzieli się dodatkowo na styl boski i ciągły. 
Powstały także inne odmiany tych stylów, lecz wszystkie tylko w niewielkim stopniu różniły 
się od siebie, a różnice zazwyczaj odnosiły się do formy honden, czyli głównego budynku 
świątyni [Kotański 1995, s. 135].  

Cechą specyficzną architektury shintōisytycznej jest rozbiórka starych chramów  
co 20 lat i budowanie w tym samym miejscu nowych świątyń według tych samych planów, 
tak aby budynki zawsze były nowe (nawiązanie do ideii czystości i przemijania),  
a jednocześnie aby zachowały status obiektów zabytkowych [Myga-Piątek 2011, s. 276]. 

Tradycyjnie świątynie shintōistyczne były budowane z drewna, lecz w dzisiejszych 
czasach odstępuje się od tej zasady. W świątyniach nie stosowano także żadnych metalowych 
ozdób, nie malowano czy tynkowano ścian. Cała konstrukcja świątyni oparta była na długich 
palach wbijanych w ziemię, które podtrzymywały całą konstrukcję świątyni i jej dach.  
Do dnia dzisiejszego świątynie zwieńczone są dwuspadowym dachem, który zakończony jest 
ozdobnymi elementami. Wokół budynku znajduje się ganek, na który prowadzą drewniane 
schodki, nad którymi znajduje się osobny mały dwuspadowy daszek. Dachy są zrobione 
głównie z grubej warstwy włókien roślinnych. Style budowli można także rozróżnić  
na podstawie położenia schodków prowadzących do głównego pawilonu [Kotański 1974, 
s. 65]. 

Znakiem rozpoznawczym sanktuarium shintō jest tradycyjna japońska brama - torii. 
Uważane są one za symbol shintōizmu oraz są najbardziej rozpoznawanym symbolem Japonii 
na świecie. Bramy torii oddzielają sferę sacrum od profanum - wchodząc z ulicy 
do sanktuarium shintōistycznego i przekraczając bramę torii, wkracza się w nowy, odmienny 
świat [Pawłowska 2013a, s. 18]. Nie można dokładnie stwierdzić skąd tak naprawdę pochodzi 
torii, istnieje wiele teorii na ten temat. Jedne twierdzą, iż torii jest rdzennie japońskie, inne 
natomiast, że zostało sprowadzone z innych krajów takich jak Chiny, Indie czy Tajlandia. 
W tych krajach od dawna istniały symboliczne bramy ustawiane przed świątyniami,  
np. w Bangkoku funkcjonują tak zwane Sao Ching Cha, będące bramami bardzo 
przypominającymi torii - nie pełnią one jednak roli bramy, lecz huśtawki podczas ceremonii 
Bramini. Jeszcze inna z teorii mówi, iż bramy prawdopodobnie wykorzystywane były, jako 
żerdzie dla ptaków w wielu kulturach azjatyckich - ich zadaniem było odstraszanie złych 
duchów oraz miały przynosić szczęście mieszkańcom wiosek, w których się znajdowały 
[Derenicz 1977, s. 320]. 

Bramy torii tradycyjnie wykonywano z drewna oraz kamieni, które z czasem 
zaczęto zastępować metalami i betonem. Torii zazwyczaj malowane są pomarańczową lub 
czarną farbą, ale mogą być także niemalowane. Mogą również występować pojedynczo lub 
w dużych grupach [Derenicz 1977, s. 320]. Wyróżnia się dwie rodziny torri, a pierwszą z nich 
jest rodzina shimei, której konstrukcja opiera się na dwóch pionowych filarach, zakończonych 
dwoma poziomymi nadprożami (ryc. 1) [Sobieski 1971, s. 402]. 

 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Bramy Torii 
z rodziny shimei 
Źródło: 
www.en.wikipedia.org, 
stan na dzień 
06.11.2017. 
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Drugą grupą jest rodzina myōjin charakteryzująca się bardziej złożoną konstrukcją. 
Elementem, który odróżnia tą rodzinę są wykrzywione, wygięte ku górze nadproża oraz 
większa ilość zdobień i ornamentów (ryc. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 2. Bramy Torii  
z rodziny myōjin 
Źródło: 
www.en.wikipedia.org, stan 
na dzień 06.11.2017. 

 
W sanktuarium shinto, za bramą torii znajdują się budynki, do których prowadzi droga 

wizytowa sandō. Ścieżki te, zazwyczaj wysypane białymi kamykami, żwirem lub piaskiem, 
prowadzą do głównego budynku honden (ryc. 3). Wzdłuż ścieżki ustawione są kamienne 
latarenki lub kolejne torii [www.k-amc.eos.kokugakuin.ac.jp, 25.11.2017]. 
 

 
1. Torii – brama wejściowa. 

2. Kamienne schodki. 

3. Sandō – ścieżka prowadząca do 

sanktuarium. 

4. Chōzuya lub temizuya – naczynie do 

obmywania rąk. 

5. Toro – kamienne latarnie. 

6. Kagura – scena do rytualnych tańców. 

7. Shamusho – biuro administracyjne. 

8. Ema – drewniane tabliczki z modlitwami  

i życzeniami wiernych. 

9. Sessha oraz massha – małe kapliczki. 

10. Komainu – kamienne posągi, 

przedstawiające lwy, strażnicy 

sanktuarium. 

11. Haiden – mała sala modlitewna. 

12. Tamagaki – ogrodzenie lub płotek 

oddzielające Honden. 

13. Honden – główny pawilon sanktuarium. 

 
Ryc. 3. Schemat świątyni 
shintōistycznej 
Źródło: www.en.wikipedia.org, stan na dzień 
06.11.2017. 
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Przy ścieżce sandō zlokalizowane jest chōzuya lub temizuya, czyli niewielkie 
pomieszczenie, w którym znajduje się basen lub studnia, służące do rytuału ablucji. Każdy 
wierny, który odwiedza świątynię musi dokonać tego rytuału - najpierw nabiera się wodę 
bambusowym czerpakiem, następnie obmywa się ręce, potem płucze usta wodą, a na koniec 
obmywa całą twarz [Myga-Piątek 2011, s. 274]. 

Kolejnym pawilonem na terenie świątyni jest kagura-den, w którym odbywają się 
rytualne tańce teatralne kagura wykonywane przez kapłanki. Termin kagura oznacza 
rozrywkę bogów lub też muzykę bóstw. Na terenie każdej świątyni znajduje się również 
shamusho czyli biuro administracyjne chramu, w którym wierni mogą zakupić talizmany, 
wróżby, amulety i pamiątki ze świątyni. Fundusze ze sprzedaży pamiątek oraz talizmanów 
przeznaczane są na utrzymanie świątyni [Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, 
s. 88, 132]. 

Kolejnymi elementami znajdującymi się na terenie świątyni shintōistycznej są sessha 
i massha - miniaturowe pomocnicze kapliczki zlokalizowane na terenie świątynnym lub poza 
jego obszarem. Zazwyczaj powiązane są one z bóstwem panującym w danym sanktuarium, 
ale mogą być także poświęcone innym kami, z którymi jest związany dany chram [Kotański 
1995, s. 131]. 

Charakterystycznym elementem w zespołach świątynnych shintō są komainu - 
kamienne posągi przypominające lwy, ustawione parami i strzegące wejścia na teren 
świątyni. Z początku komainu wykonywane były z drewna, znajdowały się  
w pomieszczeniach i były identyczne. Po pewnym czasie zaczęto wykonywać je z metalu, 
ustawiano poza budynkami oraz przyjęto zasadę, iż nie muszą być identyczne. Motywem 
komainu są nie tylko lwy, lecz mogą to być także inne zwierzęta, jak lisy, dziki czy tygrysy. 
Najczęściej w chramach shintōistycznych spotyka się komainu w kształcie lisa - pod tą 
postacią występuje Inari, bóstwo obdarowujące ryżem oraz płodnością [Mitologie świata. 
Ludy starożytnej Japonii, 2007, s.88, 47]. 

Kolejnym budynkiem na terenie kompleksu świątynnego jest haiden, będąca małą salą 
modlitewną, często połączona z głównym budynkiem. Zazwyczaj obiekty te budowane są 
z większym rozmachem i posiadają o wiele więcej ozdób i ornamentów niż główny pawilon. 
Haiden jest przeznaczony głównie dla wiernych - odprawiane są w nim rytuały ku czci bóstw, 
podczas gdy honden służy tylko kapłanom i bóstwu kami. Kapłani mogą wchodzić do honden 
jedynie podczas odprawianych rytuałów, a w niektórych chramach wstęp do niego ma tylko 
i wyłącznie sam cesarz. Główny budynek honden znajduje się w tylnej części całego 
kompleksu świątynnego, ogrodzony jest płotem, który początkowo stanowiły zarośla 
i drzewa, później natomiast zaczęto stawiać niewielkie drewniane płotki. Wewnątrz honden 
znajduje się specjalne wewnętrzne sanktuarium (naijin), w którym występuje boskie ciało 
kami. Zazwyczaj jest to lustro lub posąg, ale mogą to być także obiekty przyrodnicze, 
w których przebywa bóstwo. W niektórych kompleksach świątynnych nie występuje budynek 
honden lecz jego rolę pełni zazwyczaj haiden [Kotański 1995, s. 132]. 
 
Główne obiekty shintōistyczne w Japonii 

Do dnia dzisiejszego w całej Japonii istnieje ponad 80 tys. shintōistycznych chramów - 
począwszy od niewielkich przydrożnych kapliczek do monumentalnych zespołów 
świątynnych [Myga-Piątek 2011, s. 275]. 

Jednym z pierwszych oraz największych chramów shintōistycznych na Wyspach 
Japońskich jest Ise Jingū, znajdujący się w mieście Ise na wyspie Honsiu w kompleksie 
Wielkich Chramów Ise. W skład Wielkich Chramów wchodzi ponad sto osobnych świątyń, 
w których czci się boginię słońca Amaterasu oraz boginię urodzaju Ukemochi  
[Littleton 1988, s. 155]. Dwa główne chramy - Geku Chram Zewnętrzny oraz Naiku Chram 
Wewnętrzy oddalone są od siebie o 6 km i połączone są ścieżką pielgrzymów. Oba chramy 
zostały zbudowane w stylu shinmei-zukuri, którego główną cechą są dwuspadowe dachy, 
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z walcowatymi poprzeczkami, a także skrzyżowanymi krokwiami. Styl ten jest bardzo ubogi 
w zdobienia i ornamenty, a głównym budulcem jest szlachetne drewno cyprysowe oraz 
cedrowe [Borucki 1988, s. 11]. Ostatnia rekonstrukcja chramów w Ise odbyła się w 2013 r. - 
w sumie takich ceremonii od powstania chramów było już 67. W Wewnętrznym Chramie 
Naiku znajduje się święte zwierciadło będące symbolem bogini Amaterasu. Chram ten należy 
do świętości narodowych Japonii, a wierni przybywający do niego nie przychodzą  
tu z własnymi prośbami, lecz po to, aby wysłuchać woli samej bogini oraz oddać cześć 
cesarzowi [Derenicz 1977, s. 143]. 

Jednym z najstarszych chramów w Japonii jest Izumo Taisha (Wielki Chram w Izumo), 
który w 1952 r. wraz z całym kompleksem świątynnym stał się Narodowym Skarbem Japonii. 
W chramie czci się Pana Wielkiej Błogosławionej Ziemi - bóstwo opiekuńcze [Mitologie 
świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, s. 136]. Chram ten był wielokrotnie 
przebudowywany, jednak nie tak jak większość chramów, co 20 lat, a znacznie rzadziej. 
Izumo Taichsa razem z Ise Jingu tworzą największe shintōistyczne centrum pielgrzymkowe, 
które jest licznie odwiedzane w Święto Chramów [Bornoff 2004, s. 275]. Nie ma dowodów 
na to, kiedy chram Izumo powstał, jednak jego budowę datuje się na około 950 r.  
W kronikach chram opisywany jest, jako najwyższy budynek w epoce Heian, pierwotnie miał 
on około 48 metrów wysokości, był większy nawet niż posąg Wielkiego Buddy, który mierzy 
45 metrów, oraz był największą drewnianą budowlą w Japonii. Niesamowitą wysokość 
chramu tłumaczy się tym, iż wierzono, że bogowie górują nad ludzkim światem, dlatego też 
budowla ta była wznoszona jak najwyżej, by znajdowała się ponad światem ludzi [Mitologie 
świata. Ludy starożytnej Japonii, 2007, s. 136]. 

Teren Chramu w Izumo ma powierzchnię ponad 16 hektarów i znajduje się na nim 
wiele budynków, które zostały zbudowane w stylu taisha-zukuri (styl wziął nazwę od chramu 
Izumo Taisha). Charakterystycznymi cechami tego stylu są skrzyżowane bale szczytowe, 
dwuspadowy dach, dekoracyjne belki układane w poprzek kalenicy, a także wejście 
do budynków umieszczone od strony szczytu. Budynki główne budowane były na wysokich 
palach wbijanych w grunt [Bornoff 2004, s. 387]. Chram Izumo znany jest także z festiwali, 
z których najważniejszym jest Festiwal Cesarski odbywający się 14 i 15 maja, podczas 
kórego członek rodziny cesarskiej przybywa osobiście do Izumo, aby złożyć hołd bogom 
[Bornoff 2004, s. 387]. 

Wielki Chram Kasuga Taisha w Narze zbudowany został w 768 r. Według mitów, 
uważa się, iż po przeniesieniu stolicy do Nara bóstwo Takemikazuchi przeniosło się z chramu 
Kashima na górę mikasa-yama, podróż bóstwo odbyło na białym danielu. Dlatego zwierzęta 
te są uznawane za świętych wysłanników i otaczane są przez wiernych szczególną opieką. 
W 768 r. powstało sanktuarium, ogrodzenie oraz bramy torii. Od tego czasu chram znacznie 
się powiększał, powstawały nowe budynki i zajmował on coraz ważniejsze miejsce w życiu 
mieszkańców miasta [Tubielewicz 1983, s. 57, 59]. W skład sanktuarium wchodzą cztery 
główne budynki honden - każdy poświęcony innemu bóstwu. W Chramie Kasuga 
sporadycznie odprawiane jest widowisko zwane bugaku - tradycyjny japoński taniec, 
w którym tancerze zakładają piękne stroje oraz maski mające symbolizować istoty 
ponadludzkie. Począwszy od 850 r., corocznie 13 marca odbywa się tu festiwal Kasuga-
matsuri. Na terenie chramu, w jego północnej części, znajduje się niezwykłe drzewo 
Yadorigi, na którego pniu zaszczepiono sześć innych gatunków drzew. Wierni odwiedzający 
świątynię przyczepiają do gałązek drzewa karteczki z modlitwami oraz życzeniami, a także 
prośbami o szczęście. Chram Kasuga Taisha został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO [Bornoff 2004, s. 240]. 

Chram Fushima Inari Taisha w Kioto poświęcony jest dwóm bóstwom - Ukanomitama 
(patron rolnictwa) oraz Inari (pomyślność i bogactwo) [Starożytne cywilizacje Japonia, 2002, 
s. 139]. Świątynia została założona w 711 r. przez rodzinę Hata, a obecne zabudowania 
świątynne powstały w 1499 r., ponieważ oryginalne spłonęły w pożarze w 1468 r. podczas 
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wojny domowej. W epoce Heian chram został objęty cesarskim patronatem, następnie 
do końca II wojny światowej funkcjonował jako państwowa świątynia [Miejsca święte Kioto, 
2011, s. 228]. 

Innym chramem znajdującym się w Kioto jest Kitano Tenmangū z 947 r., a czczony jest 
w nim Tenjin – poeta i uczony Sugawara Mihizane, który pośmiertnie został podniesiony do 
rangi bóstwa mądrości. Przed śmiercią Michizane był wybitnym erudytą oraz ministrem 
na dworze cesarskim, jednak na skutek intrygi zmuszony był przenieść się na wyspę Kiusiu, 
gdzie zmarł [Tubielewicz 1983, s.166]. Po jego śmierci na rodzinę cesarską oraz ministrów, 
którzy przyczynili się do wygnania zaczęły spadać nieszczęścia oraz liczne katastrofy. 
Dlatego w 933 r. uznano, iż trzeba przywrócić mu pośmiertnie dobre imię i uznano 
go za bóstwo mądrości. Do dnia dzisiejszego uczniowie i studenci przybywają do chramu 
i proszą bóstwo o powodzenie w nauce oraz na egzaminach [Miejsca święte Kioto, 2011, 
s. 194]. 

Jednym z najstarszych chramów shintōistycznych w Kioto jest Chram Shimogamo 
Jinja. Świątynia w okresie Heian była pod opieką samego cesarza i stanowiła kluczowe 
miejsce dla bezpieczeństwa całego Kioto [Miejsca święte Kioto, 2011, s. 158]. Pierwsze 
budynki w kompleksie świątynnym powstały pomiędzy 675 r. a 686 r.. W latach 1871-1946 
chram otrzymał status świątyni cesarskiej i od tamtego momentu aż do dnia dzisiejszego pełni 
funkcję strażnika miasta przed wszelkimi plagami oraz chorobami. Budynki świątynne 
zostały przebudowane w XI w. i od tamtej chwili plan całej świątyni nie uległ gruntownym 
zmianom. Zespół świątynny Chram Shimogamo Jinja w 1994 r. został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO [Miejsca święte Kioto, 
2011, s. 159-160]. 
 
Atrakcyjność turystyczna architektury shintōistycznej – wyniki badań 
 

Celem przeprowadzonych badań było określenie stopnia znajomości architektury 
shintōistycznej wśród studentów kierunku Turystyka i Rekreacja na warszawskich uczelniach. 
Postanowiono zbadać czy architektura shintōistyczna może mieć wpływ na motywy podróży 
do Japonii oraz czy jest ona postrzegana jako walor turystyczny.  

W zakrojonych na szeroką skalę badaniach ankietowych wzięło udział 414 studentów 
kierunku Turystyka i Rekreacja z uczelni warszawskich, z czego znaczną część, 67%, 
stanowiły kobiety. Warto zaznaczyć, iż w grupie badanych na studiach magisterskich liczba 
kobiet była prawie czterokrotnie większa niż liczba mężczyzn. Szczegółową charakterystykę 
badanej grupy przedstawiono w tab. 1. 

Najliczniejszą grupę badanych stanowili studenci w wieku 22-25 lat (59%), a kolejne 
29% tworzyli respondenci w przedziale wiekowym 19-21 lat. Niewielką grupę stanowili 
ankietowani w wieku 26-29 lat (7%) oraz powyżej 30 lat (4%). Studenci studiów 
licencjackich to głównie osoby w wieku 19-21 lat, stanowiący 61% przebadanych z tej grupy, 
natomiast 38% to respondenci z przedziału wiekowego 22-25 lat.  

Większość przebadanych, 57%, mieszka w Warszawie a 28% to mieszkańcy innych 
miast. Warto również zaznaczyć, iż przeszło połowa przebadanych, 52%, to studenci uczelni 
prywatnych, w tym prawie 62% to studenci studiów drugiego stopnia (magisterskich). 
Pozostała część, czyli 48% respondentów studiuje na uczelniach państwowych, gdzie większą 
część stanowią studenci pierwszego stopnia – studiów licencjackich (58%). 
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Tab. 1. Charakterystyka badanej grupy 
Stopień studiów 

Klasa 
Studia licencjackie Studia magisterskie Ogółem 

Liczba (N) % z N Liczba (N) % z N Liczba (N) % z N 
Płeć: 
Kobieta 
Mężczyzna 

 
109 
88 

 
55,3 
44,7 

 
170 
47 

 
78,3 
21,7 

 
279 
135 

 
67,4 
32,6 

Wiek: 
19-21lat 
22-25 lat 
26-29 lat 
Powyżej 30 lat 

 
120 
74 
3 
0 

 
61,0 
37,5 

1,5 
0 

 
0 

174 
25 
18 

 
0 

80,2 
11,5 
8,3 

 
120 
248 
28 
18 

 
29,0 
59,9 

6,8 
4,3 

Miejsce zamieszkania: 
Warszawa 
Inne miasto 
Wieś 

 
106 
53 
38 

 
53,8 
26,9 
19,3 

 
131 
65 
21 

 
60,4 
29,9 
9,7 

 
237 
118 
59 

 
57,2 
28,5 
14,3 

Typ uczelni: 
Państwowa 
Prywatna 

 
116 
81 

 
58,9 
41,1 

 
83 

134 

 
38,2 
61,8 

 
199 
215 

 
48,1 
51,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Na wstępie zadano respondentom pytania ogólne, odnoszące się do szeroko pojętej 
kultury i sztuki i ich zainteresowania tymi dziedzinami (ryc. 4). Znacznej części 
przebadanych, 38%, trudno było określić stopień swojego zainteresowania kulturą i sztuką. 
W grupie udzielającej takiej odpowiedzi przeważali studenci studiów licencjackich (52%). 
Również duża grupa respondentów, bo 35%, wykazywała zainteresowanie w zakresie kultury 
i sztuki, z czego aż 61% tej grupy stanowili studenci studiów magisterskich, a więc już osoby 
o wyższym poziomie wykształcenia. 

Kolejną grupę stanowiły osoby, niezainteresowane zagadnieniami kultury i sztuki 
(22%), z czego aż 56% tej grupy to studenci studiów licencjackich. Ostatnią, najmniej liczną 
grupą, były osoby bardzo zainteresowane kulturą i sztuką, jednak stanowiły one jedynie 5% 
wszystkich przebadanych studentów.  

 

Ryc. 4. Zainteresowanie respondentów problematyką kultury i sztuki 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Najpopularniejszym rodzajem kultury i sztuki, który wzbudza zainteresowanie 
przebadanych była muzyka, na którą wskazało aż 56% wszystkich przebadanych (ryc. 5). 
Na kolejnych miejscach ankietowani wybierali film (40%), taniec (22%), fotografię (16%), 
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malarstwo (9%). Należy zwrócić uwagę na to, iż architekturę, jako najbardziej interesujący 
rodzaj kultury i sztuki, wybrało w sumie 17% przebadanych, z czego aż 67% stanowili 
studenci studiów magisterskich.  

 
Ryc. 5. Zainteresowanie respondentów poszczególnymi rodzajami kultury i sztuki 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Należy zwrócić uwagę, że 44% przebadanych potwierdziło, iż potrafią odróżniać style 
architektoniczne, z czego 58% stanowili studenci studiów magisterskich, natomiast 42% 
studenci studiów licencjackich. Przeszło 39% przebadanych uznało, iż nie są pewni czy 
rozpoznaliby style architektoniczne i detale w nich występujące (większość, bo aż 55%,  
to studenci studiów licencjackich). Studenci studiów licencjackich najczęściej wybierali 
odpowiedź „trudno powiedzieć” (46%), natomiast 50% studentów studiów magisterskich 
wybrało odpowiedź twierdzącą. Zauważyć można więc, że studenci studiów magisterskich 
posiadają większą wiedzę i rozeznanie wśród stylów architektonicznych. Jednocześnie wśród 
najbardziej interesujących stylów i najbliższym przebadanym wskazywano najczęściej  
na architekturę współczesną (31%), gotyk (27%), antyk (21%), renesans (20%) oraz barok 
(18%).  

Wśród rodzajów architektury, którymi respondenci są najbardziej zainteresowani 
znalazły się natomiast pałace oraz zamki, na które wskazało 48% ogółu przebadanych 
(z czego ponad 57% stanowili studenci studiów magisterskich). Kolejnymi znaczącymi 
odpowiedziami były dwory i dworki (27% przebadanych), kościoły (26%) oraz obiekty 
sportowe (22% ).  

W dalszej części kwestionariusza ankiety znalazły się pytania dotyczące Japonii, 
jej atrakcyjności turystycznej oraz kultury shintō. Zdaniem respondentów Japonia jest krajem 
jak najbardziej znanym, ale im obojętnym - takiej odpowiedzi udzieliło 32% wszystkich 
przebadanych (ryc. 6). Następne 30% respondentów uważa Japonię za kraj mało znany 
w Polsce, a tylko 28% przebadanych uznało, że jest to kraj im znany oraz interesujący. 
Natomiast za kraj daleki i nieznany uważa Japonię 10% ankietowanych.  
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Ryc. 6. Postrzeganie Japonii przez respondentów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Postanowiono zbadać także skojarzenia respondentów, jakie nasuwają im się związku 
z Japonią. I tak, najczęściej wymienianym przez respondentów symbolem Japonii, były 
kwitnące wiśnie, na które wskazało 64% wszystkich przebadanych (ryc. 7). Nie jest 
to wielkim zaskoczeniem, ponieważ przez wielu Japonia jest właśnie tak nazywana. 
Na kolejnych miejscach pojawiły się m.in. najnowsza technologia (30%), sztuki walki (26%) 
oraz samurajowie (25%).  

 
Ryc. 7. Skojarzenia respondentów z Japonią 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Na pozostałe odpowiedzi wskazywała już znacznie mniejsza liczba osób, a wśród 
częściej wybieranych wymienić można m.in. charakterystyczną architekturę (17%), drzewka 
bonsai, walki sumo, manga i anime (po 15% wskazań) oraz orgiami (13%). Najrzadziej 
natomiast respondentom Japonia kojarzy się z górą Fuji i kaligrafią (po 7%), czy z japońską 
sztuką układania kwiatów ikebana (4%). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż jedynie 1% 
przebadanych kojarzy Japonię z bramami Torii. Wśród innych odpowiedzi wymieniano 
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między innymi: sushi, motoryzację, kimono, obuwie japonki, odmienność kulturową oraz 
Godzillę. 

Według przebadanych największym walorem turystycznym Japonii jest jej orientalna 
i zupełnie odmienna od europejskiej kultura (ryc. 8). Na taką opcję odpowiedzi wskazało  
aż 59% ogółu przebadanych (48% studentów studiów licencjackich, 52% studentów studiów 
magisterskich). Następnie, na kolejnych miejscach, jako główne walory przyciągające 
do Japonii, wybierano kuchnię japońską (20%) oraz architekturę (15%). Jedynie 4% 
respondentów było zdania, że głównym walorem turystycznym Japonii jest jej środowisko 
przyrodnicze, a niecały 1% ankietowanych wymienił uzdrowiska. Studenci studiów 
licencjackich uważali, iż główną atrakcją turystyczną kraju Kwitnącej Wiśni jest przede 
wszystkim kultura (59% przebadanych z tej grupy) oraz kuchnia (22%), natomiast studenci 
studiów magisterskich najczęściej wybierali także kulturę (59%) oraz architekturę (19%).  

Ważnym jest, iż mimo całkiem sporego zainteresowani Japonią oraz jej walorami, 
większość respondentów (54%) nie planuje w niedalekiej przyszłości podróży do tego kraju. 
Natomiast jednym z głównych motywów wyjazdu osób chcących w przyszłości odbyć podróż 
do Japonii byłoby poznanie walorów kulturowych kraju (72%), a następnie zapoznanie się 
z walorami przyrodniczymi (12%), a także walorami architektury (11%).  

 
Ryc. 8. Główne walory turystyczne Japonii w opinii respondentów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Zbadano również z czym respondentom kojarzy się shintōizm i czy jest im znany, jako 
religia (ryc. 9). Respondenci najczęściej kojarzyli shintōizm z tradycyjnymi ceremoniami 
i obrzędami (58% ogółu odpowiedzi), z architekturą (35%), mitologią japońską (28%) oraz 
z tradycyjnymi świętami (23%).  
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Ryc. 9. Skojarzenia respondentów z shintōizmem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Wśród pozostałych, znacznie rzadziej wybieranych odpowiedzi pojawiły się  
m.in. skojarzenia shintoizmu z rodzajem sushi, odmianą sztuki walki czy rzadką odmianą 
wiśni, na które to opcje odpowiedzi wskazało po 5% respondentów. Jak więc widać, 
większość przebadanych mniej więcej wie, czym jest shintoizm i kojarzy go  
z charakterystycznymi dla tej religii elementami. 

Postanowiono także zbadać, jakie miejsce zajmowałaby architektura shintōistyczna 
w motywach ewentualnego wyjazdu respondentów do Japonii. Zebrane dane wskazują, 
że dokładnie taki sam odsetek respondentów, po 37%, uznał, iż poznanie architektury 
shintōistycznej stanowiłoby z jednej strony jeden z ważniejszych motywów wyjazdu 
do Japonii, a z drugiej strony dokładnie taki sam odsetek przyznał, że byłby to motyw 
poboczny. Warto zaznaczyć również, że odpowiedzi te wybierał podobny odsetek studentów 
studiów licencjackich i magisterskich.  

W kolejnej części ankiety postanowiono zbadać podstawową wiedzę respondentów 
w zakresie architektury shintōistycznej. W jednym z pytań poproszono badanych, aby sami 
ocenili swoją wiedzę na temat obiektów architektury shintōistycznej. Zdecydowana 
większość, bo aż 58% ankietowanych, uznało iż ich wiedza na ten temat jest niedostateczna 
(ryc. 10). Swoją wiedzę na poziomie dostatecznym oceniło 17% respondentów, a na poziomie 
średnim 15%. Zaledwie 5% wszystkich przebadanych określiło swoją wiedzę w tym zakresie 
jako bardzo dobrą oraz taki sam odsetek respondentów ocenił ją na poziomie dobrym.  
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Ryc. 10. Poziom znajomości zabytków achitektury shintōistycznej przez respondentów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż studenci studiów magisterskich oceniali swoją wiedzę 
na temat obiektów architektury shintōistycznej na poziomie trochę niższym niż studenci 
studiów licencjackich. Spośród grupy studentów magisterskich swoją wiedzę, jako 
niedostateczną określiło 56% przebadanych, a dostateczną 20%. Całkiem spory odsetek 
studentów ocenił swoją wiedzę na poziomie średnim (16%), podczas gdy znacznie mniejszy 
na poziomie dobrym (6%) i bardzo dobrym (jedynie 2%). Natomiast w grupie studentów 
licencjackich 61% oceniło poziom swojej wiedzy, jako niedostateczny, 15% jako dostateczny, 
a 13% jako średni. Jednak aż 8% respondentów studiujących na studiach licencjackich 
uznało, iż posiada bardzo dobrą wiedzę na temat znajomości obiektów architektury 
shintōistycznej (w porównaniu do zaledwie 2% studentów magisterskich).  

Zbadano również jakie miejsce, zdaniem respondentów, zajmuje architektura 
shintōistyczna w mozaice budownictwa japońskiego (ryc. 11).  
 

 
Ryc. 11. Miejsce architektury shintōistycznej w mozaice budownictwa japońskiego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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Większość przebadanych (59%) przyznała, iż po prostu nie wie, a 16% respondentów 
uznało, że jest to miejsce ważne, a także średnie (15%). Najmniejsza liczba respondentów 
była zdania, że architektura shintōistyczna w mozaice budownictwa japońskiego zajmuje 
miejsce poboczne (5%), bardzo ważne (3%), natomiast 2% przebadanych stwierdziło, że nie 
ma ona większego znaczenia. 

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie czy respondenci posiadają podstawową 
wiedzę na temat shintō, albowiem spytano ich jak nazywa się sanktuarium tej religii. 
Najczęściej wybieraną przez respondentów odpowiedzią była opcja „inne”, gdzie wpisywali, 
iż po prostu nie wiedzą. Takiej odpowiedzi udzieliło 22% ogółu przebadanych (ryc. 12). 
Z poniższego wykresu można zaobserwować, że poprawnej odpowiedzi udzieliło jedynie 
19% przebadanych, zaznaczając odpowiedź chram.  

 
Ryc. 12. Znajomość nazwy sanktuarium regigii shintō przez respondentów 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

W kwestionariuszu ankiety zawarto także trzy pytania otwarte, w których respondenci 
mogli wykazać się znajomością religii shintō. Proszono ankietowanych m.in. o wymienienie, 
choć jednego znanego im obiektu architektury shintōistycznej, charakterystycznych 
elementów tej architektury oraz o wskazanie elementów kultury shintō, które stanowią o jej 
atrakcyjności. Niestety spośród 414 studentów kierunku turystyka i rekreacja ani jedna osoba 
nie odpowiedziała na pytania otwarte zawarte w kwestionariuszu ankiety. 

Respondentów spytano o opinię na temat znaczenia shintō w turystyce 
światowej w najbliższych latach. Według 28% przebadanych znaczenie tradycyjnej japońskiej 
religii w kształtowaniu turystyki będzie rosło, 19% uznało, iż pozostanie bez zmian, a według 
10% ankietowanych zmaleje. Należy także zaznaczyć, iż 43% przebadanych nie miało w tej 
kwestii własnego zdania.  

W związku z tym, że znajomość kultury, w tym architektury shintō, jest wśród 
przebadanych niewielka, postanowiono poznać ich opinię na temat najczęściej spotykanych 
form promujących Japonię w Polsce (ryc. 13). Przebadani mieli najczęściej do czynienia 
z degustacjami sushi, w których uczestniczyło 38% wszystkich przebadanych (w tym 45% 
studentów pierwszego stopnia oraz 55% studentów drugiego stopnia). Należy zaznaczyć, że 
aż 26% respondentów nie spotkało się nigdy z jakąkolwiek formą działalności promującej 
Japonię w Polsce. Co ważne, tę odpowiedź wybrał taki sam odsetek przebadanych, zarówno 
z grupy studentów licencjackich, jaki i magisterskich (po 26%).  
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Ryc. 13. Formy działalności promujące Japonię, z którymi spotkali się respondenci 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
 

Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali takie formy promocji jak pokazy 
filmów japońskich (20%), stoiska japońskie na targach turystycznych (15%), wystawy (14%), 
dni japońskie (12%), bardzo popularne wśród młodzieży konwenty mangi i anime (11%) oraz 
różnego rodzaju koncerty (4%). Spośród innych najczęściej wymienianych odpowiedzi 
można wyróżnić wystawy drzewek bonsai, ogród japońskim we Wrocławiu oraz walki judo, 
w których to formach promocji uczestniczył 1% respondentów. 

Również poziom i formy promocji architektury japońskiej respondenci ocenili na dość 
niskim poziomie. Najczęściej wskazywany był dostateczny poziom promocji obiektów 
japońskich (29% ogółu odpowiedzi), a także dobry (26%). Natomiast według 22% 
ankietowanych poziom ten jest niedostateczny, a 17% respondentów nie ma na ten temat 
własnego zdania.  

W związku z niską oceną poziomu promocji Japonii w Polsce, zapytano respondentów 
kto ich zdaniem powinien zajmować się promocją japońskich walorów turystycznych, w tym 
architektury w Polsce. Badani uważają, iż tym rodzajem działalności powinna się zająć 
przede wszystkim Japońska Organizacja Turystyczna (42% ankietowanych) oraz Ambasada 
Japońska (40%). Natomiast pozostałe 18% respondentów uznało, iż dobrym pomysłem jest, 
aby promocją Japonii w Polsce szerzej zajęła się Polska Organizacja Turystyczna. 
 
 
Podsumowanie i wnioski 
 

Celem opracowania było dokonanie charakterystyki architektury shintōistycznej jako 
jednego z walorów kulturowych stymulującego przyjazdy turystów zagranicznych do Japonii, 
oraz określenie stopnia znajomości tej architektury wśród studentów kierunku Turystyka 
i Rekreacja na warszawskich uczelniach. 

I tak, przeprowadzona analiza pokazała, że architektura shintōistyczna Japonii stanowi 
unikatowy w skali świata, a tym samym bardzo cenny walor turystyczny kraju. Wśród 
charakterystycznych cech tej architektury niewątpliwie wspomnieć należy o bramach torii, 
które są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury oraz religii shintō  
na całym świecie. Kolejnym ważnym elementem są dwuspadowe dachy zakończone 
ozdobnymi elementami oraz schody, według ich położenia względem wejścia do pawilonu 
można rozpoznać styl architektoniczny danego budynku. Równie ważną cechą architektury 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

83 

shintōistycznej jest poszanowanie natury. Wśród głównych elementów kultury shintō, które 
wpływają na jej atrakcyjność turystyczną wymienić można przede wszystkim tradycyjne 
ceremonie, obrzędy i święta. 

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów kierunku Turystyka 
i Rekreacja, można wysnuć wniosek, że grupa ta posiada dostateczną wiedzę na temat 
Japonii, jako kraju i jego kultury, lecz stosunkowo małą, wręcz znikomą, w zakresie religii 
shintōistycznej, w tym architektury.  

Dla większości przebadanych Japonia jest krajem znanym, zazwyczaj tylko z nazwy, 
ale zupełnie im obojętnym lub po prostu nieznanym, bo słabo wypromowanym w Polsce. 
Pomimo, iż respondenci uznali, że jest to kraj atrakcyjny turystycznie, większość z nich nie 
planuje w najbliższym czasie wyjazdu turystycznego do Japonii. 

Respondenci wykazali się całkiem dobrą wiedzą odnośnie skojarzeń na temat 
shintōizmu, odpowiadając najczęściej, że kojarzy im się on z tradycyjnymi ceremoniami 
i obrzędami, specyficzną architekturą, mitologią japońską oraz z nadal obchodzonymi 
tradycyjnymi świętami i obrzędami. 

Pomimo, iż większość respondentów nie planuje w przyszłości wyjazdu do Japonii 
to w motywach ich potencjalnego wyjazdu architektura shintōistyczna zajmowałaby z jednej 
strony, jedno z ważniejszych miejsc, z drugiej natomiast zupełnie poboczne. Warto 
zaznaczyć, że odpowiedzi te wybierał podobny odsetek studentów studiów pierwszego 
i drugiego stopnia. 

Co ciekawe, mimo iż odpowiedzi respondentów wskazały, że w niewielkim stopniu są 
oni zainteresowani architekturą shintōistyczną i że stanowiłaby ona ważny element 
potencjalnego wyjazdu do Kraju Kwitnącej Wiśni, tak naprawdę nie posiadają oni na jej 
temat wystarczającej wiedzy, nie mają świadomości chociażby, jakie miejsce zajmuje 
architektura shintōistyczna w mozaice budownictwa japońskiego, a także nie znają nazwy 
sanktuarium. Niewiedza związana z walorami turystycznymi Japonii, do których zalicza się 
m.in. kultura shintō, w tym architektura, tłumaczy w pewnym sensie brak większego 
zainteresowania krajem jako celu wyjazdów turystycznych. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż respondenci wskazywali na bardzo niski 
stan promocji Japonii oraz jej głównych walorów turystycznych, w tym architektury shintō, 
na terenie Polski. Aż 26% przebadanych nigdy nie spotkało się z jakąkolwiek działalnością 
promującą Kraj Kwitnącej Wiśni, a najczęściej wymienianą formą były degustacje sushi. 

Niska znajomość walorów turystycznych Japonii jest zapewne jednym z głównych 
powodów nie podejmowania wyjazdów turystycznych do Japonii, lecz wpływ na to mają 
również takie czynniki jak wysokie koszty podróży (na które respondenci, będący studentami, 
w chwili obecnej i w najbliższej przyszłości nie mogą sobie pozwolić), duża odległość 
łączącą oba kraje, jak również mały stopień promocji walorów tego kraju w Polsce.  
O ile bowiem Polska Organizacja Turystyczna rozwija w Japonii działalność promocyjną 
Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zachęcając Japończyków do odwiedzenia 
naszego kraju, jest to jedynie działalność jednostronna. Japonia prowadzi także akcję 
promującą walory turystyczne kraju na całym świecie, jednakże rynkami docelowymi tej 
kampanii są przede wszystkim takie kraje jak Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Chiny, 
Korea Południowa, Tajlandia, Australia, a z krajów europejskich głównie Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy oraz Rosja. A więc kraje, które obecnie stanowią źródła przyjazdów 
do Japonii, jak i kraje bogate, których mieszkańców stać jest na daleką podróż 
do egzotycznego kraju, jakim jest dla europejczyków i mieszkańców kontynentu 
amerykańskiego Japonia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że respondenci tworzyli dość 
specyficzną grupę - przyszłych specjalistów turystyki i rekreacji, w związku z czym niska, 
wręcz znikoma, wiedza na temat głównych walorów kulturowych jednego z prężniej 
rozwijających się turystycznie krajów Azji Północno-Wschodniej wydaje się być niepokojąca. 
 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

84 

Bibliografia 
 
Bornoff N., 2004, Japonia, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa 
Borucki T., 1988, Architektura Japonii, Arkady, Warszawa 
Derenicz. M., 1977, Japonia Nippon, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa 
Giesen W., Khan K., Nahm P., Zollickhofer J., 2007, Japonia, Pascal, Bielsko-Biała 
Kotański W., 1974, Sztuka Japonii, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
Kotański W., 1995, W kręgu shintoizmu tom 1, DIALOG, Warszawa 
Kotański W., 1997, W kręgu shintoizmu tom 2, DIALOG, Warszawa 
Littleton C. S., 1998, Mądrość Wschodu: hinduizm, buddyzm, konfucjonizm, taoizm, shinto, Diogenes, 

Warszawa 
Miejsca święte Kioto, Mediaprofit, Warszawa 2011 
Mitologie świata. Ludy starożytnej Japonii, Rzeczpospolita, Kraków 2007 
Mrówka M., 2008, Historyczne uwarunkowania kulturowe dalekowschodnich sztuk walk w kontekście 

metod zarządzania strategicznego w nowoczesnym przemyśle Japonii i Korei, "IDŌ – ruch dla 
Kultury", nr 8 

Myga-Piątek U., 2011, Sacrum w krajobrazie Japonii, „Perigrinus Cracoviensis”, z. 22 
Pawłowska K., 2013a, Sacrum w krajobrazie kulturowym Japonii widziane przez polski 

„filtr percepcyjny”, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 19 
Pawłowska K., 2013b, Religijne źródła stosunku Japończyków do natury i obraz świąt, obchodów 

i rytuałów w krajobrazie japońskim, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 19 
Ryńska E., 2007, Tradycyjne japońskie materiały budowlane stosowane w kształtowaniu 

współczesnych obszarów miejskich, „Czasopismo Techniczne”, nr 4  
Sobieski M., 1971, Sztuka egzotyczna. Japonia, Arkady, Warszawa 
Starożytne cywilizacje. Japonia, Polskie Media Amer, nr 53, 2002 
Tourism Higlights 2016, UNWTO 2017 
Tubielewicz J., 1983, Nara i Kioto, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
 
www.en.wikipedia.org, 6.11.2017 
www.japonia.witryna.info, 5.01.2018 
www.k-amc.eos.kokugakuin.ac.jp, 18.01.2018 
www.japonia.witryna.info, 5.01.2018 
www.tourism.jp 18.01.2018 
 
 
 

Shintō as a tourist attraction 
 
Key words: shinto, culture, architecture, Japan, tourist attraction 
 
Abstract: 
The cultural values of Japan are mainly connected with the amazing civilization that has been 
developing for many years in isolation. The history of the country, traditions and unique 
architecture permeates with modern buildings, the latest technologies and vibrant cities, 
creating the good conditions for cultural and cognitive tourism. Shintōizm is the original  
and traditional Japanese religion which is a set of specific religious beliefs. This religion, 
however, is not only traditions and very interesting beliefs and customs - it is also 
a characteristic and traditional architecture which is undoubtedly one of the values attracting 
crowds of foreign tourists.  
The aim of the study was to feature shintō architecture as one of the cultural values 
stimulating the arrival of foreign tourists to Japan, and also to determine the level  
of knowledge of this type of architecture among students of Tourism and Recreation  
at Warsaw universities. 
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Chronotop Lubelszczyzny. 
Ocena atrakcyjności regionu dla turystyki literackiej 

z wykorzystaniem bonitacji punktowej 
 

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turystyka literacka, Lubelszczyzna 
 
Abstrakt 
Celem analiz zawartych w artykule jest wykreowanie obrazu potencjału literackiego  
i turystycznego Lubelszczyzny w oparciu o metody bonitacji punktowej i mapy atrakcji. 
Autorzy skupili się przede wszystkim na literackich reprezentacjach miast i miejskich śladach 
literackich (m.in. muzea i pomniki-ławki pisarzy) w jednym ze wschodnich województw 
Polski. Kluczowym uzasadnieniem podjęcia tematu jest brak pogłębionych badań tego 
obszaru. W ocenie autorów w literackim segmencie turystyki kulturowej tkwi istotny 
potencjał. Może on jednocześnie przeistoczyć się w aplikacyjne rozwiązania produktowe  
w przemyśle turystycznym. 
Liczba miejsc związanych z pisarzami i pisarkami osadzonymi w przestrzeni Lubelszczyzny 
jest pokaźna. Warto je uwzględniać w przewodnikach oraz na przebiegu szlaków i tras 
turystycznych. Potencjał turystyki literackiej rośnie, a w dobie przemian globalizacyjnych 
będzie z pewnością wykorzystywany jako mocna strona regionu i magnes przyciągający 
odwiedzających. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Jan Błoński, autor Romansu z tekstem, w eseju zatytułowanym Miasta pisał 
o podróżach, będących dla turystów literackich przedłużeniem romansu z książką: „Pierwszą 
radością podróżnika jest przewodnik i plan. Zanim jeszcze wyruszy w podróż, już podróżuje: 
przygotowania nigdy nie rozczarowują” [Błoński 1972, s. 80]. Autorów interesują podróże, 
których etapem przygotowawczym staje się lektura nie planu czy mapy, ale tekstów 
literackich występujących w ich charakterze. „Moje wspomnienia krajobrazów są cudownie 
ostre i trwałe, to odrębna mapa” – pisał Sándor Márai w tomie W podróży [2011, s. 5].  
Także wspomnienia z wyjazdów na Lubelszczyznę niejednokrotnie odciskano w literaturze, 
a w połączeniu z miejscami, w których pisarze zaznaczyli fizycznie swoją obecność, 
pozwalają one zbudować bogaty produkt turystyczny, nazwany tu Literacką Lubelszczyzną. 
Kategoria współczesnego turysty łączy się z figurą czytelnika i czytelniczki, co można uznać 
za oblicze „zwrotu przestrzennego w naukach humanistycznych” [Rybicka 2011, s. 145]. 
W takiej perspektywie i zwiedzanie niesprzężone z lekturą, i lektura niemająca przedłużenia 
w zwiedzaniu noszą rys fragmentaryczności. Wykorzystanie ich rezonowania pozwala 
na esencjalizację doświadczenia literackiego. Reprezentowane w literaturze terytoria 
Lubelszczyzny zapraszają w świat wielokulturowości, na limes orientalis [por. Książek 2015, 
s. 15], ku śladom Ormian, Tatarów, Żydów. Teksty literackie czynią świat czytelnym, stają 
się busolą, mapą, wskazują kierunki zwiedzania, budują z miejsc konstelacje, pozwalają 
zobaczyć je w sieci powiązań. Jednym z powodów podjęcia umotywowanych literacko badań 
regionalistycznych nad tym tematem było dostarczenie przewodnikom planowej metodyki 
oprowadzania, by sposobili turystów do czytania, intensyfikując ich przeżycia. 
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Użytym w tytule terminem „chronotop” w teorii literatury określa się językową 
konfigurację czasu i przestrzeni. Michał Bachtin w 1937 roku [1974] przeszczepił go z nauk 
matematycznych i fizycznych na grunt literaturoznawstwa. W tekście rozszerzono tę metaforę 
na kolejną dziedzinę, w której możliwe staje się reprezentowanie owych dwóch kategorii  
oraz ich integracja. Poznanie wymiaru czasowego przez penetrację przestrzeni urzeczywistnia 
się nie tylko w literaturze, ale i – za jej pośrednictwem – w turystyce. Literatura uruchamia 
sposoby zwiedzania, wprawia w ruch, wyprawia w podróż i każe turystom zweryfikować 
dotychczasowe odpowiedzi na pytanie Tadeusza Boya Żeleńskiego Znaszli ten kraj? 

Artykuł znalazł, prócz Máraiego i Błońskiego, jeszcze jednego patrona. Mając 
na horyzoncie pytanie Boya Żeleńskiego, tłumacza cyklu W poszukiwaniu straconego czasu, 
należy sięgnąć po zdanie z piątego Proustowskiego tomu, z Uwięzionej. Marcel Proust 
sugeruje wszak, że prawdziwie odkrywcza podróż nie musi polegać na szukaniu nowych 
przestrzeni, lecz na zaufaniu nowym oczom, na odświeżającym spojrzeniu, integralnym 
dla turysty literackiego: 
 
Jedyną prawdziwą podróżą [...] byłoby iść nie ku nowym krajobrazom, ale mieć inne oczy, 
widzieć wszechświat oczami kogoś innego, stu innych, widzieć sto światów, które każdy 
z nich widzi, którym każdy z nich jest [...] [Proust (b), s. 113]. 
 

Proponujemy więc spoglądanie na przestrzeń oczyma pisarzy i pisarek, 
zapośredniczając spojrzenie w ich widzeniu. W innym tomie tego samego cyklu, 
w Utraconej, znajdziemy jeszcze jeden passus, odnoszący się do proponowanego w artykule 
trybu zwiedzania, upominającego się o poszukiwanie i odzyskiwanie dla turystyki utraconych 
miejsc. Proust sugeruje odkrywać miasto, odchodząc od tras wytyczonych przez bedekery 
[por. Roszak, Godlewski 2013]: 
 
Wieczorami wyruszałem samotnie w samo serce zaklętego miasta, by błądzić po jego ulicach 
niczym postać. Rzadko się zdarzało, bym podczas tych wypraw nie odkrył na przykład 
jakiegoś dużego placu, o którym milczały wszystkie bedekery i nie wspominał żaden 
podróżnik [Proust (a), s. 122]. 
 

W stolicy województwa Lubelskiego wytyczono Szlak Literacki Rejonu Lubelskiego 
i Szlak znanych Lublinian, urodzili się tam: Biernat z Lublina, Wincenty Pol, Józef 
Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, Janina Porazińska, Julia Hartwig, Marcin Świetlicki, 
zmarli: Jan Kochanowski, Stanisław Klonowic, bywali: Józef Ignacy Kraszewski, Maria 
Konopnicka, Arnold Słucki, Wacław Oszajca, Ewa Szelburg-Zarębina, studiowali Edward 
Stachura, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, pracuje Andrzej Niewiadomski. 

W Zamościu przyszli na świat: Marek Grechuta, Piotr Szewc i Jerzy Szczygieł, tam 
oraz w Hrubieszowie pracował w wyuczonym prawniczym zawodzie Bolesław Leśmian; 
z Białą Podlaską oraz Romanowem związany był Józef Ignacy Kraszewski, z Biłgorajem: 
noblista, Isaak B. Singer, tam urodziła się również poetka, Urszula Kozioł. W Puławach, 
oświeceniowym centrum polskiego sentymentalizmu, w 1945 roku przyszedł na świat 
Bohdan Zadura. Z Nałęczowem związały się takie postaci życia literackiego, jak: Deotyma, 
Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Ewa Szelburg-Zarębina  
czy Henryk Sienkiewicz. W kurorcie sanatoryjnym upamiętnia ich Nałęczowska Wiosna 
Kulturalna i Majówka z Panem Prusem. Festiwali literackich zresztą stale w województwie 
przybywa: w 2017 roku odbyła się kolejna edycja lubelskiego Miasta Poezji oraz trzecia 
odsłona sierpniowego festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. 

Homo legens staje się turystą w lubelskie strony po przeczytaniu stron Dwóch 
księżyców Marii Kuncewiczowej: udaje się wówczas do Kazimierza Dolnego, do jednego  
z tutejszych muzeów literackich. Pozostałe ulokowane są w Nałęczowie (muzea Żeromskiego 
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i Prusa), w Woli Okrzejskiej (Muzeum Henryka Sienkiewicza), w Romanowie (Muzeum 
Kraszewskiego), Lublinie (Muzeum im. Józefa Czechowicza i Dworek Wincentego Pola). 
Na Lubelszczyźnie w roku 1547 Mikołaj Rej, uzyskawszy od króla Zygmunta Starego 
przywilej lokacyjny, założył wieś, mającą nazwę pochodzącą wprost od nazwiska tego 
renesansowego pisarza-humanisty i posła, Rejowiec, który stał się znany z obecności 
kalwinów i z bogatych jarmarków. Takie atrakcje silnie determinują przestrzeń recepcji. 

W połączeniu z unikalną przyrodą i kameralnością miast i miasteczek (w dużej mierze – 
byłych sztetli) tworzy się tu istotna jakość turystyczna i spójna marka województwa, będąca 
podstawą do stworzenia nowych szlaków. Książka lub życiorys pisarza czy pisarki, 
a najczęściej oba te elementy, przyciągają do literackich atrakcji. Immersja literacka zostaje 
przedłużona w immersji przestrzennej, kieruje pod ławki Kraszewskiego (Biała Podlaska, 
Romanów), Prusa w Nałęczowie, Singera w Biłgoraju, ale także skłania do penetrowania 
niewidzialnej obecności pisarza; to wszak tryb zwiedzania umożliwiony wyłącznie przez 
literaturę, wywołującą przeszłe i zaprzepaszczone obrazy oraz cienie mieszkańców. 
 
 
Źródła turystyki literackiej 
 

Motywacje podróżnicze związane z literaturą klasyfikuje się najczęściej jako tzw. 
turystykę kultury wysokiej. Podróże szlakami literackimi mają także szczególny wymiar 
edukacyjny [Eagle, Carnell 1977, s. 69; Herbert 1995, s. 3; Smith 2003, s. 83]. Liczni badacze 
przypisują nawet odwiedzającym silnie motywowanym literaturą określenie literary pilgrims 
(literackich pielgrzymów) [zob.: Glendening 1997, Literary Tourism 2009]. Turysta literacki 
migruje do przestrzeni opisanej (odwzorowanej lub wykreowanej) w twórczości, do miejsc 
życia i przebywania autora/autorki lub ulokowania muzeów, tablic pamiątkowych, pomników 
czy pochówków; poszukuje rzeczywistych miejsc opisanych w utworze, spaceruje śladami 
bohaterów, a także konfrontuje literackie plenery z realną przestrzenią [Buczkowska 2008, 
Robinson, Anderson 2002, s. 3], stąpa po śladach bohaterów i autorów. 

J. N. Yiannakis i A. Davies podkreślają rolę turystyki literackiej w ekonomicznej 
przyszłości obszarów niezurbanizowanych, w których może ona stać się istotnym 
przyczynkiem do rozwoju [2012, s. 33]. M. Robinson i H. Anderson dodatkowo tłumaczą 
to zjawisko siłą linearnego połączenia indywidualnych zainteresowań turysty z miejscami, 
w których można je zaspokajać. Produkt wymaga od odbiorcy pogłębionych refleksji i nadaje 
podróży intelektualny sens [2002, s. 22]. 

Za cel badań, których wyniki tu zaprezentowano i zinterpretowano, autorzy uznali 
stworzenie obrazu potencjału literackiego i turystycznego Lubelszczyzny w oparciu o metody 
typowe dla tego typu analiz – bonitację punktową i mapę atrakcji. Skupiono się przede 
wszystkim na literackich muzeach, pomnikach-ławkach pisarzy czy innych atrakcjach miejsc, 
gdzie znani literaci urodzili się, żyli, tworzyli i umierali. Tematyka ta niewystarczająco 
uwzględniona została w empirycznym zaangażowaniu rodzimych badaczy, stanowiła zatem 
wyzwanie, które może przeistoczyć się w aplikacyjne rozwiązania produktowe, związane 
z segmentem rynku turystyki kulturowej. 
 
 
Spektralność 
 

Jeden element związany z uprawianiem podróży z książką w ręku na Lubelszczyźnie, 
terenie niegdyś wielokulturowym, godny jest szczególnego wyeksponowania. Dziś bowiem 
m.in. literatura przypomina o tutejszych dawnych mieszkańcach wielu kultur. Nazistowski 
plan całkowitego wymazania ludności żydowskiej sprawia, że znajdowanie śladów Żydów 
pozwala doznać iluminacji. Dlatego – póki to możliwe – warto inwentaryzować podobne 
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obiekty. Fraza z Talmudu: „Biada ludziom, którzy widzą, a nie wiedzą, co widzą” odnosi się 
do tych mieszkańców miast oraz turystów, którzy, mijając choćby nieliczne domy 
z zachowanymi na prawych odrzwiach śladami po mezuzach (małych pojemnikach 
zawierających pergamin z dwoma fragmentami Tory; umieszczano je na prawej framudze 
drzwi, po zewnętrznej stronie domu), istotnie nie wiedzą, co widzą. 

Symbolem tego typu zaangażowanego zwiedzania uczynić można postać 
sztandarowego awangardowego twórcy rangi europejskiej, Georges’a Pereca, który, mając 
wiedzę o lubartowskich korzeniach rodzinnych, w 1981 roku odwiedził miasto, gdzie nie 
zastał żydowskich śladów, a jedynie przytłaczające milczenie, odkrywające wewnętrzną 
pustkę tego miejsca. Perec to poprzednik dzisiejszych turystów kulturowych. Dysponując 
tylko post-pamięcią, często zdeponowaną w literaturze, penetrują oni przestrzenie obecności 
zgładzonych mieszkańców, uprawiają turystykę spektralną, widmową, w której dominantę 
stanowi użycie wyobraźni, by nią zobaczyć przeszły obraz przestrzeni. Maria del Pilar Blanco 
i Esther Peeren piszą o zwrocie spektralnym w turystyce [Pilar Blanco, Peere 2013, s. 20]. 

Znając ten element biografii Pereca, turysta-czytelnik książek autora związanego 
z Warsztatem Literatury Potencjalnej zapewne sam podejmie wędrówkę, której symbolem 
może stać się lubelska latarnia, paląca się dzień i noc jako pomnik pamięci (post-pamięci, 
pamięci zbiorowej i kulturowej) o zgładzonych w Holokauście mieszkańcach miasta. Innym 
symbolem tego typu świadomego podróżowania mogą stać się wspomniane ślady 
po mezuzach (ryc. 1). 
 

   
Ryc. 1. Ślad po mezuzie przy ulicy Moniuszki 14/16 w Białej Podlaskiej 
Źródło: zasoby własne autorki. 
 

Warto więc dociekać, co mówią kamienie oraz czego jeszcze na temat wielokulturowej 
przeszłości można dowiedzieć się od najstarszych mieszkańców. Obcując ze śladem 
po mezuzie, mamy szansę odczytać mikrohistorię, rekonstruować pamięć, odtwarzać 
biografię miast ze strzępów. 

Rodzice Pereca w latach 30. XX wieku wyjechali z Polski do Francji, a przyszły autor 
Życia instrukcji obsługi urodził się w Paryżu. Długo zwlekał z odwiedzeniem rodzinnych 
przestrzeni Lubelszczyzny. Znaczące, że żadne źródła nie mówią o tym, jakoby na trasie jego 
podróży znalazło się muzeum w byłym obozie zagłady Auschwitz, mimo że tam właśnie 
zginęła Cyrla Schulevitz, jego matka, z urodzenia warszawianka, podczas wojny pojmana 
w łapance na francuskiej ulicy i, jak pisał jej syn, skierowana na powrót do ojczyzny,  
by umrzeć. W 1981 roku nie odnalazł jednak śladów lubartowskich Żydów. Ową pustkę  
(a Paul Schwartz, autor monografii poświęconej autorowi Urodziłem się, słusznie 
skonstatował, że ten identyfikował się z nieobecnością śladów [Schwartz 1988, s. 82]) 
oddawał m.in. w wierszu: 
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Jak moi bliscy i dalecy krewni, mógłbym urodzić się 
W Hajfie. Baltimore lub Vancouver, 
Mógłbym być Australijczykiem, Argentyńczykiem, Anglikiem 
Lub Szwedem, 
Ale przy tym niemal bezkresie możliwości 
Akurat jedno nie było mi dane: 
Nie mogłem urodzić się w kraju moich przodków, 
W Lubartowie albo Warszawie, 
Ani tam dorastać, w kontinuum ustanowionym 
Przez tradycję, społeczność, język. 
 
Przeł. Jakub Kozioł1 

 
Im mniej zostaje dane wzrokowi, im większe zasoby wiedzy należy uruchomić przy 

zwiedzaniu przestrzeni, tym większe podróż stanowi dla turysty literackiego wyzwanie i tym 
ważniejszym sprzymierzeńcem staje się dla niego literatura. Tak postrzegana – nosi cechy 
misterium pamięci. W niej odwiedzający znajduje, parafrazując tytuł powieści, instrukcję 
obsługi przestrzeni.  

Perec po przeglądzie archiwów (map i innych dokumentów), po tropieniu przeszłości 
rodziców i wspólnoty Żydów w Lubartowie i Puławach – zapytany, co znalazł, miał 
odpowiedzieć: „Nic. Ani śladu” [Bellos 1995, s. 294]. Dodawał, że nie ma korzeni, skoro 
niczego już nie zastał w mieście, będącym kolebką jego rodziny. O swoich książkach na rok 
przed śmiercią mówił, że budują: „rodzaj puzzla, w którym jest puste miejsce na książkę, 
którą chciałbym jeszcze napisać. I oczywiście to puste miejsce, ta dziura, ta biała plama... 
zawsze tam będzie... musi tam pozostać...” [Perec 2010, skrzydełko okładki]. Przykład ten 
ukazuje, jak turystyka literacka wiąże się z poznawczą i etniczną. Określana także turystyką 
sentymentalną, obejmuje podróże, podczas których uczestnicy poszukują tożsamości, 
pochodzenia, wiedzy o wartościach danej kultury (por. Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 110  
i Jędrysiak 2008, s. 73).  

Do takiego środowiska chciał trafić Perec. Nie było mu jednak dane doświadczenie 
wspólnoty. Już we wcześniejszej książce, w innym puzzlu, La disparition, 1969 (Znikło), 
w znaczącym geście pominięcia liter e tworzył on przenośnię trudnej pustki po i o Żydach. 
Komponentem podobnych podróży stają się ślady tekstowe, książkowe reprezentacje miast 
i miasteczek. Czas spędzony z lekturą znajduje kontinuum w podróży i zaspokojeniu potrzeb 
zmysłów, mamy więc do czynienia z konceptem dwukierunkowego oddziaływania: książka 
wskazuje miejsce lub miejsce podsuwa książkę. Perec miał wszelkie narzędzia, by ową pustkę 
dodatkowo usemantyczniać i przesuwać jej źródło do początków nowej ery: 
 
Urodziłem się 7.3.36. Ile dziesiątek, setek razy napisałem to zdanie? Nie pamiętam.  
Wiem, że zacząłem dość wcześnie [...]. Urodziłem się 25 grudnia 0000. Powiadają, że mój 
ojciec był stolarzem. W niedługim czasie po moich narodzinach ludzie przestali być życzliwi 
i musieliśmy się schronić w Egipcie. W ten oto sposób dowiedziałem się, że jestem Żydem 
i w tych oto dramatycznych warunkach trzeba było dostrzec przyczynę mojej niewzruszonej 
decyzji, żeby nim nie pozostać [Perec 2012, s. 165]. 
Nazwisko mojej rodziny brzmi Peretz. Pojawia się w Biblii. Po hebrajsku oznacza otwór [...] 
[Perec 2014, s. 46].  
Jedną z najważniejszych postaci w rodzie jest pisarz Icchok Lejb Peretz, piszący w jidysz 
i po polsku [...]. Dziadek nazywał się Dawid Peretz i mieszkał w Lubartowie. Miał troje 
dzieci: najstarsza to Estera Chara Perec, potem Eliezer Perec, a najmłodszy był Icek Judko 
Perec. W czasie, gdy przychodzili na świat – to znaczy pomiędzy rokiem 1896 a 1909 – 
                                                
1 Cyt. za: http://teatrnn.pl/leksykon/node/3322/georges_perec_1936%E2%80%931982 
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Lubartów był jakoby najpierw rosyjski, potem polski i na powrót rosyjski. Mówiono mi, 
że urzędnik stanu cywilnego, usłyszawszy nazwisko po rosyjsku, zapisał je po polsku, czyli 
Perec – niewykluczone, że było odwrotnie [Perec 2014, s. 47].  
Przez dłuższy czas chciałem zachować dla siebie to, co zobaczyłem; nie do mnie należało 
rozgłaszanie czegokolwiek o powierzonej mi misji [...] [Perec 2014, s. 8]. 

Ów zabłąkany podróżnik, w 1981 roku doświadczający nieobecności, odczuwał 
ogołocenie. 37 lat po jego wyprawie z rozproszonych śladów, w pęknięciach widać więcej, 
sponad stron książek łatwiej odtworzyć topografię nieistniejącego. 
 
 
Metody i sposoby analizy badań 
 

Inspiracji do tworzenia metodologii podnoszonego problemu można doszukiwać się 
w środkach stosowanych w krajoznawstwie. Szczególne znaczenie wydaje się mieć 
inwentaryzacja krajoznawcza, zarejestrowanie stanu aktualnego obiektów i walorów. Wyniki 
mają istotne znaczenie dla ochrony zabytków [Kruczek 2003; Bieńczyk 2003] i mogą służyć 
poprawie zagospodarowania turystycznego obszaru, a szczególnie kreowaniu atrakcji 
turystycznych i wytyczaniu szlaków. Stanowią one jednocześnie cenne źródło informacji, 
potrzebnych autorom publikacji krajoznawczych, przewodnikom, pilotom wycieczek czy 
organizatorom imprez. Inwentaryzacja krajoznawcza powinna obejmować nie tylko treści 
wynikające z klasyfikacji topograficznej oraz rzeczowej, ale także dokumentację 
bibliograficzną, ikonograficzną (zdjęcia, rysunki) i kartograficzną (mapy, plany, przebieg 
szlaków). Autorzy przeprowadzili uproszczony proces inwentaryzacyjny obiektów 
analizowanych w treści artykułu; w publikacji o charakterze przeglądowym nie byłoby 
możliwe przekazanie obszernej wiedzy o każdym z nich. W metodologii oceny potencjału 
jednostek przestrzennych (region, rejon, obszar, miejscowość, szlak, obiekt) warto 
zaproponować tworzenie i wykorzystanie map atrakcji turystycznych oraz bonitację 
punktową, przyporządkowującą wartości liczbowe poszczególnym elementom (np. miejscom, 
w których pisarz przebywał i tworzył). Ta metoda oceny jakości i klasyfikacji zjawisk 
stosowana w bardzo wielu dyscyplinach, polega na jakościowym wartościowaniu składników 
i cech atrakcyjności walorów turystycznych, służy np. do oceny przydatności badanego terenu 
dla potrzeb penetracji turystycznej i rekreacji. 

Autorzy, reprezentujący dwie instytucje naukowo-badawcze, które spotykają się 
i uzupełniają na styku literatury i turystyki, podczas badań prowadzonych w latach 2016-2017 
stworzyli trzy kwestionariusze bonitacyjne dotyczące muzeów literackich, ławek pisarzy, 
a także wybranych miast i miejscowości Lubelszczyzny (Lublina, Białej Podlaskiej, 
Zamościa, Biłgoraja, Nałęczowa, Romanowa, Woli Okrzejskiej, Hrubieszowa, 
Szczebrzeszyna, Rejowca). Zawierały one pytania, zweryfikowane podczas wywiadów 
telefonicznych (w przypadku muzeów – rozmów z przedstawicielami poszczególnych 
placówek), obserwacji i podróży. 

Analizę wyników badań podzielono według klucza, w którym uwzględniono: aspekty 
turystyki literackiej w wybranych miastach Lubelszczyzny, muzea literackie 
na Lubelszczyźnie oraz ławki pisarzy2. 
 
Analiza wyników badań 
                                                
2 Wykorzystany w badaniach kwestionariusz bonitacyjny obejmował zagadnienia liczby znanych pisarzy 
i pisarek związanych z miejscem, imprez kulturalnych z nimi związanych, miejsc urodzin, pisarzy 
nagrodzonych, istnienia szlaków literackich, wieku założenia muzeów, ich powierzchni, najstarszych 
eksponatów, imprez kulturalnych organizowanych na terenie muzeum, czasu otwarcia placówki, usług 
towarzyszących, promocji, położenia, oznakowania, opłaty za wstęp, daty powstania ławki-pomnika,  
jej położenia, oznakowania i liczby ławek danego pisarza/pisarki w Polsce. 
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Miasta 
Analiza literackiego potencjału miast obejmowała pytania z zakresu turystyki literackiej: 

liczby znanych pisarzy powiązanych życiem i twórczością, liczbę miejsc związanych 
ze znanymi pisarzami (w tym muzea, ławki, tablice pamiątkowe, pomniki itp.), liczbę imprez 
kulturalnych im dedykowanych, miejsca ich urodzin, nagrodzenie pisarzy najwyższymi 
nagrodami literackimi i istnieniem i jakością szlaków/tras literackich miejskich 
i ponadlokalnych. Każdą z wymienionych cech oceniono zgodnie z ustaloną punktacją. 
Kompilacyjne zestawienie w/w cech zaprezentowano w tab. 1. 
 
Tab. 1. Bonitacja punktowa w zakresie turystyki literackiej wybranych miast Lubelszczyzny 

Cecha 
/miasto Lublin Zamość Puławy Biała 

Podlaska Nałęczów Kazimierz 
Dolny Szczebrzeszyn Hrubieszów 

 Biłgoraj Rejowiec 

Znani 
pisarze 6 6 - 2 6 6 1 4 2 1 

Miejsca 
powiązane 6 4 - 2 4 1 1 2 2 1 

Imprezy 
kulturalne 4 2 - 1 2 2 1 1 - - 

Miejsca 
urodzin 15 6 2 - - - - 3 2 - 

Nagrody 
literackie 7 3 1 - 9 3 - 3 - - 

Szlaki 
literackie 3 - - - 1 - - - 1 - 

Suma 
punktów 41 21 3 5 22 12 3 13 7 2 

Źródło: badania własne. 
 

Autorzy przyjęli założenie, że skala oceny potencjału literackiego miast będzie 
wyglądała następująco: 
Miasto bardzo atrakcyjne  - powyżej 20 pkt. 
Miasto atrakcyjne  - 10-19 pkt. 
Miasto mało atrakcyjne - poniżej 10 pkt. 

Nie zaskakuje fakt, że miastem najbardziej atrakcyjnym pod względem tworzenia oferty 
produktowej dla potrzeb turystyki literackiej jawi się Lublin (suma punktów – 41).  
Jego najważniejsze walory to miejsca urodzin znanych pisarzy oraz wplatanie ich twórczych 
życiorysów w historyczną materię miasta. Rangę miast bardzo atrakcyjnych osiągnęły też 
Zamość (21 pkt.) i Nałęczów (22 pkt.). Najsilniejszy potencjał literacki Zamościa określa 
liczba związanych z nim znanych postaci, jednak zawodzi organizacyjna formuła 
szlaków/tras turystycznych, mogących tu funkcjonować. Nałęczów punktuje przy kategoriach 
nagród literackich oraz pisarzy mieszkających tam lub tworzących. Zaskakująco nisko plasuje 
się bonitacyjny potencjał literacki Kazimierza Dolnego. Ma on jednak wiele innych walorów  
i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast Lubelszczyzny. Dalej ulokowały się: 
Rejowiec, Hrubieszów, Szczebrzeszyn i Biłgoraj. 
 
Muzea 

Analizie bonitacyjnej poddano także siedem muzeów literackich Lubelszczyzny. 
Pytania obejmowały następujące zagadnienia: rok założenia, powierzchnia muzeum, 
zinwentaryzowana liczba i wiek eksponatów, imprezy kulturalne organizowane na terenie 
muzeum, okres otwarcia placówki, dostępność przewodników, usługi towarzyszące, 
promocja, jego położenie, oznakowanie muzeum w przewodnikach in situ, dodatkowe 
atrakcje w najbliższej okolicy oraz opłaty, które muszą ponosić konsumenci za wstęp 
do placówki (uwzględniono promocje cenowe). Zbiorcze zestawienie wziętych pod uwagę 
w badaniach cech znajduje się w tab. 2. 
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Tab. 2. Bonitacja punktowa muzeów literackich Lubelszczyzny 
Muzeum/cecha WP SŻ BP HS DK JIK JC 
Rok założenia 3 3 3 3 1 1 1 
Powierzchnia muzeum w m2 8 2,37 4 12,5 15 17,5 7,5 
Liczba eksponatów 5 4 2 2 3 4 3 
Wiek najstarszych eksponatów 3 2 + 2 2 3 3 4 + 2 2 
Imprezy kulturalne na terenie muzeum 22 10 11 8 47 17 32 
Okres otwarcia 2 2 2 2 2 2 2 
Przewodnicy 2 2 2 2 1 2 2 
Usługi towarzyszące 3 1 4 4 3 3 4 
Promocja muzeum 2 4 2 2 3 3 4 
Położenie muzeum 2 2 2 2 1 2 2 
Oznakowanie muzeum 2 2 2 2 2 2 2 
Dodatkowe atrakcje w okolicach muzeum 1 1 3 4 2 3 5 
Opłaty za wstęp 3 3 4 3 3 3 5 
Suma punktów 58 38,37 43 49,5 86 65,5 68,5 
Źródło: badania własne. 
 
WP – Muzeum Wincentego Pola w Lublinie 
SŻ – Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
BP – Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie 
HS – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
DK – Dom Kuncewiczów, Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym 
JIK – Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 
JC – Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza 
 

Ocenę atrakcyjności muzeów literackich przyjęto wg następującej gradacji punktowej: 
Muzeum bardzo atrakcyjne - powyżej 100 pkt. 
Muzeum atrakcyjne  - 100-50 pkt. 
Muzeum mało atrakcyjne - poniżej 50 pkt. 

Najatrakcyjniejszym muzeum literackim Lubelszczyzny okazał się Dom Marii i Jerzego 
Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, który uzyskał sumaryczną ocenę 86 pkt.: aktywnie 
organizuje imprezy kulturalne, zarówno jednorazowe, jak i cykliczne. W jego pobliżu 
funkcjonuje Dom Dziennikarza, mogący przyczyniać się do współtworzenia produktu 
muzeum. Trzeba także przypomnieć, że Kazimierz Dolny, Nałęczów i Puławy leżą  
w tzw. trójkącie, tworzącym obszar Lubelszczyzny, dysponujący licznymi walorami 
przyrodniczymi i antropogenicznymi.  

Drugie miejsce w analizie bonitacyjnej przypadło Muzeum Lubelskiemu: Oddziałowi 
Literackiemu im. Józefa Czechowicza. O jego atrakcyjności świadczą przede wszystkim 
liczne współorganizowane imprezy kulturalne oraz uczestnictwo w programach typu  
Noc Muzeów, Noc Kultury czy możliwość wykorzystania miejskiej Karty Turysty przy 
zwiedzaniu stolicy województwa lubelskiego oraz współpraca badanej placówki z Ośrodkiem 
„Brama Grodzka – Teatr NN”.  

Istotne różnice dostrzec można w powierzchni wystawienniczej badanych jednostek – 
przodują tu: Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie oraz Dom Kuncewiczów. Łatwość 
dostępu do eksponatów, ich rozmieszczenie, brak tłoku, nawet podczas zwiedzania większych 
grup zainteresowanych, stanowi istotną wartość dodaną. Muzea nałęczowskie – Żeromskiego 
i Prusa – prezentują się jako najmniej atrakcyjne. 
 
Ławki 

Ostatnim elementem podlegającym analizie potencjału literackiego Lubelszczyzny stały 
się pomniki-ławki pisarzy. Na omawianym obszarze znajdują się cztery. Ocenie bonitacyjnej 
poddano takie parametry, jak: lata powstania ławki, jej położenie, oznakowanie, możliwość 
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odtworzenia twórczości pisarza przy pomniku oraz liczbę ławek upamiętniających siedzącą 
na niej postać w Polsce.  

Zbiorcze zestawienie przedstawia tab. 3. 
 
Tab. 3. Bonitacja punktowa pomników-ławek pisarzy na Lubelszczyźnie 

cecha/pomniki-
ławki 

Ławka J.I. 
Kraszewskiego 

w Białej 
Podlaskiej 

Ławka J.I. 
Kraszewskiego 
w Romanowie 

Ławka B. Prusa 
w Nałęczowie 

Ławka I. Singera 
w Biłgoraju 

Lata powstania 1 1 1 1 

Położenie 1 2 4 2 

Oznakowanie 2 1 1 1 
Odtwarzanie 
twórczości - - - - 

Liczba ławek  
w Polsce 2 2 1 1 

Suma punktów 6 6 7 5 
Źródło: badania własne. 
 

Jako podstawę do analizy przyjęto następujące kategorie: 
Ławka bardzo atrakcyjna - powyżej 10 pkt. 
Ławka atrakcyjna  - 10-5 pkt. 
Ławka mało atrakcyjna - poniżej 5 pkt. 

Wszystkie ławki można określić mianem atrakcyjnych. Na ich tle wyróżnia się pomnik 
Bolesława Prusa w Nałęczowie, znajdujący się w bezpośredniej bliskości muzeum 
poświęconego pisarzowi, w centrum miejscowości, w otoczeniu Parku Zdrojowego, będącego 
częścią Uzdrowiska Nałęczów S.A. – najbardziej znanego na Lubelszczyźnie i rokrocznie 
odwiedzanego przez licznych turystów zdrowotnych. Niedogodność – w przypadku 
analizowanych obiektów – to brak możliwości odtwarzania fragmentów twórczości pisarzy 
przy ławce. Dla literackich pielgrzymów byłaby to niewątpliwie atrakcja i silny bodziec 
prowokujący do ewentualnych podróży ich szlakami (szczegółową charakterystykę 
ławkowych pomników autorzy zaprezentowali w odrębnej publikacji). 
 
Mapa atrakcji 

Przedstawione powyżej punktowe zestawienia potencjału literackiego Lubelszczyzny 
pozwalają na zastosowanie kolejnego narzędzia poglądowego, które można wykorzystać  
w praktyce pilotażowej i przewodnickiej, szczególnie w zakresie znakowania szlaków  
i budowania elementów zagospodarowania turystycznego (np. na tablicach poglądowych  
w miastach). Mapę atrakcji literackich Lubelszczyzny prezentuje ryc. 2. 
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Ryc. 2. Mapa atrakcji literackich Lubelszczyzny – miasta, muzea, ławki 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 

Precyzyjne stworzenie obrazu potencjału literackiego i turystycznego miejsca ma cechy 
subiektywności, ujawniło się już na etapie tworzenia kwestionariusza bonitacyjnego. Analizę 
twórczości pisarzy i pisarek przy próbie osadzenia jej na mapie można porównać 
z przyporządkowaniem puzzli, wspomnianych już wcześniej w twórczości Pereca.  

Tematyka turystyki literackiej w empirycznym ujęciu rodzimych badaczy plasuje się 
coraz wyżej. Kilkanaście pozycji traktujących o niej zmierza ku kompleksowej analizie 
problemu [zob. Buczkowska 2009, Wyszowska 2008, Zmyślony 2001]. Znana zasada 
krajoznawcza, mówiąca, że poznawanie kraju należy zaczynać od najbliższych okolic, 
powinna znaleźć zastosowanie w przypadku literackiej penetracji obszaru recepcji 
turystycznej przez szkoły ulokowane w regionie. Warto wspierać ośrodki miejskie (także 
edukacyjne) oraz pozamiejskie w budowaniu i podtrzymywaniu tego istotnego aspektu 
turystyki kulturowej. Jej potencjał rośnie, a w dobie przemian globalizacyjnych, będzie 
z pewnością wykorzystywany jako magnes przyciągający nie tylko literackich pielgrzymów, 
ale także innych odwiedzających. Podróż z książką w ręku może stać się domeną 
Lubelszczyzny. 
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Chronotope of the Lublin Region. 
The assessment of the attractiveness of region for literary tourism  

with a using of the point bonitation method 
 
Key words: cultural tourism, literary tourism, Lublin region 
 
Abstract 
The aim of the analysis in this paper is to create the image of Lublin-region and its literary 
and touristic potential. The authors based their research on the two methods: point boning  
and maps of tourists attraction. They focused primarily on literary representations of cities 
and urban literary traces (e.g. literary museums and monument-benches) in this one  
of the eastern Polish provinces. The key reason for undertaking this theme is the lack  
of the publication shortage in this area. The authors find the significant potential in this 
segment of cultural tourism. At the same time, it can transform into implementation  
in the tourism industry. 
The number of places associated with literary works embedded in the Lublin-region is 
considerable, they should be included in the guides and on the routes. The potential of literary 
tourism is growing, and in times of globalization it will undoubtedly be used as the strength  
of the region and a magnet for visitors. 
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Protecting the Past for Today:  
Development of Georgia’s Heritage Tourism 
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Abstract: Tourism, one of the most relevant industries worldwide, plays a key role in the 
development and competitiveness of many regions. Despite the increasing debate in literature 
on cultural heritage- and tourism-based institutions for regional competitiveness, the relation 
between cultural heritage and competitiveness remains vastly unexplored, especially with 
respect to the mediating role played by tourism. The aim of the presented paper is to explore 
the relationships that exist between the tourism and cultural heritage management sector  
in Georgia. To this purpose, the paper builds on several interviews with both authorities as 
well as field experts. This is followed with a discussion on how notions of authenticity and 
commodification are regarded by key players through the staging of particular types  
of Georgian tourism deeply implanted into cultural heritage. The issue of employing cultural 
heritage (as tangible as intangible) in tourism is very relevant in Georgia, because it implies 
the protection and popularization of cultural heritage in the country on the one hand, and the 
development of cultural tourism through widely including its best “patterns” in tourism 
product on the other. This research shows that Georgia lacks effective heritage governance. 
The researcher suggests that the main tasks the tourism sector should perform in Georgia are 
to contribute to the identification of cultural heritage, to protect and maintain it through 
development of tourism. The essential prerequisite for quality tourism is well-preserved 
material and immaterial cultural heritage. The results of the research will help the State 
leaders and municipal policy-makers understand the advantages and successful development 
of institutional linkages where tourism is in synergy with the cultural heritage sector,  
as means of achieving regional competitiveness.  
 
 
Introduction 
 

Georgia's rich cultural heritage is the foundation for cultural tourism development  
and innovative national tourism product creation. This is intensified by the strong culture  
of hospitality  traditionally formed and woven in the Georgian gene  which is a significant 
integral part of Georgian culture. The existing phenomenon is a basic element for local  
and foreign tourists interested in cultural tourism.  

Even a superficial reading of tourism policy documents originated from national and 
regional governments across Europe in the last 15 years would soon persuade us that heritage 
tourism is a leading “new” area of tourism demand, which practically all policy-makers are 
now apprehensive of and enthusiastic to develop. Therefore, the aim of this article is to 
present the potential of Georgia's cultural heritage in the era of tourism industry by preserving 
its authenticity, to identify those threats and problems standing with preservation and 
recognition it is facing and eventually, find the reasons behind these dilemmas. 

Today, the term “heritage” is applied in a confusingly wide range of contexts.  
At its simplest, heritage signifies “anything that has been inherited” [Aitchison et al., 2014]. 
In many ways, the expansion of the concept has demonstrated the changing attitudes  
to the past endured by following generations. As a social phenomenon, cultural heritage is 
highly contemplative of the society in which it is produced and valued. From the private 
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albums and memorabilia to family inheritance and traditions, from the conventional narration 
of historical happenings to the performative expression and materialization of a breathing 
connection to land - heritage today is about far more than museum monuments and historical 
buildings, and how they are to be sustained and publicized. It is about the making  
our memories comprehended and developing the sense of identity through mutual and 
repeated communications with the tangible leftovers and living remains of a shared past 
[Giaccardi 2012]. 

New unexplored areas and new scales are foreshadowed for heritage practice, which set 
no frontiers or limits to what heritage can be and how is to be projected. At the basis, there is 
a definition of heritage practice that concentrates not just on the protection of the material and 
temporal fabric of heritage but more substantially on “the management of change” 
[Fairclough 2009]: the use of heritage in a wider cultural, social and political context  
to express and produce “continually evolving values, beliefs, knowledge and 
tradition”(Council of Europe 2005, from Art. 2).  

The evolution of heritage as a present-day cultural construction is a part of  
the enlargement of the tourism industry, but it must also be regarded within the wider context 
of developments in cultural production and consumption [Aitchison et al. 2014]. Presently, 
many countries promote wisely scripted versions of their cultural and historic inheritance, and 
display those invented stories through their legendary sites of tourism [Hobsbawm & Ranger 
2012]. Hence, the heritage tourism, as a part of the wider category of “cultural tourism”, is 
now one of the main pillars of the tourism strategy of the European Commission (2015-2020).  

Georgia, as a signatory country (2007) to the Convention (Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO), shares the provisions contained 
therein. Moreover, the issue about protection of the country’s intangible heritage (folklore, 
traditions, customs…) has become substantial as yet from the 19th century [Topchishvili 
2010]. Georgian society has preserved to date a variety of intangible cultural heritage, which 
is at the same time, largely documented and studied by scientists. The term "cultural tourism" 
in Georgia was adopted for the first time on the official level by the resolution “On tourism 
and resorts development activities of Georgia” of the President of Georgia in February, 1998 
[Japaridze 2008].  

Tourism is identified more and more as an instrument of social and cultural change and 
an environmentally and socially-friendly form of tourism, especially for native communities. 
In many cases, tourism has been recognized as both a power for cultural improvement  
or revitalization and the loss of cultural integrity. Cultural heritage tourism has manifested 
this trend, becoming more entrepreneurial and entertainment-oriented [Richter 2005]. 
Correspondingly, this article attempts to take a precise Georgian perspective to the issue  
of heritage tourism development. Utilizing the data on the consumption of heritage tourism  
in Georgia, an analysis is made of the form and causes of its growth.  

Georgian culture is ancient and forms the backbone of the world civilization  
[Judy 2008]. After regaining its independence, Georgia now has the opportunity to fully 
reveal the spiritual and intellectual potential of the Georgian nation, considering today's 
political realities. There is a great opportunity for Georgian culture to re-establish itself after 
many centuries as a significant contributor in the world cultural processes. 
 
 

Heritage Tourism Characteristics, Consumption, Commodification 
 

Heritage tourism studies evidently deal with a wide variety of different themes. They 
generally embrace the analysis of artefacts, landscapes, museums, and activities that focus on 
representing various aspects of the past and also the present. There are beliefs which attempt 
to explain the ongoing expansion in heritage tourism. It claims that in the current era  
of globalized uncertainty, heritage tourism offers a degree of security and stability  
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[Hewison 1987; Wright 2009]. A second belief is concentrated on MacCannell’s (1992) idea 
of “staged authenticity”. This concerns the fabricated or reinvention of sites as if they  
are authentic. He explains that the tourist is in search of the real seeing while everyday life is 
saturated with contrivance [MacCannell 1992].  

Alternative tourism, on the other hand, is seen as journeys into “unexplored territory 
beyond the limits of the ‘tourist space’, to have ‘authentic’ experiences” [Cohen 2004].  
When Georgian heritage tourism is examined, it becomes apparent that authenticity can be 
projected in this way. However, more often than not, tourists are being caught in a trap away 
from local life; alternative tourism can be established whereby Georgian heritage tourism 
becomes integrated into everyday local life. It is undoubtedly true that Georgia has been  
of great interest in all epochs and has been long intriguing and captivating foreign travellers 
with its fascinating landscapes, geographical location, the rare combined climate of the sea 
and mountains, historical, architectural and natural monuments, authentic hospitality and 
traditions.  

The next subject concerns concepts of authenticity with commodification processes. 
Watson and Kopachevsky claimed that “modern tourism is best recognized in the context  
of the commodification process and modern consumer culture” [Watson & Kopachevsky 
1994]. Actually, much of the recent debates encircling the tourism issue have centred on the 
nature of tourism consumption and the commodities that tourists consume. Thus, it is one  
of the responsibilities of the Ministry of Culture of Georgia to demonstrate the economic 
capabilities of cultural resources and adopt it in terms of encouraging sustainable 
development of tourism; tourism marketing as well as the importance of different cultural 
resources and their expansion to tourism development [The Ministry of Culture and 
Monument Protection of Georgia 2016]. 

As Cohen specifies, authenticity is negotiable. For some tourists, the commercial 
reproduction of the past may be good enough as an authentic product [Cohen 2004]. 
MacDonald identifies that rather than considering heritage tourism simply as something 
established from outside a community, it can also be understood as something which is being 
actively used to cultivate local culture and reinforce a pride which intensifies the traditional 
phenomena rather than diminishing it [Macdonald 1997].  

However, despite the growing influence of global regulatory bodies such as the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS), and the World Monument Fund (WMF),  
it is in the local circumstances that heritage is interconnected with, interpreted, represented,  
and intertwined into the structure of daily life of those communities that dwell within  
the surroundings [Long 2000]. Considering groups and communities who are increasingly 
aware of the symbolic prominence of their representation in heritage sites, interest group 
activities have to be focused on issues of what is saved, destroyed, and interpreted 
[Richter 2005]. Public-private partnership promotion with regard to develop cultural tourism  
(e.g. work out legislative initiatives, partnership schemes, support cultural events of national 
importance, and participation in support programmes of international donors, etc.) would  
be beneficial.  
 
 
The Study and Methods 
 

The problem of exploiting intangible cultural heritage (as well as tangible cultural 
heritage) in Georgia is more and more urgent, because, firstly, it suggests preservation and 
popularization of cultural heritage in the country, and secondly it incorporates all the best 
samples into the tourism product and based on these will enhance the development of cultural 
tourism. Both of them have an important socio-economic meaning.  
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The study sought to identify inter alia the possible relationships that exist between 
tourism and cultural heritage management sector in Georgia. A qualitative framework was 
adopted for this exploratory study. The qualitative approach is a detailed study of events.  
This approach allows to embed research results into the context. The research design, 
methods and tools evolve within the course of the research project and may be flexibly 
adjusted [Creswell 2012]. According to Schreier [2012] the adjustment of tools during  
a research process is important for the success of a qualitative research project. The research 
process of the present study is depicted in Graph 1 below. 

The analysis is mainly based on in-depth interviews via semi-structured, open-ended 
questionnaires. The interviews were conducted between February 2017 and September 2017 
with the Chiefs of the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia (MoCMP) 
and Georgian National Tourism Administration (GNTA), along with a representative from 
The Biological Farming Association Elkana and the Agricultural Projects Management 
Agency (APMA). Desk research also was employed, analyzing different scientific 
publications on the subject, along with websites’ examination for collecting information how 
precise they are when it comes to the updated information, as an auxiliary component of data 
collection in order to fill information gaps on the quality of local cultural tourism. In addition, 
a large amount of data from historical records and previous research compilations available 
was analyzed.  

The exploratory face-to-face interviews based on open guiding questions were 
conducted with those actors who set the agenda for cultural heritage and tourism  
in a Georgian context, and the Georgian perspective is also seen within an international 
context. A wide range of documents have been studied: documents presenting the actors in  
a general way (strategic plans, annual reports, etc.), documents focusing especially on the link 
between tourism and cultural heritage (campaign material, project reports). Most of the texts 
are from 2015 until today, but several documents coming from the 2000s are included. 

The author participated in tours in person, lasting from a day to one week and benefited 
from this opportunity to make notes about the quality of expeditions and to interview guides 
along with their tourists for getting their feedback (impressions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graph 1. The research process 
Source: Own depiction. 
 
 

The results I present in the following sections will be based on citations of  
the interviewees from the expert interviews (in italics). As neither the interviewees, nor  
the interviewer are native speakers of English, linguistic errors may occur as well as the use 
of different terminologies. To stay close to the original statements, such errors have not been 
corrected. 
 
Culture and Heritage 

Culture is a social inheritance that gives structure to our lives. This is another way of 
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argues that if culture includes within itself long-lasting human possibilities then it is 
mandatory to promote it, identify with it and stimulate socialization into it; under other 
conditions they are, actually, not the memorials we expect them to be: the manifestation of the 
link of culture with morality and of the present with the future. The most prevalent definition 
is that it is an unlimited way of life of a given people in a society.  

A central problem in studying cultural consumption is the wide range of scope  
of meanings implied by the term “culture”. Tomlinson remarks that hundreds of definitions of 
culture exist, “which would indicate that either there is a reasonable amount  
of disorientation ... or that ‘culture’ is so large and all-encompassing concept that it can 
accommodate all these definitions” [Tomlinson 1991]. There is a sense of culture as a whole, 
which provides an organizing concept for the widely varied “ways of life”. Trying to explain 
culture in a single widely acceptable definition provides a level of generalization that makes 
the act of definition pointless. 

The solution proposed by Tomlinson and others [Westney 2016] is not to seek  
an all-inclusive definition of what culture is, but rather to focus on the way in which the term 
is actually employed. Williams (2014) classifies three wide categories of modern application 
of the term: as a general process of intellectual, spiritual and creative development;  
as suggestive of a particular “way of life”; and as the products and practices of intellectual 
and artistic activity [Williams, 2014].  

A brief look at the history of tourism consumption displays that the emphasis  
of application has changed over time, away from the process of development symbolized by 
the Grand Tour towards the last two categories [Towner 1985]. Westney [2016] defines these 
remaining two basic uses of the term culture in the academic literature termed as “culture  
as process” and “culture as product”. 

Culture as process is an approach evolved from anthropology and sociology, which 
considers it mainly as methods of management fixed in a specific social group [McKercher  
& Du Cros 2012]. Culture is seen as the product of individual or group activities to which 
particular meanings are connected. Generally, the two meanings of culture are closely 
interlinked. In recent years, however, there has been serious concern expressed about  
the commodification of culture [James 2014]. Tourism particularly has been recognized  
as a main force for commodification.  

There is no ambiguity that the existence of tourists often generates the creation  
of cultural manifestations especially for tourism consumption; this produces a unique 
challenge to heritage conservators and managers, who have long had to do with crowds  
of tourists vandalizing places of historic importance [Cohen 2004]. Cohen continues stating 
that some cultural products developed for tourists may display “emergent authenticity”, and 
be accepted as “authentic” by both tourists and cultural producers alike. There are some 
reasons why heritage has to be preserved. These comprise opposing the effects  
of modernization, preserving common nostalgia, safeguarding artistic and aesthetic values, 
improving science and education, keeping up environmental diversity, and producing 
economic value [Timothy & Boyd 2006]. While commodification and concern for 
authenticity does usually take place in European heritage tourism, the culture in Georgia is 
accessible to everyone and the diversity of cultural expressions is generally preserved. 

Cultural heritage is keeping traditions alive and is an expression of the ways of living 
developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, 
practices, places, objects, artistic expressions and values, without it we will lose our main 
source of self-expression and in the end our self-realization. It is defined as the legacy of 
physical artefacts and intangible attributes of a group or society that are inherited from past 
generations, maintained in the present and bestowed for the benefit of future generations. 
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Looking for Something Real: The Need to Conserve the Past? 
 
Evidence from Georgia 

The article discusses Georgia’s rich potential resources of cultural heritage tourism 
which were not investigated extensively for the last years. As one of the principle objectives 
of cultural heritage tourism is collaboration with local organizations and the public to develop 
sustainable economies. As far as it is understood tourism creates jobs, offers new business 
opportunities, and strengthens local economies [Devidze & Gigauri 2015]. It protects natural 
and cultural resources, which improve the quality of life for residents and travellers who 
participate in the services and attractions. It is the trigger for income generation, increased 
income has direct effect on local and regional life level, besides heritage tourism promotes 
community pride by allowing people to work together to enhance economic and cultural 
development through distinct community opportunities. 

Georgia is the country of ancient culture, whose history consists of the earliest stages of 
human development. The first trace of human existence in the territory of Georgia is found in 
the area of Dmanisi and dates back to 1.8 m years [Topchishvili 2010]. Archaeological 
excavations have revealed the material remains of the rich and varied culture of the 
Paleolithic, Neolithic, Bronze Age, Hellenistic and Late Antique Period: settlement, palaces, 
and tombs, unique artefacts of gold, silver, bronze and pottery. 

The culture of the pre-Christian era had become deeply rooted in creative thinking  
of those people living on the territory of Georgia and had created a powerful charge  
of cultural tradition which extremely conditioned the original and unique look of further 
centuries of Georgian art [Japaridze 2008]. The unique nature of Georgian arts and culture 
and authentic character of its heritage define the country’s international image and are crucial 
for the development of the society.  

Especially the medieval Christian culture has preserved a particularly large number  
of high-profile artistic monuments [Kvaratskhelia 2009]. There, in high mountains and cozy 
gorges, in big towns and dense forests tens of thousands of churches and monasteries and 
fortresses are conserved. 

From early Georgians, living in the shadows of the mighty Caucasus Mountains, to the 
Ancient Greek myth of Jason and the Argonauts search for the Golden Fleece, the Kings and 
Queen that converted Georgia to Christianity in the 4th century AD, the events of the 20th 
and 21st centuries, Georgia has a fascinating story to tell [Surguladze 2003]. When tourists 
visit Georgian ancient cave cities, marvel at the highest settlements in Europe or experience 
the sights and sounds of amazing theatre, food, arts, wine and music, Georgia captures a place 
in hearts forever. 

An important aspect of Georgian culture is music, namely, church hymns and folk songs 
that are distinguished by their difficult polyphonic nature and are still relevant to Georgians’ 
lives. In all parts of the country, especially in the highlands, the rich folklore and traditions  
of the crafts are maintained. 

There are also rich centuries-old traditions of the Georgian folk craft development as 
well; handmade creations are an integral part of Georgia's cultural heritage too. Each of its 
field  knitting, ceramics, woodcarving, jewellery items  is distinguished with different and 
varied techniques. The final product of traditional craft is material, however, since the craft 
and craftsmanship are related to knowledge and skills that is transmitted from generations  
to generations, it is all about the intangible skills and knowledge and not a specific pattern.  

Globalization jeopardizes several sectors of intangible cultural heritage as well  
as traditions of local crafts. Handmade crafts often cannot compete with the factory produced 
cheap massive production that, in turn, poses a danger of loss to some traditions. The role  
of the Parliament in this regard is highly important to better develop Georgia's cultural 
heritage. By means of this, strengthening of the legislative space and the process  
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of implementation of those requirements in the ratified international documents would 
effectively be managed. 

If we take into consideration the historical-geographical conditions of Georgia, we will 
see that in almost every corner, especially in depopulated areas, it is possible to properly plan 
and organize many happenings that will help attract local or foreign visitors and, therefore, 
understand the country’s history. These events can also encourage in revival of the forgotten 
traditions.  
 
 
Preliminary Results and Discussions 
 

The future experience of Georgia will create a reference point for finding out how 
tourism and cultural heritage may engage in an efficient course of action for regional 
competitiveness and thus prosperity, according to the official National Cultural strategy.  
In that case, the national identity and cultural heritage industry supports the creation of a new 
form of tourism centre where leading enterprises in the industry, craftsmen, tourism 
organizations, State institutions and cultural organizations (e.g. museums) are beneficially 
attached together in a self-reinforcing mechanisms of competitiveness nurtured by tourism 
flows. 

 
Bottlenecks of Georgian Heritage Protection 

In the State Register of Cultural Heritage Immovable Monuments of Georgia there  
are 6 803 monuments included, from where 484 are the monuments of national importance.  
In the list of World Heritage 3 objects are enlisted from Georgia. Just from 2012  
the intangible heritage of Georgia is being inventoried [Euro East Culture 2014].  

According to the one of the respondents from the Ministry, the Ministry of Culture and 
Monument Protection of Georgia is the adopter of the State Policy concerning the heritage 
protection in the country but it does not possess officially declared vision, mission, so called 
"White paper", or any kind of policy document that would be the fundament of Heritage 
Protection Strategy. In 2013 the concept of cultural policy was developed by expert group 
organized by the Ministry.  

As the international experience shows, proper management of cultural heritage  
is impossible without creating appropriate conditions (enhancing authority and responsibility; 
provision of material, financial, human and informational resources) in local  
self-governments. Those local self-governments should be one of the most important sources 
of registration, protection and promotion of cultural heritage sites as they are better aware  
of the problematic situation in those subordinated areas. In connection with this, the Ministry 
of Culture is going to enforce inter-regional collaboration and support joint initiatives  
by encouraging participation of the inhabitants of the regions in cultural activities in different 
regions, in order to foster human resources employed in culture and to promote their work 
(performances, exhibitions, crafts, etc.) on the national level. 

As the respondent from the Ministry continues, all the challenges in the field of cultural 
heritage lead to the fundamental problem  unawareness of heritage values. To efficiently 
maintain the rich and diverse cultural heritage of Georgia it is essential for wider society to 
be informed about the issues related to heritage protection. The role of media is crucially 
important to provide information to the society about the benefits of heritage conservation 
and threats faced by heritage. 

The subject for common concern is also intangible cultural heritage which is slowly 
being consigned to oblivion. A substantial part of the population does not have any idea about 
the indigenous Georgian traditions, old games, public holidays, directions of Georgian martial 
arts, etc. In accordance with the culture strategy for 2025 [2016] intangible cultural heritage 
should be protected, revitalisation and practicing of endangered forms of intangible cultural 
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heritage (oral traditions and expressions, traditional craftsmanship, performing arts, social 
practices, knowledge, etc.) must be facilitated and public’s awareness raised about it.  

Cultural Heritage with its divergent values is an inexhaustible resource of social and 
economic development. The social and economic potential of heritage is the basis for the 
country’s advancement and harmonious development of society. For that reason, it is needed 
to study, demonstrate and protect the territorial and typological diversity of cultural heritage 
of Georgia on the basis of inter-agency cooperation. One of the expert respondents brought  
an example about Norway; he stated that, in response to reforms in Norway, 2013,  
the identification of heritage sectoral values was carried out by the relevant agencies  
in different sectors, resulting in establishment of the National Heritage Protection Plan  
for each specific field, led by the appropriate ministries. 

As already noted above, commodification is an issue that is closely tied to the concept 
of authenticity. When unbridled, it is generally perceived as negative and something that 
devalues an experience or cultural activity. As a process, it shifts things that were formerly 
thought of as freely available to the local community into an economic domain where 
exchange value is overt and exclusions are set in. As it is further argued [Macdonald 1997], 
linking the community with commercialism can be seen as a negative commodification 
process, but it can also give a culture a new strength and legitimacy. The representative from 
the MoCMP stated about the issue that, the commodification process of living cultures created 
certain threats. When transforming the tourist product with cultural heritage elements,  
the balance should be kept in order to not to cause an excessive commercialization  
by aspirations for profit. At the same time, the Elkana association representative further 
commented that, when we talk about tourists who want to buy some souvenirs, it is necessary 
to be strictly specified in the Law of Georgia which speaks about the “Export and Import  
of cultural values from/to the country” whether which kind of “patterns” require a special 
permit before getting them out of the country, in order to avoid any misunderstandings”. 

Thus and so, sharing of international experience, strengthening the role of the local 
society in the management of cultural heritage, reawakening and utilization of the volunteer 
institution for the purpose of providing daily care  all of these will pave the viable way  
of heritage protection and will create a “heritage protection culture”. 
 
Cuisine as a part of the Georgian Cultural Heritage Tourism 

The peculiarities of Georgian cuisine - this is a result of past experiences and synthesis 
with other cultures. Thus, agriculture has emerged in this way too. From ancient times 
agriculture has played a central role in Georgia, and to this day it remains one of the most 
promising sectors of Georgia’s economy. Forty-four percent of Georgia’s total area  
is regarded to be agricultural [GeoStat, 2017]. Georgia’s diverse climatic conditions and 
natural resource “gift” allow production of a wide variety of agricultural products and favour 
the competitive development of the sector. Agriculture, except being vital for economic 
advancement, is an essential component of Georgian culture  no agriculture means  
no cuisine  agriculture plays a crucial role in keeping the beautiful landscapes of this country 
alive which constitute the major assets that tourists appreciate and value when arriving  
to Georgia. 

Based on the GeoStat’s survey data, 35 % of international visitors travel to Georgia  
to tasting/sample the local cuisine and wine [GeoStat, 2016]. Georgia prides itself on the 
oldest, continuous, perpetual traditions of winemaking in the world which goes back 8,000 
years. In fact it is said to be the birthplace of wine [Gurushidze et al., 2014]. As reported by 
the representative from APMA, over 500 aboriginal grape varieties are still cultivated here. 
After many centuries of refining the tradition, it is not surprising that Georgian wines - 
Saperavi, Tsinandali, Mukuzani, Teliani, Napareuli - are exquisite. Winemaking continues 
being a vital part of Georgian culture and national identity. Georgian families across  
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the country grow their own grapes and produce wine in the old-fashioned way, by locating 
grape juice in underground clay jars (Kvevri), covered with a wooden lid, protected and 
sealed with earth, to ferment during the winter.  

The process of implementation of the Faro Convention (Convention on the Value  
of Cultural Heritage for Society, 2005) started in 2011, consequently, the oldest, traditional 
Georgian “method of Kvevri wine making" took its honourable place in the UNESCO World 
Heritage List in December, 2013. Prior to that, in 2001, it was "Georgian Polyphony" which 
was named among the 19 valuable monuments in the UNESCO’s “Masterpieces of the Oral 
and Intangible Heritage of Humanity”. 

GNTA representative further comments that the Georgian wine tourism market is still 
in its infancy. However, harmonized effort from wine makers, tour operators, and Georgian 
National Tourism Administration (GNTA), including the development of infrastructure, will 
be necessary to construct Georgia’s rich legacy into a product that can compete on the global 
wine tourism market. There are a small quantity of ‘chateaus’-type wineries that provide  
to wine tourists with a savoury, but their collaboration in designing integrated wine tours will 
be crucial. GNTA’s promotional efforts in this regard have had some results: the inaugural 
UNWTO Global Conference on Wine Tourism was held in the Kakheti wine region  
in September 2016. Furthermore, Lonely Planet included Georgia on its list of ‘Ten of  
the World’s Most Intriguing Wine Regions’ in 2015. 

In Georgia, the food, just like wine, is quite rationally an expression of the local culture. 
Georgian cuisine, like those of other countries, differs from region to region. A complex 
interaction of cultural influences can be observed when traveling from east to west. As stated 
by the GNTA respondent each historical province of Georgia has its own distinct culinary 
tradition, such as, for example, Imeretian, Megrelian, Kakhetian cuisines. The dishes found  
in these regions are characterized by distinct ingredients and cooking techniques. 

Generally speaking, Georgians take great satisfaction in having the rich, piquant, 
strikingly original and very specific cuisine, which is the natural extension of a fertile, 
mineral-rich landscape fed by the pure waters of the Caucasus Mountains. Most of the food is 
organic, and the ingredients from the varied cuisine benefit from the mild climate that 
provides fresh vegetables for three quarters of the year. 

As mentioned above, the cuisine produces additional economic value to the regions and 
is vital for boosting Georgia’s economy in general. Broadly speaking, food tourism is steadily 
connected with creating sustainability within a country. That kind of tourism in Georgia has 
enormous potential to facilitate development of new quality tourism products and 
experiences.  
 
Deliverers and Consumers of Cultural Heritage Tourism 

The tour guide function is likely to influence the level of satisfaction tourists obtain 
from their tour experiences [McDonnell 2001]. Mancini’s work [2001], conversely, suggests 
that an ineffective guide may have adverse effects on tourists' enjoyment of their holiday 
experience. 

According to conversations with guides it is obvious that they understand their role  
as key players responsible for delivery of local cultural heritage peculiarities to tourists.  
This action involves creativity and special skills to customize their services in different 
circumstances. Unfortunately, they lack of opportunities to be trained how to improve their 
services and alleviate the negative impacts of tourism on local cultural heritage.  

The guiding profession as an element of tourism industry in Georgia is not yet regulated 
by the official legislation, which makes guide services disorganized. There are multiple cases 
that even foreign guides are benefiting from this gap and arrange tours themselves through 
Georgia. It is worth indicating that the first attempts of establishing practice of official 
licensing of guides were undertaken by the Government of Adjara [Department of Tourism 
and Resorts of Adjara Autonomous Republic 2016]. 
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There is a lack of focused studies published on tourism types and peculiarities  
in Georgia. For instance, most of the emphasis is placed on statistical data which is only 
related to number of tourists, the duration of average stay, visitors by country of origin and so 
on. There is information with regards of tourism types, reporting 41% as a cultural tourism, 
though not specifying details precisely [GNTA, 2015]1.  

Among other tourism promoting activities websites can play a significant role. The role 
of the Internet in the promotion of all aspects of international tourism has expanded rapidly  
in recent years [Rosen & Purinton 2004]. Many nations and districts are now designing 
government-sponsored tourism websites, hoping that tourists can access information about 
their potential destinations by browsing them. Although the official tourism websites of some 
countries need to be improved in terms of information provision, updating, web interfaces, 
and hyperlinks [Boyne et al. 2003]. Therefore, constructing effective government tourism 
websites is the first step in the marketing of these destinations.  

Several government-sponsored websites were observed2 and examined which provides  
a little and general overview about both tangible and intangible cultural heritage, pointing out 
just some of them: Georgian polyphonic music, dance and ballet. The websites of touristic 
agencies offer tourists different packages, though the provided information is as similar  
as following  great nature and breathtaking views, hospitable people and cuisine, rich 
history and culture  without explaining them in detail. Updating of the website content is  
of crucial importance, because online tourists will want to obtain the latest travel information; 
after all, tourists want not only to wander for wandering but also to wander fruitfully, 
cognitively, and in some cases relatively cheaply.  
 
 

Summary and Conclusion 
 

When one discusses the demonstration, documentation, protection and revival  
of intangible cultural heritage patterns it is of utmost importance to involve people as they 
ultimately are creators of it. The consideration, preservation and revitalization of intangible 
cultural heritage patterns ensures the maintenance of cultural heritage for future generations, 
on the one hand, and it will stimulate the development of a healthy and viable modern cultural 
life in the country, on the other hand [Kurin 2004]. 

Protecting cultural heritage is an extremely important endeavour given the effects  
of tourism’s growth, pressures exacted by local populations and natural processes of erosion. 
Conservation efforts today reflects a set of values and purposes that realize the economic, 
social, political and scientific merits of the built environment and that it is worthy  
of protection. Most efforts today in Georgia take the form of renovation, restoration  
or preservation, or all of them combined into urban renewal or rural development projects. 
Despite valiant efforts on the part of most cities, towns, countries and other regions  
to preserve their past today, too much of it has already been lost owing to political conflicts,  
a lack of political will, financial constraints, modernization efforts that preceded conservation 
legislation, a lack of well-trained staff, pollution and the vagaries of nature, to name but a few 
forces.  

The communicative power of tourism can be enhanced by improving and regulating 
guide services, as it is well documented that guide acts as path finder and in the same time  
as a vector of cultural information transfer [McDonnell 2001].  

The international practice shows that expanding the list of cultural heritage sites  
and introducing it to wider society increases the image of a country. For that reason,  
                                                 
1 Analogical trend is observed on the website of Georgian National Tourism Administration, 
https://gnta.ge/statistics/ (Retrieved November 12, 2017) 
2 Among others were observed: https://georgia.travel, https://www.visitgeorgia.ge (Retrieved November 12, 
2017).  
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all the resources should be exploited (state funding, funds attracted from business or private 
individuals) by the government bodies to effectively and for the public welfare manage the 
existing intangible cultural heritage resources. 

Intangible knowledge-based assets emerged as a result of popular culture developed by 
Georgian industrialists, craftsmen, farmers which could be projected on touristic activities. 
This helps the country to expand the motion of local culture by including it in thematic 
touristic offers. The making traditions of wine, cheese, bread and snacks can be put in this 
category as well as crafts such as felting, enamelling, sword tempering. Certain cultural 
projects and other related initiatives represent a substantial opportunity for the entire country 
to rethink the touristic offer in terms of enhancement its historical and manufacturing 
background.  

The cross-industrial project  Motor Valley Cluster  developed in the Region of Emilia 
Romagna, 1999, is a vivid example of touristic offer reconsideration by means of promoting 
its historical and manufacturing background. The region is well known for its world-famous 
sport car companies, such as Lamborghini and Ferrari and this aspect has been successfully 
embodied as cultural component in already rich and flamboyant touristic offer of Italian 
region [Alberti & Giusti 2012]. 

To gain the proper reputation and identity the visibility of local cultural heritage, exact 
synthesis of many factors are necessary: 

 Cultural heritage has to be living; 
 Heterogeneous actors should be aggregated: small and medium enterprises of 

various fields that will synchronize their activities; combination of private sector 
actions and government strategies. Engagement of tourism and cultural heritage can 
be displayed in various touristic packages. Cultural and Food Heritage as inherited 
resources  several tourist agencies, local craftsmen studios, hotels, museums, folk 
ensembles can blend efficiently and reach competitiveness; 

 Improvement of regulatory mechanisms encouraging inclusion of cultural heritage 
advantages in tourism development strategy and in the same time ensuring 
protection of it. It might be manifested in retraining guides, periodic update of their 
knowledge and skills, in the implementation of certain measures in order to revive 
cultural monuments and improve their visibility. 

As indicated through this research, Georgia lacks effective governance of heritage.  
The given cases show that, cultural tourism management should combine private sector 
initiatives and public sector/government strategies. One of the main tasks the tourism sector 
should perform is to contribute to the identification of cultural heritage, to protect and 
maintain it through advancement of tourism. The essential prerequisite for quality tourism is 
the well-preserved material and immaterial cultural heritage.  

The overall richness of Georgian traditions has become one of the main motivations  
for traveling to this country especially for those who are curious about new cultures and 
performing arts, folk craft, rituals, cooking experiences and the comprehension of nature and 
the world as a whole. In 2011, the World Tourism Day was celebrated named as “Tourism  
Linking cultures”; such “collisions” caused by the cultural interactions require dialogues, 
provide mutual understanding and, in turn, promote tolerance and peace.  

In conclusion, deeper and comprehensive research is needed to determine apparent role 
of different stakeholders who aim at intensifying the tourism activities and in the same time 
encouraging various types of cultural heritage to stay alive and authentic. It is further clear 
that more research is needed into developing Georgian heritage tourism to be accomplished. 
For the moment, however, it should be noted that in all the types of Georgian heritage tourism 
discussed above, it seems that both the providers and consumers are extremely aware  
of the drawbacks of what they are trying to achieve (originality, uniqueness, exceptionality  
of culture) and the pressures they are under with respect to authenticity and commodification. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

108 

Bibliography 
 
Aitchison, C., MacLeod, N.E. & Shaw, S.J., 2014. Leisure and tourism landscapes: Social  

and cultural geographies, London: Routledge. 
Alberti, F.G. & Giusti, J.D., 2012. Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor 

Valley cluster. City, Culture and Society, 3(4), pp.261–273. 
Boyne, S., Hall, D. & Williams, F., 2003. Policy, support and promotion for foodrelated tourism 

initiatives: a marketing approach to regional development. Journal of Travel & Tourism 
Marketing, 14(3/4), pp.131–154. 

Cohen, E., 2004. Contemporary Tourism-Trends and Challenges. In S. Williams, ed. Tourism:  
The nature and structure of tourism. London: Routledge, pp. 351–365. 

Creswell, J.W., 2012. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches, 
London: SAGE publ. 

Department of Tourism and Resorts of Adjara Autonomous Republic, 2016. Guided Tours in Adjara. 
Available at: http://adjara.gov.ge/branches/default.aspx?gid=7 [Accessed November 12, 2017]. 

Devidze, E. & Gigauri, L., 2015. Promotion of Cultural Heritage Tourism in Chokhatauri District  
in Georgia. In V. Katsoni, ed. Cultural Tourism in a Digital Era. Switzerland: Springer,  
pp. 113–119. 

Euro East Culture, 2014. Cultural Heritage National Policy of Georgia, Tbilisi. 
Fairclough, G., 2009. New heritage frontiers. In Heritage and beyond. pp. 29–41. 
Georgian National TourismAdministration, 2015. Georgian Tourism in Figures, Tbilisi. 
Giaccardi, E., 2012. Heritage and Social Media Understanding heritage in a participatory culture  

E. Giaccardi, ed., Florence: Routledge. 
Guntsadze, M. & Tsakadze, V., 2017. Agriculture of Georgia, Tbilisi. 
Gurushidze, M. et al., 2014. Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local 

cultivars and wild grapevine, V. vinifera L. subsp. sylvestris. Genetic resources and crop 
evolution, 61(8). 

Hewison, R., 1987. The Heritage Industry, London: Methuen. 
Hobsbawm, E. & Ranger, T., 2012. The Invention of Tradition E. Hobsbawm & T. Ranger, eds.,  

New York: Cambridge University Press. 
Hoffman, B.T., 2006. Art and Cultural Heritage: Law, Policy, and Practice B. T. Hoffman, ed.,  

New York: Cambridge University Press. 
James, K.J., 2014. Tourism, Land and Landscape in Ireland: The Commodification of Culture, 

London: Routledge. 
Japaridze, D., 2008. Georgian cultural tourism: Trends and prospects, Tbilisi. 
Judy, M.K., 2008. Georgian Cultural Heritage as an Economic Resource - Georgian Art in the Context 

of European and Asian Cultures. In Tbilisi: Eurasie Partnership Foundation. 
Kurin, R., 2004. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention:  

a critical appraisal. Museum International, 56(1-2), pp.66–77. 
Kvaratskhelia, N., 2009. Cultural Tourism. 
Long, D.L., 2000. Cultural heritage management in post-colonial polities: not the heritage of the other. 

International Journal of Heritage Studies, 6(4), pp.317–322. 
MacCannell, D., 1992. Empty meeting grounds: The tourist papers, London: Routledge. 
Macdonald, S., 1997. A people’s story: Heritage, identity and authenticity. In C. ROJEK & J. URRY, 

eds. Touring cultures: Transformatins of travel and theory. London: Routledge. 
Mancini, M., 2001. Conducting tours: A practical guide, Cincinnati: Southwestern Publishing. 
McDonnell, I., 2001. The Role of the Tour Guide in Transferring Cultural Understanding, Sydney. 
McKercher, B. & Du Cros, H., 2012. Cultural tourism: The partnership between tourism and cultural 

heritage management B. McKercher & H. Du Cros, eds., London: Routledge. 
Richter, L., 2005. The Politics of Heritage Tourism Development: Emerging Issues for the New 

Millennium. In D. G. Pearce & R. Butler, eds. Contemporary Issues in Tourism Development. 
London: Routledge. 

Rosen, D.E. & Purinton, E., 2004. Website design: viewing the web as a cognitive landscape. Journal 
of Business Research, 57(7), pp.787–794. 

Schreier, M., 2012. Qualitative Content Analysis in Practice M. Schreier, ed., Los Angeles: SAGE 
publ. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

109 

Surguladze, I., 2003. Mythos, Cult, Ritual, Tbilisi: Tbilisi University Press. 
The Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia, 2016. Culture Strategy 2025, Tbilisi. 
Timothy, D.J. & Boyd, S.W., 2006. Heritage tourism in the 21st century: Valued traditions and new 

perspectives. Journal of heritage tourism, 1(1), pp.1–16. 
Tomlinson, J., 1991. Cultural Imperialism: A Critical Introduction, London: Pinter. 
Topchishvili, R., 2010. Ethnography / Ethnology of Georgia, Tbilisi: Universal Publishing. 
Towner, J., 1985. The grand tour: A key phase in the history of tourism. Annals of tourism research, 

12(3), pp.297–333. 
Watson, G.L. & Kopachevsky, J.P., 1994. Interpretations of tourism as commodity. Annals of Tourism 

Research, 21(3). 
Westney, D.E., 2016. Institutionalization Theory and the Multinational Corporation. In D. E. Westney 

& S. Ghoshal, eds. Organization theory and the multinational corporation. London: St. Martin’s 
Press. 

Williams, R., 2014. Keywords: A vocabulary of culture and society, New York: Oxford University 
Press. 

Wright, P., 2009. On living in an old country, New York: Oxford University Press. 
 
 
 
 
 
 

Ochrona przeszłości dla teraźniejszości:  
rozwój dziedzictwa turystycznego Gruzji. 

 
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, turystyka, Gruzja, zachowanie, autentyczność, 
kuchnia. 
 
Abstrakt: Turystyka jest jedną z najważniejszych branż na świecie, odgrywa kluczową rolę 
w rozwoju i konkurencyjności wielu regionów. Pomimo rosnącej debaty w literaturze  
na temat instytucji dziedzictwa kulturowego i turystyki na rzecz konkurencyjności regionów, 
relacja między dziedzictwem kulturowym a konkurencyjnością pozostaje w dużej mierze 
niezbadana, szczególnie w odniesieniu do mediacyjnej roli odgrywanej przez turystykę. 
Celem prezentowanego artykułu jest zbadanie istniejących powiązań między sektorem 
turystyki i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Gruzji. W tym celu artykuł opiera się  
na kilku wywiadach przeprowadzonych zarówno z władzami, jak i ekspertami terenowymi. 
Następnie odbywa się dyskusja na temat tego, w jaki sposób kluczowi gracze postrzegają 
pojęcia autentyczności i komercjalizacji poprzez kształtowanie poszczególnych rodzajów 
gruzińskiej turystyki głęboko zakorzenionych w dziedzictwie kulturowym. Wykorzystanie 
dziedzictwa kulturowego (tak materialnego, jak i niematerialnego) w turystyce jest bardzo 
istotną kwestią w Gruzji, ponieważ zakłada ona z jednej strony ochronę i popularyzację 
dziedzictwa kulturowego w kraju, a z drugiej strony kładzie nacisk na rozwój turystyki 
kulturowej poprzez szeroko pojęte stosowanie najlepszych "wzorców" produktów 
turystycznych. Badania pokazują, że w Gruzji brakuje skutecznego zarządzania 
dziedzictwem. Badacz sugeruje, że główne zadania, jakie powinien wykonywać sektor 
turystyczny w Gruzji, ma przyczynić się do identyfikacji dziedzictwa kulturowego oraz jego 
ochrony i (samo)utrzymania w wyniku rozwoju turystyki. Podstawowym warunkiem  
dla jakościowej turystyki jest dobrze zachowane materialne i niematerialne dziedzictwo 
kulturowe. Wyniki badań mogą pomóc zrozumieć władzom państwowym i samorządowym 
związki i relacje potrzebne dla udanej współpracy instytucjonalnej, gdzie turystyka jest  
w synergii z sektorem dziedzictwa kulturowego, co spowoduje podwyższenie 
konkurencyjności regionu. 
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Zgodnie z opisem, książka Etyka  
w turystyce może pełnić funkcję podręcznika 
dla środowisk akademickich (studentów  
i nauczycieli), słuchaczy studiów 
podyplomowych oraz szkoleń i kursów 
z turystyki. Ponadto do zapoznania 
się jej treściami jest zachęcana także kadra 
menadżerska, pracownicy podmiotów 
turystycznych, organizacje i stowarzyszenia 
turystyczne oraz pracownicy instytucji 
samorządowych. Bazując na własnym 
doświadczeniu nauki i pracy w każdej 
z wymienionych grup, prócz ostatniej, zdecydowałem się zapoznać z monografią i zastanowić 
czy może ona pełnić zadania podręcznika dla wymienionych środowisk. Tym bardziej,  
że autorzy wskazują, że książka jest pierwszym w literaturze polskiej monograficznym 
opracowaniem zagadnień i problemów etyki w turystyce. 

Praca zbudowana jest z dwóch części o zbliżonej objętości. Pierwsza z nich dotyczy 
etyki opisowo-normatywnej, druga etyki normatywnej. Początek pierwszej części stanowią 
dwa rozdziały, których zadaniem jest wprowadzenie do tematu turystyki i etyki oraz 
wyjaśnienie pojęć wykorzystywanych w dalszej części pracy. W kolejnych trzech rozdziałach 
opisane zostały aspekty etyczne w przypadku poszczególnych grup społecznych oraz 
ich wpływ na otoczenie. Rozdział czwarty poświęcony jest relacji turystów z mieszkańcami 
i mieszkańców z turystami. Wyraźnie wyartykułowane zostały normy etyczne turysty wobec 
mieszkańców, nakazujące respektować miejscowe wartości, lokalną kulturę i tradycję Dlatego 
interesujący jest sposób skonstruowania norm etycznych dla pracowników administracji 
samorządowej kształtujących politykę turystyczną. Co prawda, jako podstawowa została 
wskazana norma nakazująca dbanie z jednej strony o dobro turystów, a z drugiej także  
o dobro lokalnych mieszkańców. Niemniej bardziej szczegółowo zostały omówione działania, 
zapewniające komfort przyjezdnym. Normy etyczne pracowników administracji wobec 
mieszkańców zostały przedstawione w formie dwóch podpunktów. W dobie łatwych i tanich 
podróży oraz wobec coraz częstszych protestów mieszkańców przeciwko masowej turystyce, 
wydaje się, że przedstawione zagadnienia warto omówić nieco szerzej, z naciskiem na taki 
rozwój turystyki, który nie pogarszałby komfortu życia lokalnych społeczności. Zwłaszcza 
że monografia ma szansę stać się podręcznikiem wykorzystywanym przy kształceniu 
pracowników samorządowych odpowiedzialnych za turystykę. Piąty rozdział pracy 
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ukierunkowany jest na omówienie norm etycznych dla osób zajmujących się promocją 
turystyczną. 

Wspomnianą wyżej równowagę pomiędzy oczekiwaniami turystów a komfortem życia 
mieszkańców, a także odpowiedni balans pomiędzy rozwojem gospodarczym a dbałością 
o dziedzictwo przyrodnicze postuluje idea turystyki zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja 
nie może być pozbawiona aspektów etycznych, co prezentują autorzy w rozdziale szóstym 
pracy. Wskazano, że ludzkimi zachowaniami w turystyce nie powinny kierować jedynie 
czynniki ekonomiczne, lecz także wartości i normy moralne, tworzące podstawę turystyki 
odpowiedzialnej etycznie. Została ona dokładnie zaprezentowana w rozdziale siódmym wraz 
z jej wartością wychowawczą. Ponadto, autorzy argumentują potrzebę uwzględnienia etyki 
w programie kształcenia kadr dla turystyki. 

Jak podsumowują sami autorzy, w części pierwszej pracy opisane zostały fakty  
i zjawiska oraz sformułowano sugestie jak być powinno. Z kolei druga część pracy  
ma charakter normatywny. W rozdziale ósmym zaprezentowano autorską koncepcję etyczną 
dla turystyki. Następnie (w rozdziałach dziewiątym i dziesiątym) przedstawiono projekty 
etosów zawodowych dla właścicieli i menadżerów oraz szefów instytucji zawodowych. 
Ograniczenie w tworzeniu koncepcji i kodeksów moralnych na łamach monografii jedynie  
do kierownictw przedsiębiorstw turystycznych, ma swoje uzasadnienie. Osoby pracujące  
na wszystkich szczeblach organizacji wykonują tak różne zadania i posiadają 
charakterystyczne dla siebie obowiązki, że nie sposób zaprezentować wartości i norm 
etycznych odpowiednich dla wszystkich grup zawodowych. Jednocześnie właściciele, 
szefowie czy menadżerowie mają największy wpływ na egzekwowanie zachowań etycznych 
w firmach i instytucjach turystycznych, dlatego stworzenie etosów dla tych grup zawodowych 
wydaje się być jak najbardziej zasadne. Tym bardziej, że jak wspominano w rozdziale ósmym 
zaprezentowano koncepcję w odniesieniu do działalności turystycznej, którą stosować mogą 
wszystkie osoby zajmujące się turystyką. Wskazano w niej podstawowe wartości i normy 
etyczne wsparte klasycznymi cnotami etycznymi, które stanowią uniwersalną podstawę  
dla bardziej szczegółowych projektów etyczno-zawodowych.  

W rozdziale jedenastym przedstawione zostały wartości i normy etyczne  
dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów w turystyce,  
tj. dla przewodników i pilotów wycieczek. Z kolei w rozdziale dwunastym opisano metody 
urzeczywistniania etyki w zespole pracowników w branży turystycznej, a także 
argumentowano potrzebę wprowadzenia kodeksów etycznych. Na koniec pracy autorzy 
przypomnieli o społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym także biznesu turystycznego. 

Dokonując oceny książki należy odnieść się do stwierdzenia przytoczonego we wstępie 
recenzji, że monografia może być podręcznikiem akademickim a także zbiorem istotnych 
wskazówek i wytycznych dla kadry zarządzającej i pracowników branży turystycznej. 
W obu przypadkach należy uznać, że praca spełniłaby tak postawione zadania.  
Jak argumentują sami autorzy istnieje znacząca potrzeba, aby program kształcenia kadr dla 
turystyki rozszerzyć o zagadnienia związane z etyką. Monografia jest źródłem wiedzy, które 
może być wykorzystywane przez studentów. Co prawda istnieje ryzyko, że część zagadnień  
z zakresu filozofii i etyki, może okazać się dosyć skomplikowana. Niemniej w tym upatruje 
się funkcję nauczyciela czy wykładowcy, który przybliżałby słuchaczom zagadnienia 
omawiane w pracy. 

Z pewnością do książki powinny sięgać także osoby pracujące w branży turystycznej. 
W pierwszej kolejności menedżerowie przedsiębiorstw turystycznych oraz szefowie instytucji 
i organizacji turystycznych. Publikacja może być wykorzystywana jako wartościowa 
wskazówka przy kierowaniu instytucjami, m.in. przy formułowaniu postulowanych kodeksów 
etycznych. 

Kolejną mocną stroną pracy, jest zbiór materiałów źródłowych zawartych w aneksie. 
Zebrane są w nim wybrane kodeksy etyczne, które mogą być wykorzystywane w trakcie zajęć 
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akademickich. Jednocześnie mogą stanowić bazę dla pracowników branży turystycznej przy 
opracowywaniu autorskich kodeksów etycznych. Ponadto monografia zawiera szereg 
informacji do których specjaliści zajmujący się badaniami nad turystyką mogą odwołać 
się w swoich pracach albo szukać uzasadnienia dla swoich twierdzeń w dyskusjach 
naukowych. Przykładowo, w rozdziale dotyczącym zasad etyczno-zawodowych dla 
przewodników i pilotów wycieczek można znaleźć argumenty przeciwko tzw. uwolnieniu 
tychże zawodów. Brak regulacji dotyczących pracy przewodników i pilotów znacząco 
utrudnia piętnowanie zachowań nieetycznych wśród przedstawicieli tych grup zawodowych.  

Mając na uwadze dotychczasowy brak na polskim rynku wydawniczym pozycji  
tak rozległych zakresowo-treściowych, należy uznać, że podręcznik Jana Sikory, 
Włodzimierza Kaczochy i Agnieszki Warteckiej-Ważyńskiej stanowi istotny wkład  
w literaturę naukową dotyczącą badanego tematu.  
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Materiały faktograficzne 
 
Agnieszka Lisowska1, agnieszka.lisowska@uwr.edu.pl, Zakład Geografii Społeczno-
Ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski  
Arkadiusz Ochmański, arkadiusz.ochmanski@uwr.edu.pl, Zakład Geografii Regionalnej 
i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski 
 
 

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego  
powiatu zgorzeleckiego 

 
Abstrakt: Badania dotyczące potencjału turystyczno-kulturowego mikroregiony zostały 
oparte na metodzie opracowanej przez A. Mikos von Rohrscheidt, opublikowanej pierwotnie 
w monografii "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. 
Analiza skupia się na następujących elementach: potencjalne cele turystyki kulturowej 
w powiecie, pozostała oferta czasu wolnego, zagospodarowanie turystyczne i dostępność 
komunikacyjna regionu. Waloryzacja powstała w oparciu o metodę bonitacji punktowej 
z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającymi skali popularności danej grupy 
walorów i rodzajów wypraw kulturowych. 
 
 
I. Dane dotyczące przebiegu badania 
 
Obszar badania: powiat zgorzelecki 
Lokalizacja: województwo dolnośląskie 
Zasięg: mikroregion 
Metodologia: metoda oceny potencjału turystyczno- kulturowego mikroregionów zawarta  
w Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. 
(Wyd.2)Wyd. KulTour.pl, Poznań 
Kwerenda źródłowa literatury i materiałów: luty-marzec 2018 
Zapytania waloryzacyjne w obiektach i wizje lokalne: luty 2018 
Przeprowadzający badania : Agnieszka Lisowska i Arkadiusz Ochmański 
Data wypełnienia formularza: 28-29 marca 2018 
 
 
II. Formularz waloryzacyjny 
 
Kategoria I: Potencjalne cele turystyki kulturowej 
I.A: Zabytki:  
I.A. a) Obiekty sakralne: 
Historyczny zespół sakralny dużej wielkości Z (pierwsze dwa) (6) 
Mniejszy lub częściowo zachowany historyczny zespół sakralny (pierwsze dwa) (3) 
Inna świątynia innych wyznań i religii Z (2) 
kościół ewangelicki pw. Zmartwychwstania Pańskiego - ruina w Ruszowie (2) 
Inny obiekt sakralny o znacznych walorach architektonicznych (pierwsze trzy) (4) 
Barokowy XVIII wieczny kościół św. Bartłomieja w Działoszynie (4) 
kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika (4) 
                                                 
1 Autorzy składają serdeczne podziękowania Panu Dr inż. Jerzemu Oleszkowi, emerytowanemu pracownikowi 
naukowo-dydaktycznemu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za cenne uwagi dotyczące 
przeprowadzonej dla powiatu zgorzeleckiego waloryzacji oraz interpretacji jej wyników.  
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Gotycki kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Jędrzychowicach-przykład kościoła 
obronnego (4) 
kościół filialny pw. św. Antoniego Padewskiego w Łagowie (0) 
kościół pw. św. Franciszka w Asyżu w Pieńsku(0) 
kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Żarkach Średnich (gm. Pieńsk) (0) 
kościół ewangelicki, ob. katolicki, parafialny pw. MB Szkaplerznej w Starym Węglińcu(0) 
kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Bogatyni (0) 
kościół garnizonowy, ob. parafialny pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu(0) 
kościół ewangelicki, ob. katolicki, parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Zgorzelcu(0) 

Łącznie za powyższą kategorię 10 pkt 
 
I.A. b) Zamki i pałace:  
Monumentalny zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD  
(za pierwsze trzy) (12) 
Monumentalny zamek lub pałac historyczny, ZD (za pierwsze trzy) (10) 
Zamek lub pałac historyczny, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy)(5) 
Zamek lub pałac historyczny ZD (za pierwsze trzy) (3) 
XVI wieczny renesansowy pałac w Łagowie (3) 
XVI wieczny renesansowy zespół pałacowo-parkowy w Lasowie (3) 
Klasycystyczny XVIII wieczny pałac w Sławnikowicach (3) 
Renesansowy pałac w Kunowie z przełomu XVI i XVII wieku (0) 
Barokowy XVIII wieczny pałac w Radomierzycach (0) 
Eklektyczny pałac w Łomnicy z XIX wieku (0) 
Zamek lub pałac stylizowany D (za pierwsze dwa*) (2) 
Dwór lub inna rezydencja, miejsce ważnych wydarzeń ZD (za pierwsze trzy) (6) 
Ruina historycznego zamku/grodu/pałacu D (za pierwsze trzy***) (2) 
Ruina historycznego zamku, pałacu, grodu niedostępna (za pierwsze trzy***) 
Ruiny Zamku w Trzcińcu (0) 

Łącznie za powyższą kategorię 9 pkt 
 
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty architektoniczne i techniczne: 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń ZD 
(pierwsze trzy) (6) 
XIX wieczny "Górnołużycki Panteon" na cześć Wilhelma I i Fryderyka III-miejsce podpisania 
Układu Zgorzeleckiego w 1950 r. (Układ między Rzeczpospolitą Polską a Niemiecką 
Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy 
państwowej) (6) 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych, miejsce ważnych wydarzeń* Z 
(pierwsze dwa**) (3) 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych ZD (pierwsze trzy**) (4) 
Liczne przykłady architektury łużyckiej reprezentowanej przez zabytkowe domy przysłupowe , 
np. XIX wieczna Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu (obiekt translokowany z miejscowości 
Wigancice Żytawskie), Dom Zegarmistrza w Bogatyni i wiele innych (4) 
Budynek – miejsce ważnych wydarzeń ZD (pierwsze dwa***)(4) 
Budynek o znacznych walorach architektonicznych Z (pierwsze trzy****) (3) 
Budynek, miejsce ważnych wydarzeń Z (pierwsze dwa*****)(1) 
Historyczne fortyfikacje miejskie zachowane z znacznej części ZD (4) 
Znaczne fragmenty historycznych fortyfikacji miejskich (2) 
Ruiny fortyfikacji miejskich (1) 
Zachowane w znacznej części zespoły zabytkowe związane z dziejami innych niż polska 
grup etnicznych (za pierwsze dwa zespoły) (7) 
Zespół zabytkowych kamienic i domów z XVI-XX wieku na Przedmieściu Nyskim (7) 
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Pojedyncze zabytki związane z dziejami innych grup etnicznych ZD (za pierwsze dwa*) 
(4) 
Dom Jakuba Boehme w Zgorzelcu (4) 
Częściowo zniszczone lub niedostępne obiekty związane z innymi grupami etnicznymi 
(pierwsze dwa) (1) 
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu międzynarodowym ZD (pierwszy) 
(10) 
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu krajowym ZD (pierwsze dwa*) (7) 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów"-odkrywka węgla brunatnego (7) 
Zabytek techniki/obiekt przemysłowy o znaczeniu regionalnym ZD (do trzech***) (3) 
Zespół przemysłowy młyna „trójkołowego”, ob. budynek miesz.-usł. (3) 
XIX wieczny wiadukt kolejowy na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu -jeden z najdłuższych 
wiaduktów w Polsce (3) 
Historyczna funkcjonująca stale linia kolejowa lub żeglugowa (tylko za przystanek 
początkowy lub końcowy danej linii) (6) 
Historyczna funkcjonująca sezonowo lub nieregularnie linia kolejowa lub żeglugowa 
(lub przystanki pośrednie linii stałej) (za pierwszy przystanek** 4) 
Dodatkowe punkty za wszystkie miejsca lub obiekty wpisanych powyżej klas:  
Za stałych przewodników miejskich oprowadzających po obiektach lub przewodników 
obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 pkt) 
"Zagroda Kołodzieja" w Zgorzelcu (2) 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" (2) 
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu obiektach) 
(1 pkt) 
Za możliwość zamówienia przewodnika obiektowego** (pierwsze pięć) (1 pkt)  
Za minimum dwa języki obce w ofercie przewodników (w pierwszych pięciu) (po 1 pkt) 
Przewodniki elektroniczne po miejscu lub obiekcie (za pierwsze trzy) (1),  
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego miejsca lub obiektu 
(pierwsze 2) (po 2 pkt) 
Mikroeventy dostępne na zamówienie grupowe podczas zwiedzania miejsca lub obiektu 
(za pierwsze 2) (po 1 pkt) 
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (przynajmniej dwie wersje 
obcojęzyczne, w pierwszych trzech obiektach) (dodatkowo po 1 pkt)  
Własny materiał informacyjny w obiekcie, jak publikacje monograficzne, albumy  
(za pierwsze trzy obiekty) (1 pkt), 
"Zagroda Kołodzieja" w Zgorzelcu (1) 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów"(1) 
Własny materiał informacyjny w obiekcie w językach obcych (przynajmniej dwóch)  
w pierwszych trzech obiektach (1 pkt) 
"Zagroda Kołodzieja" w Zgorzelcu(1) 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów"(1) 
Za bardzo dobry (2) lub dobry (1) stan konserwacji i estetyki najważniejszych trzech 
obiektów (element uznaniowy) można doliczyć w sumie od 1 do 2 punktów dla całego 
regionu). 
"Zagroda Kołodzieja" w Zgorzelcu, Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów"-bardzo dobry stan 
utrzymania większości obiektów (1) 

Łącznie za powyższą kategorię 42 pkt 
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I.B. Miejsca historyczne lub znaczące:  
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty: 
Monumenty (pomniki) o znaczeniu regionalnym (do trzech) (2) 
Kopia słupa długodystansowego poczty polsko-saskiej z 1725 roku w Zgorzelcu (2) 
Pomnik Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego (2) 
 
Pomniki lub obiekty małej architektury o znaczeniu lokalnym (do trzech****) (1) 
Pomnik Milenium w Zgorzelcu (1) 
Pomnik Jana Pawła II w Zgorzelcu (1) 
Miejsca historyczne o znaczeniu międzynarodowym (do trzech) (8) 
Miejsca historyczne o znaczeniu krajowym (do trzech) (4)  
Stalag VIII A na Ujeździe w Zgorzelcu -dawny niemiecki obóz jeniecki działający w trakcie II 
wojny światowe. W niewoli znajdowało się tutaj ponad 100 tys. jeńców z całego świata (4) 
Miejsca historyczne o znaczeniu regionalnym, (do trzech**) (2) 
Trójstyk granic PL-DE-CZ w Porajowie-miejsce spotkania przywódców Polski, Czech i 
Niemiec z okazji wejścia do Unii Europejskiej (1.05.2004) (2) 
Miejsca związane z akcją utworów literackich o międzynarodowym znaczeniu 
(za pierwsze trzy) (3) 
Miejsca związane z akcją utworów literackich o krajowym znaczeniu (za pierwsze trzy) 
(2) 
Miejsca związane z biografią osób o międzynarodowym znaczeniu (pierwsze trzy) (3) 
Pałac w Sławnikowicach-miejsce zamieszkania Ehrienfrieda Waltera von Tschirnhausa 
("wynalazcy" technologii produkcji porcelany tzw. miśnieńskiej)(3) 
Obóz jeniecki Stalag VIII A-miejsce gdzie francuski kompozytor Olivier Messiaen 
skomponował "Kwartet na Koniec Czasu", jedno z największych arcydzieł muzyki poważnej 
XX wieku (3) 
Restauracja "Piwnica Staromiejska" w Zgorzelcu-w styczniu 2015 roku gościł tutaj znany 
amerykański aktor Nicolas Cage (3) 
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu (do trzech) ZD (2) 
Miejsca związane z biografią osób o krajowym znaczeniu niedostępne lub częściowo 
zachowane (za pierwsze dwa*) (1) 
Miejsca związane z biografią osób o regionalnym znaczeniu (pierwsze dwa) (1) 
Zgorzelec-miejsce urodzenia Honoraty Skarbek, piosenkarki (2) 
Zgorzelec-miejsce urodzenia Joanny Jędrejek, aktorki serialowej(2) 
Miejsca związane z biografią osób innej narodowości, ważnych w skali krajowej dla tych 
narodowości (za pierwsze dwa) (2) 
Kruczy Folwark-miejsce zamieszkania Bartłomieja Scultetusa-astronoma, kartografa, twórcy 
Mapy Górnych Łużyc-najstarszej mapy językowej w Europie Środkowej (2) 

Łącznie za powyższą kategorię 27 pkt 
 
I.B. b) Cmentarze historyczne  
Nekropolia zbiorowa innych znanych w skali kraju osobistości (do trzech) (5) 
Cmentarz żołnierzy polskich im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu (5) 
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali międzynarodowej (6) 
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali kraju (do trzech) (2) 
Pojedyncze miejsce pochówku osobistości znanej w skali regionu (do trzech) (1) 
Nagrobek Bartłomieja Scultetusa w Zgorzelcu (1) 
Inny cmentarz zabytkowy z ciekawymi obiektami sztuki sepulkralnej*** (do dwóch) ZD 
(1) 
Za każdy cmentarz zabytkowy lub inną nekropolię o znacznie ograniczonej dostępności 
– odejmuje się połowę przyznanych punktów 

Łącznie za powyższą kategorię 6 pkt 
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I.C) Pojedyncze dzieła sztuki: 
Pojedyncze obiekty sztuki o znaczeniu regionalnym (do trzech*) (3) 
Rokokowy piec kaflowy z 1730 roku w kościele pw. Piotra i Pawła w Miedzianej (3) 
Nagrobek rycerza von Lossowa na murze cmentarnym kościoła pw. św. Piotra i Pawła  
w Radomierzycach (3) 
Barokowe epitafium Jana Jerzego von Warnsdorfa na zewnętrznym murze kościoła 
Najświętszej Marii Panny w Osieku Łużyckim (3) 
Obiekty, instalacje lub zespoły sztuki współczesnej o znaczeniu regionalnym (do 
trzech**) (2) 
WAZE (Wyraz Artystyczny Zjednoczonej Europy)-ceramiczna płaskorzeźba w Zgorzelcu (2) 

Łącznie za powyższą kategorię 9 pkt 
 
I.D. Muzea i wystawy (w tym skanseny, galerie, muzea techniki) 
Muzea o znaczeniu regionalnym (do trzech) (5) 
Izba pamięci Jakuba Boehme (5) 
Muzea o znaczeniu lokalnym (do trzech***) (2) 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu (2) 
Muzea typu skansenowskiego duże o przynajmniej regionalnym zasięgu (10) 
Inne muzea typu skansenowskiego (za pierwsze dwa) (6) 
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu krajowym (w sumie  
za pierwsze trzy) (4) 
Zorganizowane w ostatnim roku wystawy czasowe o zasięgu regionalnym* (w sumie  
za pierwsze trzy) (2) 
Organizacja Nocy Muzeów w regionie na dużą skalę (ponad 10 placówek) (4) 
Organizacja Nocy Muzeów w regionie na mniejszą skalę* (3-9 placówek) (2) 
Lokalne izby pamięci, ogólnodostępne prywatne kolekcje pamiątek (do trzech****) (1) 
Izba Pamięci Narodowej poświęcona Stalagowi VIII A w Zespole Szkół Zawodowych i 
Licealnych, przy ul. Powstańców Śląskich 1 (1) 
Samodzielne prezentacje multimedialne (pierwsze dwie) (4) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu (4) 
Przy wszystkich uwzględnionych powyżej muzeach i ekspozycjach dodatkowe punkty 
za:  
Ekspozycje i prezentacje multimedialne (do dwóch) (2) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu (2) 
Wersje obcojęzyczne ekspozycji i prezentacji multimedialnych (do dwóch) (za każdą 1) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu-niemiecki, angielski (2) 
Ekspozycje i prezentacje albo samodzielne placówki muzealne związane tematycznie  
z innymi grupami narodowymi lub etnicznymi, dziejami innych państw lub narodów  
(za pierwsze dwie z objaśnieniami w innym języku) (3) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu (3) 
Przewodniki elektroniczne (1)  
Wersje obcojęzyczne przewodników elektronicznych (do 2 języków za każdy:) (1) 
Przewodnicy obiektowi stali (2) 
Przewodnicy obcojęzyczni obiektowi stali za każdy język do trzech (1) 
Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie** (1) 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu (1) 
Izba pamięci Jakuba Boehme (1) 
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Przewodnicy obiektowi na wcześniejsze zamówienie w przynajmniej 2 językach obcych 
(w braku stałych), za każdy język do trzech (1) 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu (1) 
Izba pamięci Jakuba Boehme (1) 
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego muzeum (pierwsze 2) 
(po 2 pkt) 
Mikroeventy dostępne na zamowienie grupowe podczas zwiedzania muzeum  
(za pierwsze 2) (po 1 pkt) 
Własny materiał informacyjny, wydany nie dawniej niż przed 5 laty (1) 
Wersje obcojęzyczne własnego materiału informacyjnego (min.dwie wersje) (1) 
Sklep muzealny otwarty w godzinach pracy muzeum (1) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu (1) 
Przy muzeach o znaczeniu krajowym dodatkowe punkty za:  
Opis zbiorów w językach obcych (1) 
Centrum "Pamięć, Edukacja, Kultura" Zgorzelec-Görlitz MEETINGPOINT MUSIC 
MESSIAEN w Zgorzelcu(1) 
Pojedyncze eksponaty (kolekcje) o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch) (2) 
Przy muzeach regionalnych i lokalnych punkty dodatkowe za: 
Stałe godziny otwarcia (1) 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu (1) 
Izba pamięci Jakuba Boehme (1) 
Pojedyncze eksponaty lub kolekcje o znaczeniu międzynarodowym (do dwóch w sumie) 
(2) 
Pojedyncze eksponaty o znaczeniu krajowym (najwyżej jeden) (1) 
Każdą wystawę tematyczną stałą powyżej czterech (do dwóch w sumie) (1) 
Własny materiał informacyjny, opracowania mniejsze (broszury, foldery) (1) 
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu (1) 
Izba pamięci Jakuba Boehme (1) 

Łącznie za powyższą kategorię 29 pkt 
 
I.E. Eventy kulturowe: 
Regularne eventy kultury wysokiej o znaczeniu regionalnym (do dwóch) (4) 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu międzynarodowym (7) 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu krajowym (do trzech) (6) 
Ogólnopolski Turniej Form Satyrycznych w Bogatyni (6) 
Regularne eventy kultury masowej o znaczeniu regionalnym (do trzech) (4) 
Jakuby-święto Starego Miasta w Zgorzelcu (4) 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu (4) 
Hałda Jazz w Bogatyni (4) 
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu międzynarodowym (7) 
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu krajowym (do dwóch) (6) 
Regularne inscenizacje historyczne lub militarne o znaczeniu regionalnym (do dwóch) 
(4) 
Rekonstrukcje historyczne w ramach Jakubów-święta Starego Miasta m.in. symboliczne 
przekazanie kluczy do bram Zgorzelca Jakubowi Boehme, pokazy musztry, pokazy strzeleckie  
z wykorzystaniem muszkietów i dział, pokazy fechtunku bronią białą, sceny z życia obozowego 
(4) 
Rzadsze eventy kultury wysokiej lub masowej o znaczeniu międzynarodowym (jeden)(4) 
Regularne działanie na terenie regionu grup inscenizacji historycznej (za pierwsze dwie) 
(5) 
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Dodatkowy punkt przyznaje się za każdy dzień trwania danego eventu kultury masowej 
ponad 4 dni, (jednak nie więcej niż 3 punkty w sumie) 

Łącznie za powyższą kategorię 22 pkt 
 
I.F. Funkcjonujące zakłady przemysłowe: 
Z ofertą turystyczną (do dwóch) (2) 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" (2) 
Z ofertą kulturową44 (do dwóch): (2)  
Mikroeventy oferowane podczas każdego zwiedzania grupowego zakładu (pierwsze 2) 
(po 2 pkt) 
Zjazd ścianą węglową na dno wyrobiska kopalni (2) 
Mikroeventy dostępne na zamowienie grupowe podczas zwiedzania zakładu (za pierwsze 
2) (po 1 pkt) 
Dodatek za obsługę w językach obcych: (minimum dwa języki obce) (za każdą ofertę) 
(1) 

Łącznie za powyższą kategorię 4 pkt 
 
I.G. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza: 
Rezerwat przyrody na terenie regionu (Poza Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi) 
do trzech) (1) 
Rezerwat przyrody "Grądy koło Posady" (1) 
Rezerwat przyrody "Wrzosiec koło Piasecznej"(1) 
Rezerwat Przyrody "Torfowisko pod Węglińcem"(1) 
Ogród Botaniczny, Palmiarnia, Arboretum (za pierwsze dwa obiekty) (4) 
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze dwa obiekty) (2) 
Park przy założeniu pałacowo-parkowym w Radomierzycach (2) 
Park przy założeniu pałacowo-parkowym w Sławnikowicach (2) 
Park miejski duży kultywowany (pow. od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa) (2) 
Park Miejski im. Błachańca w Zgorzelcu z amiteatrem i budynkiem neoklasycystycznego 
Domu Kultury(2) 
Park miejski duży, kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze dwa) (1) 
Park przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku (1) 
Park miejski mniejszy (powierzchnia od 1-4 ha) z obiektami sztuki** (za pierwszy) (1) 
Park im. Paderewskiego w Zgorzelcu (1) 

Łącznie za powyższą kategorię 11 pkt 
 
I.H. Szlaki kulturowe: 
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki 
turystyczne o znaczeniu międzynarodowym (8) 
Przebiegające przez region lub jego miejscowości materialne lub realne szlaki 
o znaczeniu krajowym (za pierwsze trzy) (6),  
Przebiegające przez region materialne lub realne szlaki turystyczne o znaczeniu 
regionalnym (za pierwsze dwa) (3) 
Szlak św. Jakuba-droga dolnośląska (3) 
Historyczny Szlak Parków i Ogrodów w Borach Dolnośląskich (3) 
Dolnośląski Szlak Zamków i Pałaców (0) 
Materialne lub realne szlaki turystyczne w regionie (własne) (za pierwsze trzy) (3) 
Szlak konny nr 1 Kliczków-Kościelna Wieś-Bogumiłów (3) 
Szlak konny nr 6 Pieńsk-Przewóz-Bogumiłów (3) 
ER-7 Szlak Pogórza Izerskiego (rowerowy)(3) 
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Bogatynia-Graniczny Wierch-Jasna Góra-Opolno-Zdrój" (0) 
Ścieżka ekologiczno-regionalna "Dookoła Worka Turoszowskiego" (0) 
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Materialne lub realne szlaki lub trasy w poszczególnych miejscowościach regionu  
(za pierwsze trzy) (3) 
Szlak II Armii Wojska Polskiego 
Wirtualne szlaki turystyczne, przebiegające przez teren regionu (za pierwsze trzy) (2) 
Szlak II Armii Wojska Polskiego (2) 
Szlakiem dworów, parków i pałaców Ziemi Zgorzeleckiej (2) 
Szlakiem grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków (2) 
Wirtualne trasy tematyczne w miejscowościach regionu (za pierwsze trzy) (1) 
Podziemne trasy turystyczne stale dostępne na terenie regionu (7) 
Regularna oferta objazdu turystycznego z przewodnikiem (za pierwsze dwie trasy) (3) 
Oferta objazdu turystycznego w przewodnikiem na zamówienie (za pierwsze dwie trasy) (1) 
Dodatkowe wersje językowe oferty objazdu z przewodnikiem (za dwie pierwsze) (1) 

Łącznie za powyższą kategorię 21 pkt 
Razem w kategorii I: 190 
 
Kategoria II: Elementy obsługi turystycznej: 
II.A. Informacja turystyczna: 
Informacja turystyczna na miejscu, regularnie czynna (2) 
Punkt informacji turystycznej w Zgorzelcu (2) 
Informacja w językach obcych, (za każdy język do trzech) (1) 
Przewodnicy miejscy lub terenowi na zamówienie (3) 
Przemysław Lachowicz-pilot wycieczek turystycznych (2) 
Przewodnicy miejscy lub terenowi, (za każdy język do czterech) (1) 
niemiecki, angielski (2) 
Aktualny własny materiał informacyjny wysokiej jakości na temat regionu lub jego 
miejscowości (ogólnie) (2) 
"Wędrówki po Ziemi Zgorzeleckiej", "Szlakiem grodzisk słowiańskich i średniowiecznych 
zamków" Waldemar Bena , Quest "Śladami Dawnej Świetności Opolna Zdrój" (2) 
Wersje obcojęzyczne materiału informacyjnego wysokiej jakości (każdy język do trzech) 
(1) 
"Wędrówki po Ziemi Zgorzeleckiej", "Szlakiem grodzisk słowiańskich i średniowiecznych 
zamków" Waldemar Bena - j. niemiecki (2) 
Pozostały* aktualny materiał informacyjny: (1) 
"Powiat Zgorzelecki ponad granicami"-Folder informacyjny wydany przez Starostwo 
Powiatowe w Zgorzelcu (1) 
Wersje obcojęzyczne pozostałego materiału informacyjnego* (od dwóch języków) (1) 
angielski, niemiecki (1) 
II.B. Infrastruktura turystyczna: 
Hotele 5,4,3,2,1-gwiazdkowe, hostele, schroniska, kwatery zorganizowane –  
(za pierwsze dwa obiekty każdej kategorii) (2) 
Hotele***** 
brak 
Hotele**** 
brak 
Hotele*** 
Pałac Łagów*** (2) 
Hotel Picaro*** w Żarskiej Wsi (2) 
Hotel "Rychło"*** w Bogatyni (0) 
Hotele** 
Hotel "Pawłowski"** w Zgorzelcu(2) 
Pałac Łagów-hotel**(2) 
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Hotel* 
Novotel Stop and Sleeps w Zgorzelcu*(2) 
Pałac Sławnikowice*(2) 
Hostele/schroniska 
Dom Turysty w Zgorzelcu (2) 
"Dom Sportowca" w Zgorzelcu (2) 
Inne kwatery zorganizowane 
Pokoje Gościnne Tawerna w Bogatyni (2) 
Ośrodek Turystyczny "Jagoda" w Czerwonej Wodzie (2) 
Zajazd "Sawanna" w Pieńsku (0) 
Dom Zegarmistrza w Bogatyni (0) 
Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu (0) 
Ośrodek Turystyczny "Jagoda" w Czerwonej Wodzie (0) 
Restauracje z autentyczną kuchnią regionalną, (za pierwszy obiekt) (3) 
Tawerna Naoussa w Zgorzelcu (1) 
Piwnica Staromiejska w Zgorzelcu (1) 
Restauracje z autentyczną krajową kuchnią tradycyjną (za pierwszy inny obiekt) (2) 
Restauracja Dom Zegarmistrza w Bogatyni (2) 
Inne restauracje (za pierwszy obiekt) (1) 
Dodatkowe punkty za historyczne wnętrza restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1) 
Restauracja Dom Zegarmistrza w Bogatyni(1) 
Restauracja Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu(1) 
Dodatkowe punkty za ofertę kulturową w restauracji (za pierwsze dwa obiekty) (1) 
Piwnica Staromiejska w Zgorzelcu (1) 
Restauracja Zagroda Kołodzieja w Zgorzelcu (1) 
 
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 22 (za pierwszą) (1) 
Tawerna Naoussa w Zgorzelcu (1) 
Dodatkowe punkty za restauracje otwarte po godzinie 24 (za pierwszą) (1) 
Afirmacja Club&Restaurant w Zgorzelcu (1) 
Bistra, bary (za pierwszy obiekt) (1) 
Bar Słowiański w Zgorzelcu (1) 
Możliwość wynajęcia na miejscu autokaru, minibusa, samochodu (za pierwsze dwie 
oferty) (2) 
Firma VECTOR w Zgorzelcu (2) 
Firma Bieleccy Busy (2) 
 
II.C. Infrastruktura komunikacyjna: 
Lotnisko z połączeniami międzynarodowymi w odległości mniej niż 50 km od centrum 
regionu (1 godzina na dotarcie) (4) 
Lotnisko z połączeniami krajowymi* w odległości mniej niż 50 km od centrum regionu 
(3) 
Duży dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (3) 
Inny* dworzec kolejowy na miejscu (za pierwszy) (2) 
Dworzec PKP w Zgorzelcu (2) 
Dworzec PKP w Węglińcu (0) 
Dworzec autobusowy na miejscu (za pierwszy) (2) 
Dworzec PKP w Zgorzelcu (2) 
Przystanek* autobusowy na miejscu (za pierwszy) (1) 
Przystanek PKS Węgliniec (0) 
Port pasażerski morski na miejscu (za pierwszy) (3) 
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Czynna przystań* pasażerska morska lub rzeczna (za pierwszą) (1) 
Autostrada lub droga szybkiego ruchu w odległości mniej niż 20 km (za pierwsze dwie) 
(4) 
Autostrada A4 (Jędrzychowice-Korczowa) (4) 
Autostrada A8 (Olszyna-Krzyżowa) (4) 
Droga ekspresowa lub droga główna krajowa w odległości mniej niż 10 km (za pierwsze 
dwie) (2) 
Droga Krajowa 94 (Zgorzelec-Prochowice) (2) 
Droga Krajowa 30 (Zgorzelec-Jelenia Góra) (2) 
Inne połączenie* bez utrudnień dla autokarów (za pierwsze dwa) (1) 
Obecność komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (2) 
Komunikacja Miejska w Zgorzelcu (2) 
Kursy nocne komunikacji miejskiej, gminnej, regionalnej (1)  
Całodobowa oferta taxi na miejscu (1) 
Taxi Zgorzelec (1) 
Stała oferta powozów, bryczek i inna retro (za pierwszą ofertę) (3) 
Oferta powozów, bryczek i inna retro na zamówienie (za pierwszą ofertę) (1) 
 
II.D. Promocja turystyczna: 
Samodzielny udział regionu lub wchodzących w jego skład miejscowości, gmin lub 
obiektów w światowych prestiżowych targach turystycznych (za każde stoisko w roku do 
trzech) (3) 
Samodzielny udział regionu lub innych podmiotów (jak wyżej) w krajowych targach 
turystycznych* (za każde stoisko do trzech) (2) 
Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu (2) 
Wydawanie regularnych publikacji o charakterze promocyjnym (za pierwsze 
2 w ostatnim roku) (1) 
Zorganizowanie podróży/wizyty medialnej w ostatnich 2 latach (2) 
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej związanej z turystyką  
w ciągu ostatniego roku (1) 
Razem w kategorii II: 68 
 
Kategoria III: Pozostała oferta czasu wolnego: 
III.A. Instytucje Kultury 
Stała oferta koncertów muzycznych* (za pierwszą ofertę) (2) 
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu (3) 
Sezonowa oferta teatralna lub muzyczna** (za pierwsze dwie) (1) 
Opera na miejscu (2) 
Teatr muzyczny (operetka, rewia lub musical) na miejscu (za pierwszą ofertę) (2) 
Kino stałe (za pierwszy obiekt) (2) 
Multikino Zgorzelec (2) 
III.B. Atrakcje krajobrazowe:  
Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie regionu (2) 
Przedgórze Izerskie (2) 
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) ze szlakami pieszymi/rowerowymi (pierwszy 
akwen) (2) 
Zbiornik sztuczny w Niedowie (2) 
Pomniki przyrody (za pierwsze dwa) (1) 
grupa 3 dębów szypułkowych przy ul. Św. Jana 33/35; (1) 
lipa drobnolistna przy ul. Henrykowskiej 5, jeden z największych w powiecie okazów tego 
gatunku - obwód ponad 6  m; (1) 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

123 

Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie) (1) 
Taras widokowy "Odkrywka" z panoramą wyrobiska KWB "Turów" (1) 
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i rekreacyjna:  
Baseny kryte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt) (2) 
Basen przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu (2) 
Baseny otwarte ogólnodostępne – (za pierwszy obiekt przy braku basenu krytego) (1) 
Plaże morskie ogólnodostępne, plaże jeziorne, rzeczne – (za pierwszy obiekt) (2)  
Stała oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (2) 
Ger-Anglos-szkoła języków obcych w Zgorzelcu (2) 
Sezonowa* oferta kursów językowych ogólnodostępnych (za pierwszą ofertę) (1) 
Ger-Anglos-szkoła języków obcych w Zgorzelcu (0) 
Stałe centra sportowe z ofertą ogólnodostępną (za pierwszy obiekt) (2) 
Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Zgorzelcu (2) 
Stadiony sportowe (za pierwszy obiekt) (1) 
Stadion Miejski w Zgorzelcu (1) 
Szkoły i szkolenia sportowe ogólnodostępne (jeździeckie, lotnicze, inne) (pierwsze dwa) 
(1) 
Stadnina Arizona w Łagowie (1) 
szkolenie gry w koszykówkę w Klubie Sportowym Turów (1) 
Lodowiska ogólnodostępne stałe (za pierwszy obiekt (2) 
Lodowisko "Łoś" w Łagowie (2) 
Lodowiska sezonowe* (za pierwszy obiekt) (1) 
Razem w kategorii III: 24 
 
Kategoria IV: Inne czynniki wspierające turystykę kulturową: 
IV. A. Instytucje w regionie: 
Obecność innej uczelni wyższej w regionie (za pierwsze dwie) (2) 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Zgorzelcu (2) 
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej w regionie: 
Oficjalne kurorty (za pierwsze trzy miejscowości) (4) 
Sanatoria i ogólnodostępne ośrodki rehabilitacji (punkty za pierwsze dwa obiekty)(2) 
Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu (2) 
IV.C. Oferta turystyki biznesowej w regionie:  
Regularne organizowanie imprez targowych o przynajmniej krajowym zasięgu (2) 
Obecność krajowych central wielkich firm w regionie (za pierwsze trzy) (2) 
Całoroczne centra konferencyjne (za pierwszy obiekt) (3) 
European Centre of Education and Culture MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN Zgorzelec-
Görlitz (3) 
IV.D. Oferta shoppingu w regionie:  
Galeria zakupów o znaczeniu regionalnym (za pierwszy obiekt) (4) za jeden następny (2) 
Galeria Słowiańska w Zgorzelcu (2) 
Autoryzowany punkt sprzedaży specyficznych produktów regionalnych znanych na 
skalę krajową (za pierwszy obiekt) (1), 
Cepelia Sp. z o.o. Polska Sztuka i Rękodzieło w Zgorzelcu (2) 
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i Regionów:  
Istnienie zagranicznych związków partnerskich regionu lub jego miejscowości (pierwsze 
cztery) (1) 
Görlitz-Niemcy (1) 
Naoussa-Grecja (1) 
Avion-Francja (1) 
Mirhorod-Ukraina (1) 
Razem w kategorii IV:15 
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Suma punktów: 
Potencjalne cele turystyki kulturowej (kategoria I): 193 
Elementy obsługi turystycznej (kategoria II): 68 
Pozostała oferta czasu wolnego (kategoria III): 23 
Inne czynniki wspierające turystykę kulturową (kategoria IV): 15 
Razem za wszystkie kategorie: 296 pkt. 
 
 
Tabela 1. Zestawienie punktacji dla powiatu zgorzeleckiego w zakresie turystyki kulturowej  

Kategoria Podkategoria 
Liczba 

uzyskanych 
punktów 

Maksymalna 
liczba 

punktów 
I. 
Potencjalne 
cele 
turystyki 
kulturowej 

I.A Zabytki  61 473 
I.A. a) Obiekty sakralne  10 122 
I.A. b) Zamki i pałace  9 108 
I.A. c) Inne zabytkowe obiekty 
architektoniczne i techniczne  42 140 

I.A. d) Obiekty militarne  0 18 
I.B. Miejsca historyczne lub znaczące  33 168 
I.B. a) Budowle historyczne i monumenty  27 102 
I.B. b) Cmentarze historyczne  6 56 
I.B. c) Budowle współczesne  0 10 
I.C. Pojedyncze dzieła sztuki  9 72 
I.D. Muzea i wystawy  29 205 
I.E. Eventy kulturowe  22 150 
I.F. Zakłady przemysłowe z ofertą 
turystyczną  4 16 

I.G. Kulturowo znacząca oferta 
przyrodnicza  11 53 

I.H. Szlaki kulturowe  21 106 
RAZEM za kategorię I  190 1243 

II. Elementy 
obsługi 
turystycznej  

II.A. Informacja turystyczna  11 17 
II.B. Infrastruktura turystyczna  35 51 
II.C. Infrastruktura komunikacyjna  20 32 
II.D. Promocja turystyczna  2 20 

RAZEM za kategorię II  68 120 
III. 
Pozostała 
oferta czasu 
wolnego  

III.A. Instytucje Kultury  5 12 
III.B. Atrakcje krajobrazowe  7 14 
III.C. Oferta sportowa, edukacyjna i 
rekreacyjna  11 13 

RAZEM za kategorię III 23 39 
IV. Inne 
czynniki 
wspierające 
turystykę 
kulturową  

IV.A. Instytucje w regionie  2 15 
IV.B. Oferta turystyki zdrowotnej  2 16 
IV.C. Oferta turystyki biznesowej  3 11 
IV.D. Oferta shoppingu  4 11 
IV.E. Zagraniczne Partnerstwa Miast i 
Regionów  4 4 

RAZEM za kategorię IV  15 57 
SUMA (WSZYSTKIE KATEGORIE)  296 1453 
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III. Ocena regionu z punktu widzenia turystyki kulturowej  
 

Wynik ustalony dla powiatu zgorzeleckiego w zakresie potencjalnych celów turystyki 
kulturowej (obejmujący kategorie I formularza), pozwala na sklasyfikowanie go jako 
mikroregionu o średnim potencjale turystyczno-kulturowym (190 punkty w kategorii I - 
w środkowej części przedziału dla tej kategorii). Mikroregion nie należy do głównych 
destynacji turystyki kulturowej Dolnego Śląska, w porównaniu do innych powiatów plasuje 
się stosunkowo nisko pod względem uzyskanej punktacji. Analizując szczegółowo 
poszczególne podkategorie formularza waloryzacyjnego, stwierdzono, że potencjał kulturowy 
powiatu zgorzeleckiego koncentruje się wokół następujących typów zasobów: a) obiektów 
sakralnych o znacznych walorach architektonicznych, b) pałaców historycznych i ich ruin, 
w tym dwa pełnią funkcje obiektów noclegowych i centrów konferencyjnych c) budynków 
o znacznych walorach architektonicznych w postaci XIX wiecznych domów przysłupowych, 
stanowiących główny wyróżnik ziemi zgorzeleckiej na tle krajobrazu kulturowego Dolnego 
Śląska, d) miejsc historycznych, przede wszystkim związanych z okresem II wojny 
światowej, w tym drugiego co do wielkości w Polsce cmentarza wojennego Żołnierzy 2 Armii 
Wojska Polskiego w Zgorzelcu oraz teren byłego obozu jenieckiego STALAG VIII A, gdzie 
powstało Multimedialne Centrum "Pamięć, Edukacja i Kultura". Ponadto atutem 
mikroregionu jest sieć szlaków turystycznych: rowerowych, konnych i pieszych. Przez teren 
powiatu przebiega kilka szlaków kulturowych o znaczeniu regionalnym. W regionie 
funkcjonuje tylko jedna placówka muzealna w rozumieniu ustawowym oraz pojedyncze 
kolekcje i ekspozycje wystawione w miejscach o randze Centrów Edukacyjnych i izb 
pamięci. Na potencjał mikroregionu składają się nieliczne, cyklicznie organizowane eventy 
kultury popularnej, w tym jeden o znaczeniu międzynarodowym i jeden o znaczeniu 
regionalnym. Na terenie Zgorzelca i Bogatyni znajdują się pojedyncze zabytki różnych 
kategorii o lokalnym znaczeniu. W przypadku Zgorzelca mamy do czynienia z  miastem, 
którego samodzielna historia sięga 1945 roku. Wcześniej stanowiło ono wojskową dzielnicę 
niemieckiego miasta Görlitz. Przeszłóść tą odzwierciedlona jest w zabudowie Zgorzelca - 
zagęszczeniu obiektów koszarowych oraz mieszkalnych przeznaczonych dla żołnierzy 
zawodowych. Najważniejsze pod względem turystyczno-kulturowym zabytkowe budynki 
miejskie znajdują się na zachód od Nysy Łużyckiej a wiec po stronie niemieckiej, w Görlitz. 
Z kolei teren gminy Bogatynia po II wojnie światowej został w dużej części przeznaczony  
na obszar eksploatacji węgla brunatnego. W rezultacie rozwoju przestrzennego wyrobisk  
i zwałowisk eksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Elektrownia Turów, 
wysiedlonych zostało kilka wsi, a kilkanaście cennych kulturowo obiektów zostało 
wyburzone m.in. XVIII wieczny barokowy pałac w Rybarzowicach. Poza miastami na terenie 
powiatu znajduje się spora liczba pałaców i dworów historycznych, które jednak nie mogły 
być punktowane z uwagi na zły stan zachowania oraz brak dostępności dla ruchu 
turystycznego, co stanowi przykład degradacji dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiego 
obiektu jest XVIII wieczny pałac w Radomierzycach, który mimo remontu, jest własnością 
prywatną. Dostępność komunikacyjna powiatu jest dość dobra. Najbliższy międzynarodowy 
port lotniczy, znajduje się w Dreźnie (75 min od centrum Zgorzelca) co może stanowić 
podstawę dla tworzenia krótkich ofert pobytu dla turystów zagranicznych. Po stronie polskiej 
najbliższy port lotniczy znajduje się we Wrocławiu (100 min.). Na terenie powiatu znajdują 
się cztery przejścia graniczne: Zgorzelec-Goerlitz, Jędrzychowice-Ludwigsdorf, Porajów-
Zittau, Porajów-Hrádek nad Nisou, Zawidów-Habartice. Jednak dzięki linii kolejowej 
Wrocław-Zgorzelec (trzy bezpośrednie połączenia dziennie pociągami Kolei Dolnośląskich, 
w połączeniach z Dreznem realizowanych taborem Deutsche Bahn ) i przebiegającej przez 
region do granicy z Niemcami autostrady A4 (odcinek Wykroty-Zgorzelec-Jędrzychowice), 
daje możliwość przystanku udającym się ze stolicy Dolnego Śląska na zachód Europy  
do Niemiec. W Zgorzelcu funkcjonuje komunikacja miejska (trzy linie autobusowe,  
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brak komunikacji nocnej). Komunikacja wewnątrz regionalna opiera się głównie na 
prywatnych busach (połączenia z Bogatynią, Zawidowem, Jędrzychowicami). Działa tu także 
transgraniczna linia autobusowa łączące Zgorzelec z Goerlitz obsługiwana przez niemiecki 
Związek Komunikacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska obejmujący powiaty Bautzen 
i Goerlitz. Turystyce sprzyja położenie geograficzne regionu, w tym zróżnicowany krajobraz 
na styku Przedgórza Izerskiego, Doliny Nysy Łużyckiej, Wyniosłości Działoszyna i Borów 
Dolnośląskich w północnej części powiatu, co sprzyja rozwojowi turystyki kulturowej w myśl 
filozofii zrównoważonego rozwoju, w tym pieszej, rowerowej, konnej. Przez region 
przebiegają dwa rowerowe szlaki euroregionalne (ER-4, Zgorzelec-Lwówek Śląski) oraz   
ER-6  Zgorzelec-Mirsk i szlak łącznikowy Zgorzelec - Koźlice - Osiek Łużycki -
Radomierzyce - Niedów. Od 2012 roku na terenie powiatu zgorzeleckiego realizowany jest 
transgraniczny projekt "Przygody z Nysą" finansowany z środków europejskich. Ma on  
na celu poprawę jakości istniejącej bazy do uprawiania turystyki wodnej, rowerowej i pieszej. 
W ramach inicjatywy wytyczono kilkanaście kilometrów szlaków rowerowych wraz  
z miejscami wypoczynku, ścieżki dydaktyczne, pomosty dla kajaków, tablice informacyjne  
i inne elementy zagospodarowania turystycznego. Turyści preferujący piesze wędrówki, 
mogą wejść na szczyt Guślarza (569 m. n.p.m.) i Granicznego Wierchu (642 m. n.p.m.).  
Baza noclegowa w regionie składa się z kilkunastu, stosunkowo równomiernie 
zlokalizowanych obiektów noclegowych. W regionie funkcjonuje baza hotelowa składająca 
się z 3 hoteli trzygwiazdkowych (Łagów, Żarska Wieś, Bogatynia), 2 hoteli 
dwugwiazdkowych (Zgorzelec, Łagów, Jędrzychowice) dwóch hoteli jednogwiazdkowych 
(Zgorzelec). Istotnym mankamentem jest brak hoteli 4 i 5 gwiazdkowych, co eliminuje szanse 
na przedłużenie pobytu przez turystów o wysokich preferencjach względem noclegu. 
Najbliższy pięciogwiazdkowy hotel znajduje się w Goerlitz, po stronie niemieckiej.  
W samym Zgorzelcu znajduje się 500 miejsc noclegowych mieszczących się znajdujących się 
w dwóch hotelach (210 miejsc), campingu, 8 kwaterach prywatnych i pozostałych obiektach 
zakwaterowania (264 miejsca noclegowe). Ponadto w mikroregionie działają trzy 
gospodarstwa agroturystyczne (Czerwona Woda, Sulików, Łagów, łącznie 49 miejsc 
noclegowych), 1 motel (10 miejsc noclegowych), kwater prywatnych (Bogatynia, Czerwona 
Woda, Kopaczów, Kożmin, Strzelno, Sulików, Trójca, Żarska Wieś) i 1 ośrodek 
wypoczynkowy (Niedów). Na obiekty noclegowe w powiecie przystosowano kilka obiektów 
zabytkowych, co może stanowić samo w sobie atrakcje dla turystów kulturowych. Dobry 
przykład stanowi Pałac w Łagowie w którym mieści się 3 gwiazdkowy hotel z 16 pokojami  
i dwa apartamenty oraz dwugwiazdkowy pensjonat z 37 pokojami. Kolejnym przykładem 
obiektu noclegowego jest XIX wieczny pałac w Sławnikowicach. Osobliwe noclegi oferuje 
pensjonat "Zagroda Kołodzieja" w Zgorzelcu w translokowanym z Wigancic Żytawskich 
domu przysłupowym, który stanowi wzorcowy przykład łużyckiej architektury regionalnej. 

Baza gastronomiczna w regionie jest względnie dobrze rozwinięta. Znajduje się tutaj 
128 obiektów gastronomicznych, w tym 10 restauracji. Obiekty gastronomiczna koncentrują 
się przede wszystkim na terenie Zgorzelca i Bogatyni. Mankament w ofercie gastronomicznej 
regionu stanowi brak restauracji w kuchnią regionalną, co z przyczyn historycznych stanowi 
cechę całego regionu Dolnego Śląska. Pewien wyjątek stanowi Tawerna Grecka w Zgorzelcu, 
której menu opiera się na kulturze uchodźców z Grecji, którzy pojawili się w regionie  
w dwóch falach migracyjnych tj. na pocz. XX wieku i po 1945 roku. W Zgorzelcu działają 
dwie restauracje z ofertą kulturową. W ofercie menu niektórych lokali gastronomicznych 
znajdują się potrawy kuchni staropolskiej. Możliwość konsumpcji posiłku w restauracjach  
z historycznym wnętrzem istnieje w Zgorzelcu (wspomniana powyżej "Zagroda Kołodzieja"  
i Piwnica Staromiejska w zespole przemysłowym XIX-wiecznego młyna trójkółowego  
z panoramą Goerlitz) i Bogatyni (restauracja "Dom Zegarmistrza" w domu o konstrukcji 
przysłupowej). Z małymi wyjątkami w regionie brakuje restauracji czynnych po godzinie 22, 
co stanowi ograniczenie dla turystów indywidualnych w szczycie sezonu turystycznego. 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

127 

Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że powiat zgorzelecki w odróżnieniu  
od znacznej części regionów w Polsce niemal całkowicie pozbawiony jest niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Większość jego elementów ukształtowanych historycznie  
i utrwalanych przez kolejne pokolenia nagle zanikło wraz z emigracją jej rdzennych 
mieszkańców po zakończeniu II wojny światowej. W ocenie znawców tematu jak dotąd nie 
pojawiły się tu nowe wartości w tym względzie, które można by uznać za istotne  
i reprezentatywne. Brak tożsamości kulturowej z pewnością jest czynnikiem ograniczającym 
potencjał kulturowo-turystyczny analizowanego mikroregionu. 
 
IV. Postulaty dotyczące rozwijania turystyki kulturowej  

 
Na terenie powiatu przebiega kilka kulturowych szlaków tematycznych, w tym trzy  

o znaczeniu regionalnym, cztery o znaczeniu lokalnym. Biorąc pod uwagę poziom organizacji 
cztery z nich można sklasyfikować jako realne, a 3 jako wirtualne struktury penetracji 
turystycznej o charakterze linearnym. Szlak VIA REGIA i Dolnośląska Droga św. Jakuba 
(dobrze tematyzowane, oznaczone przy obiektach, dobrze koordynowany, z cyklicznym 
eventem tematycznym, nieaktualizowana własna strona internetowa z bogatymi zasobami 
materiałów informacyjnych). Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców (wirtualny,  
1 nieoznakowany obiekt w regionie, koordynaty obiektów dostępne na odbiornikach GPS). 
Historyczny Szlak Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich (obejmuje cztery parki 
historyczne i cztery zespoły pałacowo-parkowe, wirtualny, z koordynatami dostępnymi  
na odbiorniki GPS). Ponadto przez region przebiegają trzy lokalne trasy kulturowe opisane  
w przewodnikach (1. Szlak grodzisk słowiańskich i średniowiecznych zamków, 2. Szlak 
dworów, parków i pałaców Ziemi Zgorzeleckiej). W szczególności pierwszy z wymienionych 
"szlaków" powinien zostać oznakowany, gdyż obiekty na nim się znajdujące stanowią ważny 
materialny ślad dziedzictwa kulturowego plemion łużyckich, zamieszkujących ten obszar  
w okresie wczesnego średniowiecza. Wyróżnik na tle kraju mógłby stanowić materialny Szlak 
Domów Przysłupowych -przebiegający przez powiat zgorzelecki, lubański, złotoryjski  
i lwówecki. Z uwagi na wartość i unikatowość obiektów, mógłby stać się hitem turystycznym 
regionu. Obecnie ten element wiejskiego dziedzictwa kulturowego Łużyc jest promowany  
w ramach sieci "Kraina Domów Przysłupowych". Władze powiatu zgorzeleckiego mogłyby 
zrealizować w tym temacie transgraniczny projekt przy wsparciu władz powiatu Goerlitz, 
gdzie śladów wczesnośredniowiecznych grodzisk słowiańskich znajduje się znacznie więcej. 
Przy zastosowaniu współczesnych metod interpretacji dziedzictwa szlak może stać flagową 
atrakcją regionu i podstawą dla rozwoju kulturowej turystyki archeologicznej. W regionie 
brak miejskich tras tematycznych. Z uwagi na zróżnicowanie typów obiektów dziedzictwa 
kulturowego na terenie Zgorzelca, proponuje się stworzenie transgranicznej Miejskiej Trasy 
Turystycznej obejmującej również Goerlitz oraz miejskiej trasy turystycznej "Szlakiem 
obiektów sakralnych Zgorzelec/Goerlitz". W regionie działa tylko jedna placówka muzealna 
w rozumieniu ustawowym - Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu z jedną wystawą stałą. Obiekt 
bierze udział w cyklicznie organizowanej Nocy Muzeów. W 2015 roku na terenie jenieckiego 
obozu Stalag VIII A w Zgorzelcu, powstało działające Europejskie Centrum Pamięć, 
Edukacja, Kultura MEETING POINT MUSIC MESSIAEN Zgorzelec-Görlitz upamiętniające 
jeniecką działalność artystyczną w czasie II wojny światowej. Kompleks jest jednym 
z najbardziej innowacyjnych w kraju projektów poświęconych martyrologii II wojny 
światowej. Oba obiekty, są jedynymi placówkami ze stałymi godzinami otwarcia, czynne 
codziennie. Tematem mogącym stanowić inspiracje do utworzenia centrum interpretacji 
jest dziedzictwo związane z historią wydobycia węgla brunatnego w rejonie Bogatyni. 
Omawiany surowiec może stanowić motyw na bazie, którego można utworzyć interaktywne 
centrum tematyczne z ofertą aktywnych warsztatów dla dzieci i rodzin opartych  
na zagadnieniach związanych m.in. z geologią, technikami wydobycia węgla, wpływem  
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na zdrowie i środowisko, ograniczaniem negatywnych skutków rozwoju górnictwa, metodami 
wytwarzania energii elektrycznej ekologią. Stała ekspozycja może łączyć elementy klasyczne 
(eksponaty związane bezpośrednio z historią Kopalni i Elektrowni Turów) i interaktywne 
(panele multimedialne, stanowiska doświadczeń itp.). Może to być kolejna placówka, której 
sponsorem będzie notująca w ostatnich latach bardzo dobre wyniki finansowe państwowa 
spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Podobne placówki 
z powodzeniem działają m.in. w Bełchatowie (Ekspozycja PGE Giganty Mocy nagrodzone 
przez Polską Organizacje Turystyczną w kategorii "Najlepszy Produkt Turystyczny 2015"), 
Łaziskach Górnych (Muzeum Energetyki na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego sponsorowane przez spółkę TAURON Polska Energia S.A.) czy Paczkowie 
(Muzeum Gazownictwa powstałe z inicjatywy spółki Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo S.A.). Na terenie powiatu zgorzeleckiego powoli rozwijają się alternatywne 
formy zwiedzania z wykorzystaniem współczesnych narzędzi interpretacji dziedzictwa, takie 
jak geocaching i questing. Znajduje się tutaj 135 skrzynek aktywnych skrzynek 
geocachingowych, z czego prawie 75% ulokowanych jest na terenie Gminy Bogatynia. 
Kilkanaście "cache'ów" zamieszczono przy obiektach kulturowych m.in. Pałacu 
w Radomierzycach, na terenie byłego obozu jenieckiego STALAG VIII A w Zgorzelcu (2), 
ruinach średniowiecznego zamku Wronów w Trzcińsku Górnym. Największą popularnością 
cieszy się "cache" umieszczony w okolicach Trójstyku Granic (polsko-czesko-niemieckiej) 
w Porajowie. Punkt ten stanowi osobliwą i unikatową atrakcję turystyczną. W Polsce znajduje 
się 6 takich miejsc. W 2004 roku zorganizowano tutaj spotkanie przywódców Polski, Czech 
i Niemiec z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej. W Opolnie-Zdrój można wziąć udział 
w questingu "Śladami Dawnej świetności Opolna Zdrój". W połowie XIX wieku odkryto tutaj 
źródła wód leczniczych, na bazie których utworzono uzdrowisko zwane potocznie "Saskimi 
Cieplicami". Z uwagi na intensywną eksploatację złóż węgla brunatnego po II wojnie 
światowej, które poskutkowały zanikiem wód leczniczych, miejscowość straciła swoją 
funkcję. Trasa Questu prowadzi turystów śladami zabytkowej architektury dawnego 
uzdrowiska i parku zdrojowego. 

Usługi przewodnickie w regionie, są słabo rozwinięte. Ofertę zwiedzania Zgorzelca 
proponuje tylko jeden pilot wycieczek. Na terenie powiatu nie działa oddział PTTK. Brak 
również przewodników miejskich i terenowych ze stałą ofertą zwiedzania powiatu 
zgorzeleckiego. W regionie działają trzy Centra Informacji Turystycznej: Gminne Centrum 
Informacji Turystycznej w Bogatyni, Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach 
oraz Centrum Informacji Turystycznej w Zgorzelcu. To ostatnie rozpoczęło swoja działalność 
dopiero w maju 2017 roku. W regionie brakuje ofert pakietów tematycznych obejmujących 
zwiedzanie regionu na zamówienie, które organizowanych przez hotele. Nie istnieje także 
żadna oferta objazdu z przewodnikiem. Promocja turystyki na terenie powiatu jest na słabym 
poziomie. Z badań wynika, że region do tej pory nie miał samodzielnych stanowisk  
na targach turystycznych, dających możliwość zbiorczej prezentacji oferty turystycznej. Duży 
minus w kontekście promocji turystycznej stanowią braki w zakresie aktualnych 
"papierowych"publikacji turystycznych na temat regionu. Dorobek w tej kwestii jest ubogi. 
Dotychczas wydano jeden folder promocyjny "Powiat Zgorzelecki -spojrzenie ponad 
granicami", którego treść skupia się tylko i wyłącznie na charakterystyce wybranych walorów 
turystycznych, brakuje tam informacji dotyczących bazy gastronomicznej i noclegowej 
w regionie oraz jakichkolwiek danych teleadresowych. Źródłem wiedzy o dziedzictwie 
kulturowym regionu, są także dwie monografie, wydane w 2006 roku pt. "Wędrówki  
po Ziemi Zgorzeleckiej" i "Szlakiem wczesnośredniowiecznych grodzisk". Ich treść 
w syntetyczny sposób skupia sięna zagadnieniach dotyczących środowiska przyrodniczego, 
historii regionalnej Łużyc i architektury. Nie zawierają one jednak żadnych "informacji 
praktycznych" przydatnych potencjalnym podróżnikom. Atut wymienionych publikacji 
stanowi bogaty materiał fotograficzny. Oficjalne strony internetowe powiatów i gmin 
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zawierają informację"dla turysty", różnią się one jednak sposobem prezentacji i poziomem 
szczegółowości zestawionych informacji. Na oficjalnym portalu Starostwa Powiatowego 
w Zgorzelcu, w zakładce "Turystyka" prezentowane, są jedynie odnośniki do wymienionego 
wyżej folderu turystycznego. Podobna polityka widoczna jest na stronie gminy Sulików, skąd 
można pobrać mapę turystyczną i folder promocyjny gminy. Zdecydowanie lepsza pod kątem 
jakości jest prezentacja na stronach internetowych gmin. Informacja turystyczna na stronie 
Gminy Bogatynia zawiera treści dotyczące bazy noclegowej, gastronomicznej, adres i numer 
telefonu do GIT Bogatynia, odnośniki do rozkładu jazdy komunikacji publicznej oraz bazę 
linków m.in. do archiwalnych zdjęć prezentujących architekturę miasta w okresie 
przedwojennym, stron gminnych instytucji kultury i Bractwa Ziemi Bogatyńskiej. Portal 
gminy Zgorzelec w zakładce "Informacja turystyczna" umieszczono mapę turystyczną gminy 
w skali 1:50 000, ogólne informacje na temat gminy, w odnośniku "Zabytki" znajduje się 
charakterystyka obiektów pałacowych na terenie gminy, całość dopełniają informacji 
krajoznawcze na temat poszczególnych miejscowości ograniczone do historii i krótkiego 
opisu poszczególnych obiektów. Na stronie nie ma informacji dotyczących dostępności 
poszczególnych walorów oraz jakichkolwiek danych teleadresowych. Praktyczny zasób 
informacji w zakładce "Turystyka" posiada strona internetowa gminy Pieńsk, gdzie można 
wyszukać przewodnik po szlakach noclegowych oraz zasoby na temat bazy turystycznej wraz 
z danymi teleadresowymi i linkami do stron własnych obiektów. Podsumowując w pierwszej 
kolejności władze samorządowe powiatu zgorzeleckiego stawiają na rozwój turystyki 
aktywnej, czego dowodem, są działania realizowane w ramach projektu "Przygody z Nysą". 
Turystyka kulturowa może stanowić element komplementarny dla rozwoju ruchu 
turystycznego w mikroregionie. Barierę rozwoju stanowi ograniczenie dostępności wielu 
potencjalnie bardzo atrakcyjnych obiektów kulturowych np. pałaców tylko i wyłącznie dla 
gości hotelowych, brak pakietów turystycznych oraz słaba oferta przewodnicka. Celem 
popularyzacji turystyki kulturowej autorzy proponują podjąć następujące inicjatywy. 
W pierwszej kolejności należy zacząć organizować cykliczne i regularne wycieczki 
tematyczne z przewodnikiem np. "Pałace Ziemi Zgorzeleckiej", "Szlakiem Domów 
Przysłupowych", "Pradzieje Górnych Łużyc", "Szlakiem Martyrologii II wojny Światowej". 
Oferta powinna być skierowana także dla turystów z Czech i Niemiec w trzech wersjach 
językowych (czeski, niemiecki, angielski). Konieczne wydaje się nawiązanie współpracy 
z gospodarzami obiektów sakralnych i licznych pałaców w zakresie organizacji Dni 
Otwartych. Pakiety tematyczne łączące noclegi z wyżywieniem  i zwiedzaniem, mogą 
stanowić dodatkową atrakcję Hotelu w Łagowie, pensjonatu "Dom Zegarmistrza"w Zgorzelcu 
czy "Zagrody Kołodzieja" w Zgorzelcu.  
 
 
V. Powiat zgorzelecki jako destynacja turystyki kulturowej  
 

Na podstawie analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu, można 
stwierdzić, że jego walory mogą stanowić fundament dla rozwoju kilku form turystyki 
kulturowej. Duża koncentracja niektórych typów zasobów i działalność niektórych obiektów, 
jak również systemów penetracji turystycznej w formie szlaków wskazują na możliwości 
rozwoju turystyki tematycznej po szlakach i obiektach kulturowych, kulturowo-
przyrodniczej, turystyki eventowej, turystyki żywej historii, biograficznej oraz 
militarnej. 
 
Turystyka tematyczna 

Fundament dla uprawiania turystyki tematycznej stanowią przede wszystkim istniejące 
szlaki kulturowe, przebiegające przez mikroregion. W pierwszej kolejności należy wymienić 
Szlak VIA Regia o znaczeniu międzynarodowym, należący do Szlaków Kulturowych Rady 



Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org             Nr 2/2018 (marzec-kwiecień 2018) 

130 

Europy, przebiegający w Polsce wzdłuż autostrady A4, stanowiący element szlaku 
pielgrzymkowego św. Jakuba. Przystanek na trasie znajduje się w Zgorzelcu. Inicjatywą 
promującą ten linearny system penetracji turystycznej, są "Jakuby-święto Starego Miasta" 
zorganizowane w Zgorzelcu w 2017 roku w ostatni weekend sierpnia. Imprezą towarzyszącą 
jest organizowany w Goerlitz "Alstadfest Goerlitz". Impreza przyciągnęła ponad 100 000 
turystów. Turyści mogą brać udział w obu wydarzeniach jednocześnie. Kolejny ważnym 
szlakiem kulturowym przebiegającym przez region jest Szlak św. Jakuba-droga dolnośląska 
o znaczeniu regionalnym. W powiecie Zgorzeleckim na trasie szlaku znajdują się dwa 
obiekty: barokowy kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sławnikowicach 
oraz kościół pw. NMP Królowej Polski w Gronowie. Obie świątynie, są dostępne 
do zwiedzania przed i po mszach św. oraz po wcześniejszym uzgodnieniu. Priorytetem 
w zakresie lokalnych działań w zakresie rozwoju turystyki kulturowej jest "materializacja" 
Szlaku Domów Przysłupowych. Inicjatywa ta powinna powstać przy współpracy 
z powiatami: lubańskim, jeleniogórskim, bolesławieckim, kamiennogórskim i lwóweckim,  
co poniosłoby system do rangi regionalnej. Obszar obejmujący zasięgiem obiekty 
wybudowane w tym unikalnym dla mikroregionu stylu i technice zwany jest Krainą Domów 
Przysłupowych. Działania na rzecz promocji turystycznej prowadzi "Stowarzyszenie Dom 
Kołodzieja", które jest organizatorem Dnia Otwartego Domów Przysłupowych. Wydarzenie 
odbędzie się 27 maja 2018 roku. Na terenie powiatu zgorzeleckiego udostępnione zostanie 
12 obiektów, w tym 9 na terenie miast Bogatynia. Ponadto powiat posiada potencjał 
kulturowy do utworzenia "Szlaku obiektów sakralnych ziemi zgorzeleckiej" w skład którego 
może wejść kilkanaście obiektów sakralnym. Należy wymienić m.in. XIII – wieczne 
romańskie kościoły w Trójcy, Studniskach, Jerzmankach, Jędrzychowicach i Łagowie. 
Szczególnie cenny jest kościół pw. św. Franciszka w Jerzmankach – jedna z najstarszych 
budowli sakralnych na Górnych Łużycach (1260 r.), obiekt zbudowany jest z bazaltu 
wydobywanego w pobliskich kamieniołomach. może stanowić również potencjalną 
destynacje dla uprawiających geoturystykę. Kolejnym cennym obiektem jest kościół pw. 
Narodzenia NMP, stanowiący unikatowy przykład kościoła obronnego. Reprezentantami 
stylu barokowego, są kościoły w Białogórzu, Miedzianej, Osieku Łużyckim, Radzimowie, 
Żarkach Średnich i Gronowie. Kościół pw. Piotra i Pawła w Miedzianej z uwagi na bogate 
wnętrza uznawany jest za jeden z najpiękniejszych kościołów wschodnich Łużyc. Cmentarz 
2 Armii Wojska Polskiego oraz Centrum Edukacja, Pamięć, Kultura na terenie dawnego 
obozu STALAG VIII A w Zgorzelcu mogą stanowić element tematycznego systemu linearnej 
penetracji turystycznej tj. "Szlaku Martyrologii II wojny światowej" dla powstania, którego 
istnieje potencjał kulturowy na terenie całego kraju. W ramach popularyzacji tego elementu 
dziedzictwa można byłoby organizować cykliczne wycieczki z przewodnikiem. Również 
dziedzictwo archeologiczne regionu (6 stanowisk archeologicznych-ślad kultury materialnej 
plemion łużyckich) stanowi ważny element potencjału turystycznego regionu, wymagający 
tematyzacji. Najprostszą, a zarazem nie wymagającą nakładów finansowych formą 
interpretacji obu tematów, może być lokalny projekt sieci "cache'ów" obejmujący instalacje 
skrzynek przy każdym z obiektów w terenie. Geocaching z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. Przy odpowiedniej promocji projektów na stronie www.geocaching.pl 
może dojść do zainteresowania turystów z całego Dolnego Śląska, Czech i Niemiec. 
 
Turystyka kulturowo-przyrodnicza 

Walorami szczególnie cennymi dla miłośników tej formy turystyki jest zgrupowanie 
zespołów pałacowo-parkowych rozproszonych w północnej i centralnej części mikroregionu. 
Najcenniejszym obiektem pałacowym na terenie powiatu jest monumentalny XVIII wieczny, 
barokowy pałac w Radomierzycach. Rezydencja została wybudowana na sztucznej wyspie, 
otoczona jest "pierścieniem" rzeki Nysy Łużyckiej. Obiekt znajduje się w rękach prywatnych. 
Obecnie jest w trakcie remontu. We wnętrzach pałacowych ma w przyszłości powstać hotel  
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i centrum konferencyjne. Kolejnym z ważnych obiektów na terenie mikroregionu jest 
renesansowy zespół dworski w Łagowie, na terenie którego funkcjonuje obecnie 
trzygwiazdkowy hotel i pensjonat. Podobną funkcję pełni XVI wieczny renesansowy zespół 
pałacowo-parkowy w Lasowie. Klasycystyczny zespół dworski w Gronowie-miejsce 
zamieszkania malarki Wandy Stokwisz dostępny jest do zwiedzania po uzgodnieniu 
z właścicielką. W Pieńsku znajduje się XIX wieczny park, który powstał na terenie dawnego 
wyrobiska kopalni ałunu i gliny. W owych czasach był to prekursorski projekt rekultywacji 
terenów poprzemysłowych. Obecnie gmina prowadzi działania na rzecz rewitalizacji tego 
terenu finansowane w ramach projektu "Przygody z Nysą" finansowanego z środków UE. 
W Zgorzelcu na terenie Parku Miejskiego im. Błachańca znajduje się neoklasycystyczny 
Miejski Dom Kultury z końca XIX wieku. W 1950 roku w budynku podpisano tzw. "Układ 
Zgorzelecki", który formalnie potwierdzał przebieg granicy polsko-niemieckiej na Odrze  
i Nysie Łużyckiej. Obecnie działa tutaj kino, amatorski teatr, organizowane, są także 
warsztaty dla dzieci i młodzieży. Działań na rzecz rewaloryzacji wymaga zespół pałacowo-
parkowy w Kostrzynie, gdzie mieści się barokowy XVIII wieczny pałac. Obecnie teren parku 
jest zdziczały, widoczne, są tylko ślady pierwotnego założenia ogrodowego. Na terenie parku 
wzniesiono domy mieszkalne, których architektura pierwotnie zatarła charakter pierwotnego 
założenia. Wszystkie obiekty znajdują się na trasie Szlaku Historycznych Parków i Ogrodów 
Borów Dolnośląskich stworzonego z inicjatywy Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 
Trasa dostępna jest w formie śladów gpx, dostępna na odbiorniki GPS. 
 
Turystyka industrialna 

Niewątpliwą atrakcją dla turystów industrialnych jest możliwość zwiedzania wyrobiska 
Kopalni Węgla Brunatnego "Turów". Jest to jedno z największych wyrobisk eksploatacyjnych 
w Polsce. Jego powierzchnia sięga 24 km2, a głębokość ponad 210 metrów. Tradycja 
wydobycia surowca w tym miejscu sięga 1904 roku. Organizatorem zwiedzania obiektu jest 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej. Połączone jest ono ze zjazdem na ścianę 
węglową. Panoramę wyrobiska można podziwiać również z tarasu widokowego "Odkrywka" 
w Bogatyni. Kolejnym wartym uwagi obiektem jest wiadukt kolejowy na Nysie Łużyckiej 
w Zgorzelcu. Obiekt ten ma ponad 475 m długości i 35 m wysokości i jest jednym 
z najdłuższych w Polsce. Pierwotnie konstrukcja ta powstała w połowie XIX wieku. 
Wysadzona dzień przed zakończeniem II wojny światowej przez żołnierzy niemieckich. 
Oddana została ponownie do użytku w 1957 roku. Na terenie Zgorzelca znajduje się zespół 
młyna trójkołowego, którego historia sięga XIII wieku. Obecnie we wnętrzach obiektów 
znajduje się restauracja "Piwnica Staromiejska" jeden z najpiękniejszych obiektów 
gastronomicznych na terenie miasta. 
 
Turystyka miejska, eventowa, żywej historii, 

Zwiedzanie Zgorzelca może stanowić element oferty komplementarnej turystów 
odwiedzających Goerlitz. Na terenie miasta turyści mogą zwiedzić wystawę stałą w Muzeum 
Łużyckim zaaranżowaną na XIX wieczną izbę łużycką, Izbę pamięci Jakuba Boehme i zespół 
kamienic na Przedmieściu Nyskim. Oba obiekty biorą udział w cyklicznie organizowanej 
Nocy Muzeów. Szczególną uwagę turystów przyciąga zrewitalizowana ulice: Wrocławska 
i Daszyńskiego, gdzie usytuowane, są wyżej wymienione obiekty. Obszar ten położony 
na nadbrzeżu Nysy Łużyckiej stanowi doskonały punkt widokowy w kierunku historycznego 
centrum Goerlitz m.in XV wieczny gotycki kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła 
w Goerlitz. Jest to najstarsza część miasta, gdzie w trakcie prac archeologicznych odkryto 
ślady osadnictwa miejskiego z przełomu XII i XIII wieku. Oba miasta łączy pieszy 
i rowerowy Most Staromiejski-obiekt ten powstał pierwotnie w XV wieku, wysadzony pod 
koniec II wojny światowej, doczekał się odbudowy dopiero w 2004 roku. Jest to również 
miejsce skrzyżowania Szlaków Kulturowych VIA REGIA i Drogi św. Jakuba prowadzących 
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do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Kontynuacje obu struktur penetracji turystycznej 
po stronie niemieckiej stanowi prowadząca przez Saksonie i Turyngie Ekumeniczna Droga 
Pątnicza. W Zgorzelcu organizowane, są dwa eventy kultury masowej o znaczeniu 
międzynarodowym. W ostatni weekend sierpnia w Zgorzelcu i Goerlitz organizowany jest 
event o międzynarodowym znaczeniu. jest tzw. święto miasta. "Jakuby-święto starego miasta" 
organizowane, są cyklicznie od 2008 roku. W tym samym czasie na terenie Goerlitz odbywa 
się "Alstadfest Goerlitz". W ubiegłym roku obie imprezy przyciągnęły ponad 100 000 
turystów. Impreza ta szczyci się atrakcyjnym programem, w ramach którego organizowane, 
są m.in. warsztaty filozoficzne, plenerowe spektakle teatralne, turnieje rycerskie i historyczny 
jarmark. Wydarzenie rozpoczyna symboliczne przekazanie kluczy do miasta. Impreza trwa  
3 dni. Organizowane w ramach eventu turnieje rycerskie i konne mogą zainteresować 
odbiorców zainteresowanych turystyką żywej historii. Kolejnym wydarzeniem o randze 
międzynarodowej jest odbywający się lipcu na terenie Zgorzelca odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej. Impreza trwa 3 dni, a program obejmuje 
występy zespołów muzycznych z całej Europy, kulinarny pokaz kuchni greckiej, oraz 
biesiadę organizowaną przez Tawernę Naoussa w Zgorzelcu. Ponadto na terenie Bogatyni 
organizowany jest cyklicznie Hałda Jazz Festiwal (event kultury wysokiej). Impreza trwa  
3 dni. Obejmuje występy artystów jazzowych z całego kraju. 
 
Turystyka biograficzna 

Kolejnym cennym obiektem muzealnym na terenie Zgorzelca jest Izba Pamięci Jakuba 
Boehme-żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku filozofa ewangelickiego, mistyka, 
głoszącego poglądy zgodne z doktryną gnostycyzmu. Jest on autorem kilkunastu dzieł m.in. 
"Aurora. czyli Jutrzenka o Poranku". W ramach ciekawostki należy wspomnieć, że w styczniu 
2006 roku miasto odwiedził Nicolas Cage, jego celem było poszukiwanie śladów Boehmego 
w Zgorzelcu i Goerlitz. Dom Jakuba Boehme usytuowany jest na Przedmieściu Nyskim 
w Zgorzelcu, obecnie w jego wnętrzach działa stale otwarta wystawa poświęcona życiu tej 
niezwykłej postaci. Grób filozofa znajduje się na cmentarzu w Goerlitz. Miejsca poświęcone 
życiu Boehmego stanowią destynację turystyki biograficznej. Potencjał dla rozwoju tej formy 
penetracji przestrzeni kulturowej posiada także Pałac w Sławnikowicach, gdzie mieszkał 
Ehrienfried Walter von Tschirnhaus-żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku uczony 
i filozof, uznawany za twórcę europejskiej porcelany. W Sławnikowicach stworzył on m.in. 
prywatne towarzystwo naukowe, wybudował hutę szkła i prowadził eksperymenty naukowe 
z zakresu optyki. Na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Żeromskiego znajduje się nagrobek 
Bartłomieja Scultetusa żyjącego na przełomie XVI/XVII wieku astronoma, kartografa 
i twórcy zegarów słonecznych. Potencjał kulturowy związany z życiem i twórczością 
Boehmego wykorzystany został podczas święta "Jakuby 2017". Boehme stał się inspiracją do 
organizacji warsztatów filozoficznych, w ramach których zorganizowani wykład "Podstawy 
skutecznej współczesnej praktyki stoickiej", quiz wiedzy na temat stoicyzmu, kiermasz 
książek i happening. Życie i osiągnięcia Tschirnhausa, mogłyby posłużyć do stworzenia 
produktu turystycznego w formie wystawy kolekcji porcelany miśnieńskiej połączonej 
z jarmarkiem. Z uwagi na długotrwały proces produkcji porcelany. Warsztaty ceramiczne dla 
turystów mogłyby się skupiać na malowaniu naczyń. 
 
Turystyka militarna 

Na terenie miasta Zgorzelec znajduje się Cmentarz Żołnierzy 2 Armii Wojska 
Polskiego, poległych wiosną 1945 roku, w czasie forsowania Nysy Łużyckiej. Jest to jedna 
z największych nekropolii tego typu w kraju. Spoczywa tutaj ponad 3400 żołnierzy polskich, 
w tym jeden podpułkownik Nikifor Jaśkiewicz, siedmiu majorów, 24 kapitanów, 
43 poruczników, 195 podporuczników, 98 chorążych i 7 podchorążych, a także kobiety 
sanitariuszki. Ponadto spoczywa tu ponad 2000 anonimowych ciał, których nie udało się 
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ekshumować. Nad cmentarzem góruje pomnik Orła Piastowskiego dłuta Józefa Potępy. 
Monument został odsłonięty w 1978 roku. W południowej części miasta znajduje się teren 
niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A, funkcjonującego w latach 1939-45. Szacuje 
się, że do niewoli trafiło tutaj ponad 100 tys. jeńców wojennym m.in. narodowości polskiej, 
słowackiej, belgijskiej, francuskiej, włoskiej, amerykańskiej, brytyjskiej, rosyjskiej, a także 
obywatele Jugosławii, Nowej Zelandii i Australii. Obecnie na tym terenie znajduje się pomnik 
upamiętniający ofiary niewoli, cmentarz żołnierzy radzieckich oraz cmentarz jeńców 
radzieckich. Unikatowe w skali Europy Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura 
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN Zgorzelec-Görlitz usytuowane na terenie obozu 
jenieckiego STALAG VIII A stanowi miejsce upamiętniające jeniecką działalność 
artystyczną. Znajduje się tutaj wystawa poświęcona francuskiemu kompozytorowi Olivierowi 
Messiaenowi - jeńcowi osadzonemu na terenie Stalagu, który skomponował utwór "Kwartet 
na koniec czasu". Arcydzieło uznawane za jeden z najbardziej porywających utworów 
XX wieku. Dzieło powstało w niewoli, a jego premiera miała miejsce 15 stycznia 1941 roku. 
Autor jeszcze przed wojną zaczął doświadczać synestezji. Cierpienia związane z życiem 
codziennym w niewoli i nasilające się omamy stały się inspiracją do powstania utworu. 
Obiekt otwarto w 2015 roku, a pomysłodawcą budowy jest był Albrecht Goetze. W miejscu 
tym organizowane są warsztaty kompozytorskie, koncerty i multimedialne przedsięwzięcia 
muzyczne. Celem działalności placówki jest działalność jako miejsce spotkań młodzieży 
europejskiej. Obiekt czynny jest 5 dni w tygodniu, o stałych godzinach. 
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Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej 
 

Pytanie 77 
 

Overoturism w turystyce kulturowej 
 
Autor: dr hab. Jacek Borzyszkowski (Politechnika Koszalińska) 
 
Zjawisko overtourismu staje się coraz bardziej dotkliwym problemem turystyki XXI wieku. 
Protesty przeciwko masowej turystyce, zauważalne chociażby w Barcelonie czy Wenecji, 
stanowią wyraźny i nieodzowny element prób ograniczenia przyjazdowego ruchu 
turystycznego. Warto podkreślić, iż miasta, w których widoczne jest zjawisko overtourismu 
bardzo często są ważnymi czy nawet najważniejszymi destynacjami w danym kraju.  
Co więcej, turystyka kulturowa w wielu przypadkach odgrywa najważniejszą rolę  
w tamtejszej gospodarce turystycznej. W związku z powyższym chciałbym zadać następujące 
pytania i zaprosić do szerszej dyskusji: 
Czy postępujące i coraz bardziej widoczne zjawisko overoturismu stanowi realne zagrożenie 
dla turystyki kulturowej? A może odwrotnie - czy może się ono przyczynić do poprawy 
jakości turystyki kulturowej, m.in. dzięki propagowaniu jej zrównoważonych form? 
 
 
Odpowiedzi. 
 
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF Kraków 

Zjawisko overtourismu rzeczywiście nasila się i staje się coraz większym problemem 
zarówno dla mieszkańców regionów, miast, gestorów atrakcji turystycznych jak  
i dla turystów. Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego prowadzi do zatłoczenia 
atrakcyjnych miejsc, do efektu przereklamowania i agresywnej komercjalizacji, co obniża 
poziom estetycznych doznań turystów i skutkuje degradacją naturalnych zasobów. Efektem 
nadmiernej frekwencji turystów jest wzrost cen usług, mieszkań i nieruchomości. Prowadzi  
to do wyludnienia historycznych dzielnic i zmiany ich funkcji: stają się one sztuczną enklawą 
nasyconą usługami turystycznymi i zatracają historyczny charakter. Takie problemy możemy 
zaobserwować np. w Wenecji, Florencji, Barcelonie, Rzymie, Pradze, a w Polsce  
w Krakowie, Zakopanem czy Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Masowa turystyka przynosi 
tym miastom ogromne zyski, ale odciska negatywne piętno na ich rozwoju. Pogarsza się 
jakość usług gastronomicznych, przeciążona jest miejska infrastruktura.  

Przestrzeń turystyczna ma swoje ograniczenia wynikające z wielkości powierzchni 
użytkowej, jak i jej reakcji na ruch turystyczny. Istotnym problemem jest ustalenie wielkości 
dopuszczalnej wielkości ruchu, przekraczanie której uznać by można za nadmierny. Jest to 
jeden z problemów badawczych geografii turyzmu: obliczane są co prawda wskaźniki 
chłonności, pojemności i przepustowości, ale wyniki tych badań nie są wykorzystywane  
w praktyce. 

W rankingu Onetu.pl [www.noclegowo.pl/przewodnik/10-najbardziej-zatloczonych-
atrakcji-w-polsce, 16.04.2018] najbardziej zatłoczone miejsca w Polsce to Kraków  
i Krupówki w Zakopanem, Kazimierz Dolny, Morskie Oko, Śnieżka i Molo w Sopocie.  
W wypadku pojedynczych atrakcji kulturowych możemy mówić już o nadmiernej frekwencji 
(w niektórych okresach roku czy w weekendy), w słynnych zamkach takich jak Wawel, 
Malbork, Książ, Łańcut oraz założeniach pałacowo-parkowych (Wilanów i Łazienki  
w Warszawie). Podobna sytuacja występuje na Trasie Turystycznej w Wieliczce, w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie czy w Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau. 
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Nadmierna frekwencja turystów, czyli turystyka masowa, prowadzi do konfliktów,  
w którym biorą udział trzy strony: 

1. Mieszkańcy - którzy pragną, aby tłumy turystów nie ograniczały ich komfortu  
w codziennym życiu; 

2. Turyści - którzy chcą jak najefektywniej wykorzystać wolny czas, ale także 
zrelaksować się; 

3. Przedsiębiorcy - których celem jest zwiększenie zysków i ciągłe rozwijanie oferty 
usług turystycznych. 

Niezmiernie trudno znaleźć „złoty środek”, który byłby rozwiązaniem odpowiadającym 
wszystkim zainteresowanym. O problemach tych dyskutowano w marcu tego roku  
w Krakowie na konferencji Miasta Historyczne 3.0. 

Prof. Marek Kazimierczak uważa, że „koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce, 
powinna obejmować zarówno aspekt ekonomiczny, jak ekologiczny i społeczno-kulturowy.  
Te trzy „filary zrównoważenia” wiążą w jedną, spójną całość gospodarkę turystyczną, 
uczestników turystyki (turystów i społeczność przyjmującą turystów) oraz miejsca docelowe, 
do których udają się turyści. Wymienione aspekty powinny być traktowane równoważnie, gdyż 
jedynie ich rozsądne połączenie ma szanse zaowocować powstaniem i rozwojem 
zrównoważonej turystyki, czyli zapewniającej polepszenie jakości życia jednostek  
i społeczeństw” [Kazimierczak 2009, s. 12]. W zarządzaniu atrakcyjnymi miejscami trudno 
jednak o wypracowanie kompromisu pomiędzy ww. trzema stronami. 

Pojawiają się w mediach informacje o próbach ograniczania ruchu turystycznego 
poprzez limitowanie liczby turystów (we Włoszech np. burmistrzowie Rzymu, Wenecji, 
Mediolanu, Florencji domagają się od włoskiego Ministra Kultury podjęcia działań 
ograniczenia napływu turystów, np. montowania w obiektach bramek kontrolnych 
zamykających się w chwili przekroczenia wyznaczonego limitu). Władze Filipin 
zdecydowały się na pół roku zamknąć rajską wyspę Boracay, aby posprzątać plaże i dać 
odpocząć przyrodzie. Podobne działania podjęła Tajlandia w odniesieni do słynnej plaży 
Maya Bay na wyspie Phi Phi Leh. 

Paradoksalnie jednak overtourism może skłonić władze państwowe, samorządowe, 
gestorów atrakcji turystycznych, przedsiębiorców do podjęcia działań na rzecz 
zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju.  

W celu przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu odwiedzających w atrakcjach 
turystycznych stosuje się różne techniki zarządzania ruchem, można wymienić np. po stronie 
podaży [przytaczam za Garrod 2003, s. 124-139]: 

• zwiększanie elastyczności atrakcji: wydłużanie czasu i liczby dni otwarcia atrakcji, 
otwieranie większej liczby wejść i kas w godzinach szczytu, zwiększanie liczby 
personelu w okresach wzmożonego ruchu, otwieranie dodatkowych przestrzeni  
z kawiarniami i innymi udogodnieniami w okresach szczytu, polecanie specjalnych 
ścieżek zwiedzania atrakcji w celu ułatwienia przepływu strumieni gości, szkolenie 
personelu do pracy na różnych stanowiskach w celu przemieszczania ich na bardziej 
zatłoczone miejsca w okresach szczytu; 

• zwiększanie pojemności atrakcji poprzez zakup i zorganizowanie dodatkowych 
przestrzeni dla odwiedzających, budowa nowych sklepów z pamiątkami i pawilonów 
wystawowych; 

• zarządzanie kolejkami: zawijanie kolejek, oferowanie materiałów informacyjnych  
do studiowania w czasie oczekiwania, ustawianie ekspozycji w celu rozproszenia 
kolejki, przesunięcie kolejek w głąb atrakcji, dzięki czemu odwiedzający mogą 
rozkoszować się atmosferą atrakcji podczas czekania, dostarczanie rożnych form 
rozrywki osobom oczekującym w kolejce; 

• ochrona atrakcji: obecność ochrony i personelu na terenie ekspozycji  
(np. wolontariuszy), ograniczanie dostępu do wrażliwych miejsc za pomocą barierek 
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linowych, wykorzystanie tarcz szklanych w celu ochrony eksponatów, utwardzanie 
ścieżek, pokrywanie parapetów i innych wrażliwych elementów powłokami 
ochronnymi, umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

Innymi sposobami zarządzania ruchem odwiedzających atrakcje jest zarządzanie 
popytem. Do takich technik zaliczyć można: 

• zachęty cenowe: okresowe podnoszenie cen w celu zredukowania popytu i uzyskania 
dodatkowych środków na naprawę wyrządzonych przez odwiedzających szkód oraz 
obniżanie cen w okresach niskiego sezonu; 

• techniki marketingowe sterowania popytem: promocja zwiedzania atrakcji, poza 
sezonem; sprzedawanie łączonych biletów z innymi atrakcjami,  

• edukacja i interpretacja jako sposób oddziaływania na postawy i zachowania 
zwiedzających. 

W licznych analizach i opracowaniach poświęconych rozwojowi turystyki aspekt 
społeczno-kulturowego zrównoważenia jest niedoceniany. Dziedzictwo kulturowe stało się 
towarem, zamienia się w płatna atrakcję służąca rozrywce. Słuszne są obawy utraty 
tożsamości kulturowej spowodowane zalewem sztucznie wykreowanych atrakcji oraz 
unifikacji form i standardów spędzania czasu wolnego. Ta diagnoza powinna wywołać  
o decydentów, kreatorów polityki turystycznej działania nastawione na wzmacnianie poczucia 
tożsamości kulturowej, a także upowszechniania zrównoważonego rozwoju w umysłach 
wszystkich interesariuszy, tak aby stał się on zasadą, a nie tylko ideą. 
 
 
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM w Olsztynie 
 

W mojej odpowiedzi na zadane pytanie nie stanę po żadnej ze stron: ani mieszkańców, 
ani turystów, ani też przedsiębiorców, czy organizatorów turystyki. Nie wypowiadam się 
również jako badacz turystyki czy geografii turyzmu. Poniżej przedstawię tylko moje 
refleksje wynikające z osobistych obserwacji i refleksji na ten temat: 

1) Nie dziwię się mieszkańcom, że nie lubią natłoku turystycznego, co powoduje brak 
spokojnego życia, normalnej pracy, niemożliwość korzystania z atrakcji własnego 
miasta. Jako mieszkańcy mają prawo do tego, a są spychani przez turystów na drugi 
plan. Często są intruzami we własnym mieście.  

2) Turyści natomiast są zawiedzeni niemożliwością spokojnego zwiedzenia danego 
miejsca właśnie z powodu zbyt dużej ich liczby. Coraz częściej słyszy się od osób 
wyjeżdżających, że wystarczy być w tak obleganym miejscu tylko raz, by już więcej 
tam nie pojechać. Zdjęcia robi się ponad głowami innych, przepycha się łokciami, 
jest większe narażenie na drobne kradzieże, brak miejsca parkingowego, 
niesympatyczną obsługę w lokalach gastronomicznych i wiele innych 
nieprzyjemności. 

Jakie rozwiązanie widzę dla miast „obleganych” przez turystów? 
1) Podnieść opłaty dla turystów za pobyt – za to władze miasta powinny zatrudnić 

więcej osób do sprzątania po turystach, zabezpieczyć toalety dla nich i zadbać  
o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i gości. 

2) Regulować napływ turystów poprzez określenie limitów, np. wejść do muzeów czy 
wjazdów do centrum. 

3) Lepiej kontrolować wynajem apartamentów i wprowadzić limity miejsc. 
4) Oferować turystom inne miejsca / trasy / atrakcje w danym mieście – nie te, które są 

powszechnie znane i przyciągają największe tłumy. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nałożenie wyższych opłat i ograniczeń wjazdów 

spowoduje uczynienie z miasta turystycznego – miasta dla bogatych, których na taką 
wycieczkę będzie stać. Stanie się to więc turystyką ekskluzywną. Może warto wcześniej 
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rozpisać referendum wśród mieszkańców – obywateli miasta – czy godzą się na takie 
restrykcje, czy też nie. Czy wolą mieć zysk z prowadzonych w mieście interesów 
(przewozowych, turystycznych, gastronomicznych) czy też więcej spokoju i normalności? 

Z drugiej strony takie działania spowodują szukanie przez turystów innych destylacji – 
mniej znanych i mniej obleganych, ale równie pięknych. Tym samym może zyskają  
na znaczeniu polskie miasta sieci Cittaslow, do których zwiedzania ja osobiście zachęcam. 
 

dr Marcin Gorączko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Trudno chyba o bardziej odpowiedni moment na podjęcie dyskusji o zjawisku 
określanym jako „overtourism” niż przeddzień majówki. Jeśli pogoda dopisze, sztandarowe 
punkty na mapie krajowych atrakcji wypełnią szczelnie i po brzegi tłumy turystów, po raz 
kolejny udowadniających swoją przytłaczającą obecnością, że pojemność turystyczna  
to pojęcie niezwykle elastyczne a po przekroczeniu wszelkich granic rozsądku pozostaje 
jeszcze bardzo dużo możliwej do wykorzystania przestrzeni.  

Nie mam żadnych wątpliwości, że „overtourism” stanowi realne zagrożenie  
dla turystyki kulturowej, dla jej jakości, roli edukacyjnej oraz znaczenia w rozbudzaniu  
i kształtowaniu głębszych przeżyć duchowych, co chyba nadal pozostaje głównym 
wyróżnikiem tej formy turystyki na tle innych. Zresztą pytanie zadane przez Jacka 
Borzyszkowskiego skłania do zastanowienia się nad tym czym współcześnie jest turystyka 
kulturowa a czym już chyba nie jest. Czy „kontemplacja” wyrazu artystycznego i kunsztu 
wykonania rąbka portretu Mona Lisy widzianego pomiędzy głowami w małym zatłoczonym 
pomieszczeniu to jeszcze turystyka kulturowa, czy już tylko jej karykatura?  
Czy „podziwianie” w tłumie weneckiej architektury na Piazza San Marco to jeszcze turystyka 
kulturowa, czy też jej wynaturzenie? Czy koncert Roda Stewarda na plaży Copacabana  
(3,5 mln. uczestników) daje możliwość udziału w wydarzeniu artystycznym czy raczej  
w imprezie z gatunku bicia rekordów Guinnessa? A z krajowych szlagierów: czy nużące 
wielogodzinne przesuwanie się w kolejce na Giewont to w ogóle turystyka - jakakolwiek - 
czy po prostu groteska? I tak dalej - przykłady można mnożyć, bo też jest ich po prostu coraz 
więcej. 

Turystyka jako zjawisko złożone i wieloaspektowe stanowi przedmiot zainteresowania 
wielu dyscyplin nauki – ekonomii, zarządzania, geografii i kultury fizycznej. Warto jednak 
zastanowić się czy akurat „overtourism” jako przykład zachowania stadnego nie powinien 
być przede wszystkim badany metodami właściwymi dla socjologii i psychologii społecznej  
i rozpatrywany głównie z tego właśnie punktu widzenia? Na ile moda, opinia większości,  
czy zdanie samozwańczych znawców tematu powoduje, że decydujemy się na podróż  
do miejsc gdzie zdążają niemal wszyscy i to w tym samym terminie? Dlaczego 
doświadczywszy rozczarowania wynikającego z ogromnego rozdźwięku pomiędzy 
oczekiwaniami a zastaną rzeczywistością, przy najbliższej okazji popełniamy ten sam błąd? 
Czy nie powinno się zmierzać do tego, aby działania mające na celu powstrzymanie 
nadmiernej ekspansji turystyki dotyczyły nie samych destynacji przez dość chaotyczne próby 
gaszenia szalejącego już tam pożaru, ale były adresowane do uczestników wyjazdów już  
na etapie podejmowania przez nich decyzji - dokąd jechać tym razem? I tu wrócę na moment 
do tegorocznej majówki w kraju. Nie dziwi, że wszystkie główne portale informacyjne 
opublikowały listy najbardziej polecanych miejsc do odwiedzenia. Dziwić powinno, że są  
to te same pozycje, co rok temu i jeszcze wcześniej (Kraków, Zakopane, Wrocław, Gdańsk, 
Kazimierz …) mimo iż wiadomo, że względu na stopień zatłoczenia w tym terminie pobyt  
w tych miastach przyniesie raczej więcej stresu niż odpoczynku. Jeszcze bardziej dziwi,  
że miasta te na swoich własnych portalach zachęcają do spędzenia w nich majówki. Przecież 
to w ich przypadku zupełnie niepotrzebne. Właśnie ta niepohamowana zachłanność, 
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usprawiedliwiana wewnątrzkrajową i międzynarodową konkurencją w branży turystycznej, 
przyczyniła się do powstania sytuacji kryzysowej związanej z nadmierną ekspansją turystów 
w Wenecji i Barcelonie, których genezę i skutki przedstawili na łamach ubiegłorocznej 
„Turystyki Kulturowej” Joanna Kowalczyk-Anioł i Piotr Zmyślony [2017]. Wyraźnie daje się 
odczuć, że problem „overtourism” według zarządzających turystyką miejską nie istnieje aż do 
momentu wystąpienia nagłego kryzysu w relacji społeczność lokalna – turyści – władze. 
Przyjmując, że znaczna, jeśli nie większa część turystów podejmuje decyzje o wyjazdach na 
podstawie źródeł internetowych oraz przewodników i innych materiałów promocyjnych, 
graniczy z oszustwem zamiatanie pod dywan problemu notorycznego przekroczenia 
chłonności turystycznie atrakcyjnych obszarów, np. poprzez publikowanie zdjęć 
przetworzonych wcześniej w Photoshopie (jak niemal zupełnie pusty rynek w Krakowie),  
czy opisywanie głównych atrakcji bez informacji, że aby je „zaliczyć”, turysta musi 
oczekiwać w kilkugodzinnej kolejce. O tym wszystkim dowiemy się na miejscu.  
W tym kontekście zaciekawiła mnie ostatnio publikacja internetowa, której autor starał się 
wspomóc internautów przy podjęciu decyzji czy warto jechać na majówkę do Lwowa, czy też 
nie. Pozwolę sobie zacytować: „Popularność wyjazdów na weekend majowy do Lwowa jest 
wręcz szokująca. W okresie krótko przed oraz w trakcie pierwszych wolnych dni maja nasza 
witryna www przeżywa prawdziwe zatrzęsienie. A skoro przeżywa je strona, to możecie 
domyślać się co dzieje się we Lwowie”. I dalej: „Jeśli cena wódki w sklepie rekompensuje 
Wam zatłoczone i huczne ulice pełne roszczeniowych turystów z Polski – jedźcie do Lwowa 
na weekend majowy. Jeśli nie przeszkadzają Wam tłumy lokalnych turystów (początek maja 
to również dni wolne od pracy na Ukrainie – 1 oraz 9 maja) – jedźcie na weekend majowy do 
Lwowa” oraz „Warto pamiętać też o tym, że osoby utrzymujące się z branży hotelarskiej  
czy wynajmujące swoje mieszkania turystom też mają kalendarze i dobrze wiedzą,  
że w Polsce w maju jest wiele dni wolnych od pracy. Ceny noclegów na początku maja  
w gorącym turystycznie okresie są wyższe o 50, a często i 100% od normalnych, mniej 
turystycznych dni. Jeśli chcecie przepłacać – jedźcie na majówkę do Lwowa”. Zaś na 
zakończenie: „Kawa i papierosy po 5 zł, obiad za 30 albo butelki wódki po 10 złotych nie są 
produktami tak ważnymi, by wyjeżdżać na wakacje, na których tak właściwie wcale się nie 
odpoczywa. Do Lwowa warto jechać, ale nie w święta i weekendy majowe. Zamiast  
na majówkę, lepiej pojechać do Lwowa bezpośrednio po Wielkanocy lub w drugiej połowie 
maja”. Celnie, konkretnie ale i z humorem. Tak uczciwe stawianie sprawy to nadal niestety 
rzadkość zarówno w sieci jak również w punktach obsługi turystycznej.  

 Prawdziwym nieszczęściem jest to, że cele turystyki masowej i turystyki kulturowej  
w dużej mierze pokrywają się. W tym sensie, że w obydwu przypadkach na ogół dotyczy to 
tych samych miejsc i obiektów kulturowo najcenniejszych. O ile jednak nastawiony głównie 
na rozrywkę (rozwinięta baza gastronomiczno-noclegowa i usługowa) i zupełnie 
powierzchowny, często sprowadzający się do wykonania selfie, odbiór walorów kulturowych, 
historycznych, estetycznych itp. („5, 10, 15 itd... miejsc, które koniecznie należy zobaczyć”) 
turysta masowy ma spore szanse na udany pobyt. W przypadku turysty o większych 
oczekiwaniach poznawczych i większym wyrobieniu już tak raczej nie będzie. Problem 
polega na tym, że zarządzający turystyką często nie dokonują rozróżnienia pomiędzy tymi 
antagonistycznymi grupami turystów, a jeśli to tak to raczej skłaniają się ku turystom 
masowym jako liczniejszym a więc przynoszącym zdecydowanie większy zysk. 

 W swojej wypowiedzi Izabela Lewandowska podaje kilka propozycji rozwiązań dla 
obleganych miast. Sprowadzają się one do reglamentacji, która jednak stosowana już  
w przypadku wielu obiektów i miast (np. bilety wstępu w ściśle określonej ilości w danym 
dniu, strefy wyłączone z ruchu samochodowego itp.) nie przyczyniła się do wyraźnie  
do zmniejszenia presji ze strony turystów. Warto zwrócić uwagę, że propozycje bardziej 
radykalne, realizowane np. w Wenecji napotykają nie tylko na sprzeciw przedsiębiorców  
z branży turystycznej ale również samych mieszkańców, obawiających się odpływu turystów. 
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Jak się wydaje, potrzeba tam jeszcze większej desperacji aby mieszkańcy przestali zakładać, 
że możliwe jest funkcjonowanie na zasadzie „zjeść ciastko i mieć ciastko”.  

 Odpowiadając już krótko na drugą część pytania, dotyczącą ewentualnego 
pozytywnego wpływu „overtourismu” na turystykę kulturową m.in. poprzez propagowanie  
jej zrównoważonych form, pozwolę sobie na opinię, że dla ogólnego rozwoju zjawiska nie 
będzie to raczej miało większego znaczenia, w sytuacji kiedy większa część najcenniejszych 
walorów kulturowych tak naprawdę została już zawłaszczona przez turystykę masową.  
To ona będzie nadawać ton światowemu i krajowemu ruchowi turystycznemu a nie - jakby 
nie było – wciąż dość elitarna turystyka kulturowa. Według raportu Światowej Organizacji 
Turystyki w 2017 roku ruch turystyczny wzrósł w porównaniu z rokiem 2016 o 7%, a liczba 
turystów, którzy wykupili co najmniej jeden nocleg przekroczyła 1,3 miliarda. Z tej liczby 
najwięcej, bo ponad 670 mln, przypadło na Europę, co oznacza wzrost aż o 8% w stosunku  
do roku wcześniejszego. Jak na razie nie ma powodów, aby przypuszczać, że tendencja  
ta ulegnie odwróceniu. Można założyć, że ogólny wzrost liczby turystów będzie zachętą  
do wygenerowania nowych czy mało znanych atrakcji turystycznych (np skłoni decydentów 
do rewitalizacji niszczejących i niezagospodarowanych zabytków, a przedsiębiorców  
do rozbudowy infrastruktury turystycznej). Moja Przedmówczyni nazywa je destynacjami 
mniej znanymi i mniej obleganymi, ale równie pięknymi. Nie do końca się jednak zgadzam, 
by miało to istotne znaczenie na szerszą skalę. Zasoby tego, co najpiękniejsze (albo szerzej - 
najatrakcyjniejsze) i najstarsze nie zwiększą się, a raczej zmniejszą wraz z upływem czasu.  
Z kolei w przypadku tego, co nowe, potrzeba dużo czasu i zachodu, by zajęło ono miejsce  
w turystycznym kanonie. Myślę więc, że wzrost liczby turystów, że przede wszystkim odbije 
się negatywnie na najbardziej popularnych obecnie destynacjach, a jeszcze bardziej 
wzmożona ich inwazja na ośrodki wiodące pod tym względem zarówno w skali kraju, 
kontynentu i całego globu, pogłębi jeszcze bardziej problemy wynikające z „overtourismu”. 
Po prostu: tu podaż nie ma szans nadążać za rosnącym tak lawinowo popytem.  
 
 
Prof. dr hab. Beata Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr hab. Krzysztof 
Kasprzak, Poznań 

 
Zjawisko overtourismu, czyli rozwój turystyki masowej, wiąże się nie tylko  

z negatywnym oddziaływaniem na lokalne społeczeństwa miejsc turystycznych, ale ma także 
wyjątkowo niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze. I to nie tylko na terenach 
szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym (np. parki narodowe), ale także poza 
nimi: w miastach czy miejscowościach uzdrowiskowych. Stałe obniżanie się zarówno jakości 
życia mieszkańców, jak i jakości doznań turystów w wielu miejscach jest już 
nieakceptowalne przez obie strony. 

W naszym kraju przyrodnicy już prawie pół wieku temu zwracali uwagę na postępujące 
niszczenie środowiska przyrodniczego przez masową turystykę - zwłaszcza na terenach 
górskich. Dotyczy to szczególnie tych obszarów, gdzie turystyka, a także różne formy 
rekreacji i sportu, prowadzone są przez kilka miesięcy w ciągu roku, zarówno latem,  
jak i zimą. Zmiany te powodowane są nie tylko przez piesze przemarsze (trudno to bowiem 
często nazwać krajoznawczym wędrowaniem) tłumów turystów przez najbardziej 
uczęszczane szlaki, ale także przez wprowadzanie i rozwój zagospodarowania terenu dla ich 
obsługi (hotele, parkingi, drogi, restauracje, techniczna infrastruktura rekreacyjno-sportowa). 
Spowodowały one nieodwracalne już w wielu miejscach przemiany krajobrazu atrakcyjnych 
turystycznie terenów, miejscowości i ich okolic.  

Dla zobrazowania wielkości turystyki masowej na terenach górskich można wskazać 
wiele przykładów. Jednym z nich są niektóre miejsca w Pieninach, gdzie od co najmniej 
kilkudziesięciu lat niesłabnącym zainteresowaniem turystów cieszy się spływ tratwami 
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przełomem Dunajca, organizowany od 1934 r. przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków 
Pienińskich na Dunajcu. Bez wątpienia jest to jedna z największych turystycznych atrakcji  
w skali regionu i kraju. Dla wielu turystów zaliczenie spływu Dunajcem tratwą z flisakami 
jest podstawowym celem przyjazdu w Pieniny. Tylko w lipcu i sierpniu 2015 r. flisacy 
przewieźli 273 tys. osób. W 2016 r. liczba turystów korzystających ze spływu wyniosła już 
360 tys., na co wpływ miały także odbywające się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. 
Szacuje się, że w ostatnich 70 latach na tratwach spłynęło Dunajcem 9 mln 174 tys. osób 
[dane Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na Dunajcu]. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszy się w Pieninach także wejście na Trzy Korony (w sezonie można 
postać w kolejce do wejścia na szczyt nawet 45 min), gdzie tylko w lipcu i sierpniu w 2015 r. 
weszło około 60 tys. osób (50,4 tys. w 2014 r.). W tym samym okresie na szczyt Sokolicy  
(w sezonie także stoi się w kolejce od kilkunastu do kilkudziesięciu minut), weszło ponad  
31 tys. osób [dane Pienińskiego PN], a kolejką linową na Palenicę w Szczawnicy wjechało 
92,5 tys. osób [dane Polskich Kolei Linowych]. Rzeczywista liczba turystów była jednak  
o wiele większa. Nie jest bowiem monitorowana całość ruchu turystycznego,  
np. na uczęszczanym szlaku ze Szczawnicy Drogą Pienińską wiodącą prawym brzegiem 
Dunajca przez Przełom Pieniński do Czerwonego Klasztoru, szlaku prowadzącym przez 
Wąwóz Homole do Dubanowskiej Dolinki i dalej do Polany pod Wysoką, czy grzbietem 
Małych Pienin od Wysokiej (Wysokie Skałki) w kierunku Szczawnicy. Masowa turystyka 
powszechna znana jest oczywiście obecnie także z wielu innych rejonów górskich, m.in. 
Tatrach, Karkonoszach, czy Bieszczadach. Do jej wzrostu w ostatnich dwóch latach 
przyczynił się w pewnym stopniu także rządowy program Rodzina 500 plus, co widoczne jest 
np. w miejscowościach uzdrowiskowych (Szczawnica). 

Masowa turystyka wywiera niekorzystny wpływ na krajobraz oraz ekosystemy lądowe  
i wodne, zwłaszcza poprzez uruchamianie erozji, poprzez wzmożenie procesów zachodzących 
w sposób naturalny, rozdeptywanie podłoża, zaśmiecanie odpadami stałymi, mechaniczne 
uszkodzenia skał i jaskiń, zmiany w profilach glebowych, niekontrolowane poszerzanie się 
szlaków, rozpowszechnianie gatunków roślin synantropijnych. Ogromne zmiany  
w środowisku powoduje narciarstwo, zwłaszcza w pobliżu schronisk i wyciągów (niszczenie 
lasu, gleby, pokrycia, wzmożenie erozji, zmiany w wegetacji roślin w wyniku sztucznego 
naśnieżania). Zagrożeniem dla zasobów wodnych terenów górskich wykorzystywanych przez 
narciarstwo jest pobór wody z potoków i jezior dla potrzeb dośnieżania stoków. Przykładem 
mogą być Tatry, gdzie obserwowany w ostatnich latach wzrost eksploatacji wody związany  
z rozwojem turystyki i infrastruktury turystycznej może w krótkim czasie doprowadzić  
do poważnych zmian w naturalnym funkcjonowaniu tatrzańskiego środowiska 
przyrodniczego. Rocznie z Tatr pobierane jest ponad 22 mln m3 wody, z czego około 8 mln 
m3 jest zużywane jest jako woda pitna, około 14 mln m3 w elektrowniach wodnych (Kuźnice, 
Dolina Chochołowska) i 0,5 mln m3 do naśnieżania. Problemy z ilością wody pojawiają się 
szczególnie w okresie zimowym, kiedy na dośnieżanie stoków woda pobierana jest w krótkim 
okresie czasu i w dodatku podczas występowania jej niedoborów [dane Tatrzańskiego PN]. 

Zagospodarowanie turystyczne, w tym także lokalizacja urządzeń sportowych  
i turystyczno-rekreacyjnych służących coraz większej liczbie turystów i mieszkańców, 
wymaga w miarę dokładnych analiz wpływu na środowisko. Ich eksploatacja będzie 
ułatwiona, o ile inwestycje te staną się integralną częścią opracowanych programów 
turystycznego zagospodarowania, np. gminy, czy parku krajobrazowego. Zagospodarowanie 
to funkcjonalnie łączy się bowiem z wieloma innymi sferami działalności usługowej i szeroko 
rozumianej gospodarki turystycznej, w której turystyka masowa ma znaczący udział. 

W projektowanych przedsięwzięciach uznawanych za mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko wyróżnia się grupę przedsięwzięć bezpośrednio związanych  
ze sportem, rekreacją i turystyką. Ich realizacja oraz późniejsza eksploatacja mogą być -  
i najczęściej są - dla środowiska przyrodniczego nie mniej groźne jak typowe inwestycje 
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przemysłowe lub transportowe. Wykonywanie analiz oceniających oddziaływanie  
na środowisko inwestycji służących turystyce, rekreacji i sportowi lub wprowadzanego 
zagospodarowania terenu wykorzystywanego np. na cele sportowo-rekreacyjne  
po zakończeniu działalności gospodarczej jest zadaniem trudnym. Dotyczy bowiem nie tylko 
samej infrastruktury technicznej, ale także skutków bezpośrednich i pośrednich wynikających 
z jej eksploatacji, które mogą mieć bardzo szeroki zasięg terytorialny i występować w długim 
okresie czasu. Mogą one mieć, podobnie jak i innego rodzaju inwestycje, znaczny wpływ 
także na zasoby wizualne krajobrazu.  

W latach 1949-1989 przepisy dotyczące wydawania opinii lub przygotowywania 
ekspertyz określających wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze nie odgrywały istotnej 
roli w decyzjach administracyjnych. Były one bowiem zbyt ogólne i nie precyzowały  
ani zasad, ani metod sporządzania opracowań określających wielkość tego wpływu. 
Praktycznie większość z nich nigdy nie była stosowana. W przypadku inwestycji sportowych 
i turystyczno-rekreacyjnych nie tylko nie były one brane pod uwagę, ale nawet nie rozważano 
potrzeby stosowania tego rodzaju analiz w takich przypadkach. Rozwój procedury ocen 
oddziaływania na środowisko - która związana została z podstawowymi procedurami 
decyzyjnymi procesu inwestycyjnego (planowanie przestrzenne, lokalizacja, pozwolenie na 
budowę) nastąpił w naszym kraju dopiero po 1990 r. i objął także inwestycje bezpośrednio  
i pośrednio związane ze sportem oraz zagospodarowaniem na cele turystyczne i rekreacyjne. 
Stosowanie tych procedur umożliwia prowadzenie działań zapobiegawczych związanych  
z rozwojem turystyki masowej na wszystkich terenach, a nie tylko prawnie chronionych. 

Działania człowieka w środowisku przyrodniczym powodują różnorodne zmiany,  
w wyniku których powstają określone zagrożenia. Bez względu na to, czy zanieczyszczenie 
środowiska lub jego niekorzystne przekształcenia są konsekwencją działań zgodnych lub 
niezgodnych z obowiązującym polskim prawem, zawsze konieczne jest prowadzenie działań 
zmierzających do przywrócenia utraconych wartości przyrodniczych lub użytkowych. Jednak 
tak naprawdę zastąpienie „w równoważny sposób”, cokolwiek by to miało znaczyć, 
większości elementów przyrodniczych (gatunków zwierząt i roślin, siedlisk przyrodniczych, 
zespołów roślinności, gleb) nie jest w ogóle możliwe. 

Jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska jest ocena 
oddziaływania na środowisko (OOŚ) (Environmental Impact Assessment), regulowana przez 
dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego, a w naszym kraju przez Prawo ochrony 
środowiska oraz przepisy dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 
OOŚ jest zawsze wymagana w przypadku planowanych przedsięwzięć uznanych za mogące 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być też wymagana na drodze 
postanowienia administracji ochrony środowiska wobec przedsięwzięć uznanych  
za potencjalnie znacząco wpływające na środowisko. Listę przedsięwzięć z obu tych grup 
zawiera obowiązujące stosowne rozporządzenie Rady Ministrów. Postępowanie OOŚ 
prowadzi się także - według odmiennej procedury niż dla przedsięwzięć (tzw. strategiczna 
ocena oddziaływania na środowisko) - w stosunku do projektów takich dokumentów  
jak koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego, strategia 
rozwoju regionalnego, polityki, strategie, plany lub programy m.in. w dziedzinie turystyki  
i wykorzystania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Zagospodarowanie ograniczone jest zawsze do określonej przestrzeni fizycznej. 
Właśnie z tej przestrzeni i jej zagospodarowania korzystają określone podmioty oferujące 
określony produkt turystyczny lub możliwość korzystania z wprowadzanych inwestycji. 
Składają się na niego głównie zasoby publiczne określonej przestrzeni i zamieszkującej  
ją społeczności lokalnej (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, zasoby przyrody ożywionej  
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i nieożywionej). Pojawiać się mogą także konflikty między ekonomicznymi potrzebami 
lokalnymi a funkcjami przestrzennymi, które winno rozstrzygać zagospodarowanie poprzez 
procedury planowania przestrzennego. Lokalizowanie obiektów technicznych w przestrzeni 
geograficznej wiąże się ściśle ze zmianami podejścia do samej istoty planowania 
przestrzennego. W warunkach współdziałania systemu technicznego z systemem 
przyrodniczym wyraża się ona w zagospodarowaniu przestrzennym optymalizowaniem 
zarówno rozwiązania technicznego, jak i układu przyrodniczego. Podejście takie jest 
wyraźnie odmienne od powszechnego przez wiele lat planowania głównie rozmieszczenia 
wyposażenia technicznego bez uwzględnienia struktury środowiska przyrodniczego, 
określającej przebieg procesów w ekosystemach i między ekosystemami. Regulacje prawne  
w zakresie planowania przestrzennego wprowadziły dlatego także swoistego rodzaju 
procedurę OOS na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie istnieje obowiązek sporządzenia dla projektu tego planu prognozy 
oddziaływania na środowisko. Jednym z podstawowych celów prognozy jest umożliwienie 
społeczeństwu zapoznanie się ze skutkami środowiskowymi planowanych rozstrzygnięć oraz 
możliwość formułowania różnych zaleceń planistycznych. W prognozie ujawnia się  
m.in. wszelkie ewentualne konflikty, jakie - z punktu widzenia wpływu na środowisko - 
mogłyby powstać w wyniku realizacji ustaleń zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, dotyczących także wszelakich inwestycji turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych.  

W pierwszych polskich aktach prawnych obowiązujących w latach 1985-1995 
określających rodzaje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi 
brak było zupełnie odniesienia do przedsięwzięć turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. 
Dopiero w 1995 r. wśród różnego typu inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 
wydzielono grupę inwestycji z zakresu turystyki i wypoczynku, która w latach 1998-2004 
została znacznie rozszerzona. Także Dyrektywa Rady Europy z 1997 r. wyróżniła grupę 
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego w grupie inwestycji 
dotyczących turystyki i czasu wolnego: trasy i wyciągi narciarskie, kolejki wiszące wraz  
z obiektami towarzyszącymi, baseny jachtowe, wioski urlopowe i kompleksy hotelowe poza 
obszarami miejskimi o podobnym zagospodarowaniu, stałe tereny obozowe i dla przyczep 
kempingowych, parki tematyczne.  

Obecnie wśród inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
wyróżnia się także grupę przedsięwzięć bezpośrednio związanych z turystyką, rekreacją  
i sportem, których realizacja oraz późniejsza eksploatacja mogą być - i najczęściej są - nie 
mniej groźne dla środowiska przyrodniczego jak typowe inwestycje przemysłowe  
lub transportowe: trasy narciarskie; tory bobslejowe; wyciągi narciarskie, skocznie 
narciarskie, ośrodki wypoczynkowe lub hotele zlokalizowane poza terenami 
mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi  
i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, stałe pola kempingowe lub karawaningowe, 
parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, kolejki linowe, używane do przewozu pasażerów, 
porty przystanie śródlądowe i śródlądowe drogi wodne, tory wyścigowe dla pojazdów 
mechanicznych [Kasprzak, 2015]. 

Ochrona zasobów przyrody i środowiska przyrodniczego jest jednym z działań 
mających zachować warunki do życia dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Umożliwić  
to miała realizacja idei zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Prawo ochrony 
środowiska, określające zasady tej ochrony oraz warunki korzystania z jego zasobów  
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, definiuje tę ideę jako rozwój 
społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
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pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Idea zrównoważonego rozwoju funkcjonowała 
początkowo tylko jako koncepcja makroekonomiczna, akceptowana przez środowiska 
naukowe oraz niektórych działaczy gospodarczych i polityków jako ogólna bądź kierunkowa 
wytyczna dla polityki gospodarczej, a także jako zasada tej polityki. Zrównoważony rozwój, 
jako kategoria ekonomiczna o zabarwieniu „ekologicznym”, oznaczać miał równowagę  
w ekosystemach (równowagę ekologiczną) oraz równowagę między ekonomicznymi, 
ekologicznymi i społecznymi elementami lub aspektami rozwoju gospodarczego. Dotyczyć 
ma także turystyki zrównoważonej, mającej w rozwijać się w harmonii ze środowiskiem 
przyrodniczym i społeczno-kulturowym. 

Zrównoważony rozwój odwołuje się więc w założeniach do równowagi trzech 
elementów: środowiska, gospodarki, społeczeństwa. Jednak w tak rozumianym rozwoju 
zrównoważonym nie ma żadnej równowagi. To wyłącznie zabezpieczenie interesów 
człowieka w kategoriach ekonomicznych i społecznych w przeciwstawieniu do kategorii 
przyrodniczych będących w mniejszości. Określenie „zrównoważony rozwój” przedstawia 
jednak nieprawdziwy pogląd, że możliwy jest wzrost gospodarczy bez kosztów. Sustainable 
development to nie „zrównoważony rozwój”, ale „rozwój możliwy jeszcze do podtrzymania” 
- rozwój, który jeszcze jakiś czas potrwa. Nie jest to wzrost gospodarczy uwzględniający 
wymogi ochrony środowiska, czy prosty kompromis między wymienionymi trzema 
składowymi. To równouprawnione, zintegrowane i całościowe traktowanie racji społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych. Jednak w przyrodzie, tak jak nie ma równowagi,  
tak i nie mogą istnieć kompromisy. 

Założenie, że zrównoważony rozwój jest realnym faktem współkształtującym obecny 
etap rozwoju cywilizacyjnego krajów rozwiniętych nie jest prawdziwe. Podejście to chociaż 
jest stale powtarzane to jednak praktycznie mało co z tego wynika. Mimo wielu 
niewątpliwych osiągnięć w zakresie ochrony środowiska w ostatnich prawie 30 latach presja 
na środowisko przyrodnicze w naszym kraju nie zmniejszyła się. Od szeregu lat postępuje 
wyraźne oddalanie się od konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. W zakresie 
przekonywania społeczeństwa do konieczności wprowadzania ograniczeń konsumpcyjnych  
i uruchomiania procesów spowalniania w różnych dziedzinach nie zostały wprowadzone 
radykalne i skuteczne rozwiązania. Praktycznie wyraźnych efektów w zakresie odchodzenia 
od gospodarki stałego wzrostu na rzecz gospodarki zamkniętych cykli produkcyjnych, 
konsekwentnego przestrzegania limitów wprowadzanych zanieczyszczeń, budowania 
konkurencyjności, równoważenia konsumpcji, poprawy efektywności wykorzystania zasobów 
nieodnawialnych, tworzenia ładu przestrzennego, czy zrównoważonej turystyki jak dotąd 
brak. Zagrożone są obecnie także coraz bardziej zarówno ochrona różnorodności 
biologicznej, jak i zachowanie funkcji ekosystemów, nawet na terenach prawnie chronionych. 
Społeczeństwo nie jest w pełni zainteresowane ograniczeniem korzystania ze środowiska, 
czemu sprzyja brak politycznej zgody na wprowadzanie istotnych zmian w dotychczasowych 
kierunkach rozwoju i gospodarowania w środowisku przyrodniczym. Nie są nawet całkowicie 
wykorzystywane możliwości rozwiązania najważniejszych problemów w ramach już 
obowiązującego prawa. W podejmowanych decyzjach, dotyczących na ogół krótkich 
horyzontów czasowych, nie są brane pod uwagę koszty zewnętrzne i konsekwencje stałych 
długoletnich zaniechań związanych z ochroną. W informacjach gospodarczych, a zwłaszcza 
w uzasadnieniach przy wprowadzaniu nowych rozwiązań prawnych występują jednostronnie 
formułowane poglądy, często zupełnie błędne pod względem merytorycznym. 

Zrównoważenie procesów gospodarczych i społecznych z możliwościami środowiska 
przyrodniczego nigdzie i nigdy nie nastąpiło. Więcej – nic nie wskazuje, aby miało nastąpić. 
Prowadzone działania – o ile w ogóle były – okazały się nieskuteczne. Politycy  
i przedsiębiorcy często mówią i piszą o zrównoważonym rozwoju, uważając to za polityczną 
poprawność. Najczęściej mają wtedy na myśli wyłącznie wzrost gospodarczy uwzględniający 
w jakimś zakresie wymogi ochrony środowiska. Jeśli jednak wiążą się one z dużymi 
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kosztami, ograniczeniem, czy utratą popularności i wyborców, wtedy działania te odkładają 
na później, czyli nigdy się tym nie zajmą. Cele zrównoważonego rozwoju są obecnie stałym 
elementem większości wielostronnych inicjatyw na całym świecie. Powstała ogromna 
literatura naukowa, popularno-naukowa i publicystyczna na ten temat, liczne dokumenty 
rządowe i ogromna ilość aktów prawnych, wydawane są specjalistyczne czasopisma 
naukowe, utworzono liczne stowarzyszenia, ośrodki edukacyjne, agendy różnych instytucji 
międzynarodowych, działają jednostki dydaktyczno-naukowe na uczelniach wyższych, 
samodzielne instytuty badawcze. Pojęcie „zrównoważony rozwój” powtarzane jest wszędzie, 
w naszym kraju stanowiąc jednak na ogół stylistyczny ozdobnik tekstu, mający świadczyć  
o jego poprawności. Efektywność dotychczasowych działań jest jednak wyjątkowo niska. 
Mimo wysiłków podejmowanych dla ochrony środowiska przyrodniczego pojawiają się nowe 
zagrożenia. Przyspieszenie procesów globalizacji ekonomicznej i gospodarki rynkowej 
prowadzi do dalszego wzrostu ubóstwa i nierówności społecznych, utrwala ekologicznie 
nieracjonalne, bo marnotrawne wzorce produkcji i konsumpcji, generuje rozliczne podziały  
i konflikty oraz działania polityczne prowadzące do kształtowania się i utrwalania 
„niezrównoważonego rozwoju” (not-sustainable development), w którym idea i praktyka 
rozwoju zrównoważonego przegrywa zawsze z ideą ciągłego wzrostu gospodarczego.  
 
 
dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. UE w Poznaniu 

 
Problem overtourismu nie jest wynikiem zjawisk ostatnich lat, bowiem w swej istocie 

związany jest z przekraczaniem progów pojemności turystycznej. Po pierwsze overtourism 
powoduje przekroczenie progów pojemności tzw. technicznej, a więc związanej  
z wydolnością obiektów i urządzeń turystycznych, w rezultacie czego obniżona zostaje jakość 
świadczonych usług. Zatłoczenie powoduje, że turyści nie są obsłużeni w sposób 
odpowiadający pierwotnym założeniom infrastruktury. Po drugie, overtourism powoduje 
również przekroczenie progów pojemności socjopsychologicznej, czego efektem jest 
niezadowolenie mieszkańców i protesty przeciw rozwojowi turystyki. W przypadku 
przekroczenia progów pojemności socjopsychologicznej, pojawia się niezadowolenie 
mieszkańców, które wpływa na odczuwaną przez turystę tzw. „atmosferę miejsca”. Zgodnie  
z tzw. Doxey`s irridex index mieszkańcy są zadowoleni z rozwoju turystyki w początkowej 
fazie tzw. euforii i wtedy napływ turystów oceniany jest pozytywnie i pozytywnie wpływa  
na atmosferę miejsca. Jednak rozwój turystyki prowadzi do apatii, irytacji i wreszcie 
antagonizmu mieszkańców do turystów [Niezgoda 2006]. 

Negatywne postawy mieszkańców mogą wpływać na odczucia turystów i powodować 
ich niezadowolenie z pobytu i ocenę jakości pobytu jako niską. Zatem trudno twierdzić,  
że overtourism przyczynia się do podnoszenia jakości. Należy też pamiętać, że jakość dotyczy 
raczej świadczonych usług, a nie turystyki, czy jej form. 

Może pojawić się sytuacja gdy napływ turystów jest pozytywnym czynnikiem 
podnoszącym atrakcyjność danego miejsca. Dzieje się tak w sytuacji związanej z wielkimi 
wydarzeniami, wizytami sławnych i ważnych osób, pielgrzymkami, wydarzeniami 
sportowymi itp. W przypadku tych wydarzeń „masowość” turystyki jest atrakcyjna. Jednak 
nie jest to jednoznaczne z wysoką jakością usług. Zatłoczenie w miejscu recepcji na ogół nie 
sprzyja jakości obsługi. Należy jednak pamiętać, że z ekonomicznego punktu widzenia 
turystyka masowa jest korzystna, ponieważ wpływa na efekty skali oraz wykorzystanie 
miejsc. W szczególności dotyczy to hoteli (tzw. „sztywność podaży”).  

Zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego cele społeczne (kulturowe), 
ekonomiczne i ekologiczne powinny tworzyć współzależną triadę. Zatem aby mówić  
o „zrównoważonych formach” turystyki, w tym turystyki kulturowej, należy pamiętać, że cele 
te powinny być spełnione jednocześnie. Mówiąc o wpływie overtourismu na turystykę 
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kulturową raczej można stwierdzić, że turystyka kulturowa może mieć cechy turystyki 
zrównoważonej. Taka sytuacja nastąpi, gdy rozwój turystyki kulturowej będzie tak 
zaplanowany, że cele społeczne, ekologiczne i ekonomiczne będą spełnione, a produkt 
turystyczny oferowany turystom będzie dla nich atrakcyjny. Dzięki temu podniesiona 
zostanie jakość życia zarówno mieszkańców terenów recepcyjnych, jak też turystów. 
Pozytywną cechą overtourismu może być uświadomienie zagrożeń związanych ze zbyt 
dużym napływem turystów. Nie określiłabym tego jako „rozwój zrównoważonych form 
turystyki kulturowej” tylko raczej jako sterowanie popytem turystycznym. Najprostszą 
metodą jest podwyższanie cen. Dla celów ekonomicznych liczy się średni wydatek jednego 
turysty na dzień pobytu. Zatem dla regionu może być korzystne przyciąganie mniejszej liczy 
turystów, ale charakteryzujących się wysokimi wydatkami. Dla tych turystów overtourism nie 
jest korzystny, bo za obniżoną jakość (o czym była mowa powyżej) nie będą chcieli ponosić 
większych kosztów. 

Inną techniką sterowania popytem turystycznym jest „rozszczepienie ruchu 
turystycznego” czyli kierowanie strumieni turystów do innych miejsc. Miejsca najbardziej 
atrakcyjne mogą być odwiedzane przez turystów – koneserów. Wprowadzać też można 
restrykcje dotyczące liczby odwiedzających, strefy zróżnicowania możliwości zwiedzania, 
repliki znanych atrakcji czy wreszcie zamknięcie najbardziej cennych obiektów dla 
masowego ruchu turystycznego. Ograniczenia i restrykcje mogą zniechęcić turystów 
„nieprzygotowanych” ale mogą też spowodować większe zainteresowanie (tzw. „owoc 
zakazany” może być postrzegany jako bardziej atrakcyjny). 

Istnieje sytuacja, kiedy napływ turystów może przynosić pozytywne skutki dla turystyki 
kulturowej. Dzieje się tak w przypadku gdy napływ turystów zauważony jest przez 
mieszkańców jako źródło dochodów, a przyczyną tego napływu są tradycje lokalne.  
Wtedy nastąpić może większe zainteresowanie mieszkańców kultywowaniem tradycji, 
strojów, kuchni regionalnej itp. w celu przyciągnięcia turystów. Jednak taka sytuacja  
nie dotyczy znacznego przekroczenia progów pojemności turystycznej czyli overtourismu.  
 

dr hab. Piotr Zmyślony, prof. UEP, Poznań 

Zgodnie z intencją prof. Jacka Borzyszkowskiego chciałbym dostrzec pozytywne 
aspekty hipertrofii turystyki, nawet jeśli są one paradoksalne, czyli wynikają z sytuacji 
kryzysowej. 

Rzeczywiście, problem hipertrofii turystyki nie jest nowy. W prasie naukowej kwestia 
określania progów chłonności i pojemności turystycznej dyskutowana jest od lat 70. 
poprzedniego wieku. Syndrom wenecki znany jest jako cykl miasta jako atrakcji turystycznej 
[Van der Borg, 1991] oraz błędne koło rozwoju turystyki [Russo, 2002]. Problem zmienił 
jedynie formę i dlatego stał się atrakcyjny z punktu widzenia prasy branżowej oraz 
popularnej, a także mediów elektronicznych, bazujących na przekazie wizualnym. Protesty są 
po prostu widowiskowe, „klikalne” - taki mają zresztą cel. Ale skupienie uwagi tylko  
na widowiskowości byłoby bagatelizacją problemu. Pozytywnym zjawiskiem jest zatem 
upodmiotowienie mieszkańców miast (local empowernment), którzy – wykorzystując nowe 
środki przekazu – wzmocnili siłę swojego oddziaływania i przerwali błędne koło bierności 
władz lokalnych i prymatu zawłaszczania przestrzeni publicznej przez kapitał prywatny.  
W Barcelonie problemy rozwoju turystyki stały się podstawową kwestią polityczną  
w kampanii Ady Colau, która w walce o fotel burmistrza, wykorzystała globalną gazetę  
The Guardian, publikując w niej swoje credo. Działający w Wenecji ruch miejski No Grandi 
Navi, który po wielu latach dokonał niemożliwego, doprowadzając do zmiany decyzji 
lokalizacyjnej staromiejskiego portu pasażerskiego, obecnie „eksportuje” swój model 
funkcjonowania do innych miast we Włoszech i Europy [Kowalczyk-Anioł, Zmyślony, 
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2017]. W Dubrowniku także doszło do zmiany burmistrza, który nie widział niczego złego  
w maksymalizacji zysków pochodzących z przemysłu turystycznego w swoim mieście. 
Jednym zdaniem – turystyka stała się merytoryczną platformą rozwoju lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Coraz silniej odczuwalne jest to także w polskich miastach, 
czego przykładem są debaty prowadzone w Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku.  

Po drugie, problem hipertrofii turystyki wskazał na ogólnikowość i enigmatyczność 
pojęcia rozwoju zrównoważonego. Na problem ten znakomicie zwrócili uwagę w swojej 
wypowiedzi prof. Beata Raszka i prof. Krzysztof Kasprzak. Pojęcie to po prostu świetnie 
brzmi, nie wywołując konieczności jakiegokolwiek realnego działania. Stało się doskonałym 
sloganem, którym da się „opakować” niemal każdą strategię rozwoju turystyki, bez 
konieczności określania progów pojemnościowych i chłonnościowych oraz wskazania 
konkretnych programów interwencyjnych. Środowisko naukowe przyczyniło się zresztą  
do teoretyzacji tego zagadnienia, pisząc przez lata wiele książek, prowadząc dziesiątki 
kursów i wygłaszając setki wykładów, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na zapisach 
strategicznych i nie proponując sposobów operacjonalizacji zjawiska oraz działań 
naprawczych dostosowanych do konkretnych rodzajów obszarów. Dopiero antyturystyczne 
wystąpienia mieszkańców zwróciły uwagę na to, że „król jest nagi”, jednocześnie wskazując, 
że w realnym działaniu zrównoważony rozwój turystyki polega na wykorzystywaniu narzędzi 
z zakresu zarządzania konfliktem, i to już wtedy, gdy jest on w fazie ukrytej. Konflikt jest 
realny, wywołuje do działania konkretne podmioty, wymusza konieczność podjęcia 
natychmiastowych działań. Długotrwałe zapobieganie i minimalizacja konfliktów, które może 
wywoływać rozwój turystyki, jest właśnie istotą zrównoważonego rozwoju. Nowym trendem 
w literaturze poświęconej regionalnym aspektom rozwoju turystyki są zatem badania 
wykorzystujące koncepcję zarządzania konfliktem [Almeidaa, Costa, Nunes da Silva, 2017; 
Dredge, 2010], którą razem z dr Joanną Kowalczyk-Anioł próbuję zastosować w analizie 
skutków nadmiernego rozwoju turystyki w Krakowie. 

Po trzecie, przeciążenie rozwojem turystyki zwróciło uwagę na zmiany dokonane  
w strukturze ruchu turystycznego pod wpływem powszechnej informatyzacji. Digitalizacja, 
rozwój platform peer-to-peer spowodował, że w miastach rośnie siła niezorganizowanej 
turystyki masowej, której niezorganizowanie dostrzegają tylko ci, którzy nie widzą wirtualnej 
sfery tej organizacji. Zjawisko to wymusza zmiany po stronie podaży oraz metod zarządzania 
produktem turystycznym. 

Przede wszystkim jednak hipertrofia turystyki przywraca dyskusję nad istotą samej 
turystyki kulturowej i wzmacnia rolę jej klasycznych, „czystych” form, czyli turystyki kultury 
wysokiej i turystyki edukacyjnej. W centrum uwagi znów znajdują się turyści motywowani  
i zainteresowani kulturowo [Buczkowska, 2008; Mikos v. Rohrscheidt, 2008]. 
 
 
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Poznań-Gniezno 
 

Moi przedmówcy zwrócili już uwagę na szereg cech i skutków overtourismu  
w turystyce kulturowej (i nie tylko), z których opisem i oceną w znakomitej większości się 
zgadzam. Są wśród nich: zachwianie równowagi ekologicznej, zagrożenie dla niektórych 
zasobów wynikające z ich masowej eksploatacji, spadek jakości doświadczeń turystycznych 
nierzadko prowadzący nawet do ich wynaturzenia oraz obniżenia jakości usług świadczonych 
turystom, spadek komfortu (czy nawet standardów) życia mieszkańców odwiedzanych 
miejscowości przy jednoczesnym wzroście jego kosztów. Opisano także liczne sposoby 
zapobiegania temu zjawisku lub choćby zmniejszania jego intensywności, jak politykę 
cenową, promowanie innych atrakcji mające na celu deglomerację ruchu turystów 
kulturowych czy „poszerzanie” kalendarzy operatorów turystyki, a nawet ich aktywne 
zabieganie o zmianę przyzwyczajeń klientów. Nie czując się już zobowiązany  
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do kompleksowego zajęcia się problematyką - co uczynili już inni autorzy opinii - chciałbym 
zwrócić uwagę na jeden ciekawy aspekt overtourismu dotyczący właśnie turystyki 
kulturowej, a dokładniej: turystyki uprawianej przez osoby zmotywowane i zainteresowane 
kulturowo [Mikos v. Rohrscheidt 2010, s.51-57] które część badaczy [McKercher i Du Cros 
2002, s. 32;Smith 2003; Buczkowska 2008, s. 41 i inni] uważa za turystów kulturowych  
w sensie ścisłym. Niezależnie od mojej własnej opinii na temat uczestników tej gałęzi 
turystyki (jestem zwolennikiem szerszego zakresu ich definiowania, obejmującego także 
turystów przyciąganych kulturowo w wyniku oddziaływania rozmaitych jednorazowych ofert 
oraz impulsów na miejscu docelowym, a nawet turystów kulturowych „post factum”, których 
zachowania i doświadczenia podczas wyprawy z różnych powodów w sumie składają się  
na konsumpcję doświadczeń i usług z przewagą treści „kulturowych”), zjawisko overtourismu 
może prowadzić do różnicowania ich zachowań właśnie zgodnie z taką (oczywiście płynną) 
linią podziału.  

Otóż w przypadku turystów kulturowo „przyciąganych” czy incydentalnie 
korzystających z oferty kulturalnej w związku z pobytem w miejscach masowo odwiedzanych 
lista docelowych atrakcji będzie dosyć sztywna, ponieważ w dużej mierze wynika ona  
z kanonu turystycznego, zmasowanej promocji czy powszechnie w ich środowiskach 
akceptowanego zestawu miejsc, które „muszą być odwiedzone” czy wręcz „zaliczone”.  
Są oni zatem raczej mało skłonni do zmiany swoich planów, w związku z czym nadal będą 
„robili tłum” tam, gdzie już jest tłumnie. Na ich decyzje jakość doświadczeń i usług 
turystycznych oddziała zapewne słabo, być może nieco bardziej efektywna okaże się polityka 
ograniczeń lokalnych i narzuconych cen w głównych atrakcjach [por. m.in. Pawlicz 2012,  
s. 11-16; Mikos v. Rohrscheidt 2013, s. 24-28]. 

Z drugiej strony są turyści silniej zainteresowani zasobami i walorami kulturowymi jako 
takimi, a nie obiektami jednoznacznie identyfikowanymi - a zatem bardziej świadomie 
planujący swoje wyprawy i mniej zależni od efektu „zaliczenia” albo mający owo zaliczenie 
już za sobą za sobą i decydujący się na ponowne odwiedzenie kraju czy terytorium, a także 
stopniowo rosnąca grupa osób preferujących określone grupy doświadczeń (np. jakiś aspekt 
dziedzictwa materialnego, aktywny sposób eksploracji terenu, interaktywność w ramach 
modułów czy nawet kreatywność). Ich reakcja na ofertę proponującą „nowe tereny”, 
dotychczas mniej znane a rozporządzające równie cennymi lub bardziej dostępnymi 
walorami, z dodatkową obietnicą lepszej jakości usług lub ekskluzywnych doświadczeń może 
być nie tylko pozytywna, ale wręcz entuzjastyczna. Osobiście dobrze pamiętam kilka 
niemieckich czy austriackich wycieczek po Polsce, którym zdecydowanie bardziej niż 
Kraków spodobał się Sandomierz (z czasów sprzed „Ojca Mateusza”), a głównymi 
przytaczanymi powodami były: mniejszy tłok na ulicach, możliwość zwiedzenia ciekawych 
miejsc bez biegu z jednego na drugie i bycia popędzanym przez innych żądnych ich 
obejrzenia, okazja do spokojnego i wygodnego (siedząc w ławce) wysłuchania pasjonujących 
historii i… obiad z uważną obsługą. Ciekawie to koresponduje z opisaną przez dr Gorączko 
„karykaturą doświadczeń” (w zupełności się zgadzam z jego wnioskami). 

Uważam otóż, że – mając relatywnie niewielki wpływ na ostateczne decyzje  
i zachowania uczestników masowych form turystyki kulturowej (jak zaliczanie historycznych 
metropolii, udział w eventach popularnej muzyki czy pielgrzymki do wielkich sanktuariów  
w określone dni), twórcy programów i produktów turystyki kulturowej oraz zarządcy jej 
lokalnych czy bardziej regionalnych ofert mogą przyczynić się nie tylko do jej deglomeracji, 
ale i poprawy jakości w przypadku drugiej opisanej grupy – turystów, których określiłbym 
jako „trwale” kulturowych. Drogą do tego jest konstruowanie i promocja produktów 
obejmujących nie tylko „nowe” miejsca z zasobami odpowiadającymi rozwarstwiającym się 
zainteresowaniom i oczekiwaniom tych turystów, ale i całe tematyczne systemy eksploatacji 
(jak szlaki kulturowe z konkretną i elastyczną ofertą, którą indywidualny turysta czy mała 
prywatna grupa może nabyć w dowolnej konfiguracji). Takie systemy, nawet jeśli w jednym 
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czy drugim przypadku potrzebują silniejszego magnesu turystycznego w postaci jednego 
bardzo dobrze rozpoznawalnego obiektu, gdzie być może trzeba pogodzić się z niższą 
jakością zwiedzania lub dopłacić za jego nieco bardziej ekskluzywny charakter, mogą w serii 
innych miejsc (podobnych, pochodzących z tej samej epoki, związanych z tymi samymi 
wydarzeniami, eksploatujących te same zasoby itd.) „rozprowadzić”, usystematyzować  
i wzbogacić (np. o aspekt kulinarny czy kreatywny) doświadczenie turystów, jednocześnie 
podwyższając jego komfort (mniej stresu a więcej relaksu, odciągnięcie od wielkich skupisk), 
nieco obniżając ceny recepcji i „dając zarobić” innym oferentom.  

Jednym z nadal mało wykorzystywanych własnych narzędzi turystyki kulturowej, które 
– obok promocji – są w stanie przyciągnąć turystę z opisanej grupy, jest profesjonalna  
i oryginalna interpretacja dziedzictwa. Chodzi o wykorzystanie w produktach unikatowych 
częstokroć procesów czy wydarzeń lokalnej historii, fascynujących dziejów grup etnicznych  
i religijnych, okoliczności powstania wielkich czy oryginalnych idei religijnych czy 
społecznych (w tym równościowych), procesów tworzenia się przełomowych technik albo 
wdrażania technologii (wspomnijmy choćby wykorzystanie ropy naftowej w okolicach 
Krosna) czy początków i rozwoju produktów (np. powszechnie znanych przedmiotów 
użytkowych albo wytworów tradycyjnej gastronomii), o początki i poddany zaskakującym 
wpływom proces rozwoju gatunku teatru, znanego tańca albo nurtu muzycznego,  
o wielowiekowe i reagujące na wpływy zewnętrzne (lub odwrotnie: gwałtowne i wynikłe  
z nagłej szansy albo potrzeby) przemiany lokalnego krajobrazu kulturowego, o żywe 
subkultury i aktywne grupy twórców. To wszystko wymaga dobrej narracji na miejscu  
(nie należy jej mylić z promocją jako swego rodzaju narracją marketingu) atrakcyjnej  
w przekazie, odbiorze i przeżyciu turysty. W mojej opinii w turystyce kulturowej (uprawianej 
przez jej „trwałych”, lojalnych zwolenników) to właśnie ta narracja jest główną wartością 
dodaną (oraz poszukiwaną i akceptowaną) obok materialnej atrakcji i stworzonego zestawu 
usług. Rekreacja i rozrywka, zapewniane także przez inne odmiany turystyki, mają tu 
niebagatelne, ale nie decydujące znaczenie, zresztą tę pierwszą i tak można efektywniej 
pozyskać w spokojniejszych terenach recepcji. 

W obliczu rozszerzającego się overtourismu warto zatem zwrócić uwagę na materialne 
poszerzenie obszarów docelowych oraz konstruowanie nowych produktów (w tym szlaków, 
miejsc zorganizowanych pobytów tematycznych i kreatywnych). Z kolei profesjonalny 
marketing relacji, podtrzymujący kontakt z turystą raz już zainteresowanym i zadowolonym, 
jeśli byłby uprawiany solidarnie (to jest obejmował wzajemne / krzyżowe promowanie 
podobnych ofert) może doprowadzić do stopniowego stworzenia nie tylko nowej grupy 
propozycji adresowanych do rosnących grup docelowych klientów, ale i do rzeczywistego 
otwarcia nowych obszarów recepcji.  
 
 
dr hab. Jacek Borzyszkowski, Politechnika Koszalińska 
 

Oba pytania, które pozwoliłem sobie zadać na łamach naszego Forum nawiązują  
do zjawiska coraz częściej obserwowanego w wielu światowych destynacjach. Sam uważam, 
że sformułowanie overtourism w najbliższych latach znacznie przybierze na znaczeniu. 
Jestem w stanie stwierdzić, że będzie ono coraz głośniej i wyraźniej słyszane i to nie tylko  
w zasobach literatury naukowej, ale również, a może i przede wszystkim, w praktyce 
funkcjonowania turystyki w określonych miastach czy regionach. Stąd też wychodzę  
z założenia, że nad tym problemem powinniśmy się głęboko zastanowić w kontekście 
turystyki kulturowej. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie, jestem przekonany, że omawiane zjawisko już 
stanowi i nadal będzie stanowić faktyczne zagrożenie dla turystyki kulturowej. Zauważmy,  
że overtourism dotyka obszarów o natężonym ruchu turystycznym. Obserwując doniesienia 
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medialne, możne odnieść wrażenie, że rodzajami turystyki, które w największym stopniu 
odczuwają problem overtourismu są: turystyka wypoczynkowa oraz właśnie turystyka 
kulturowa. W przypadku pierwszej można mówić o problemie występującym w wielu 
miejscowościach stricte wypoczynkowych, w tym głównie nadmorskich. Turystyka 
kulturowa, narażona na overtourism, to w znacznej mierze atrakcyjne, a nawet topowe 
destynacje o charakterze miejskim. Wielokrotnie podawano już przykłady Barcelony, Rzymu, 
Wenecji czy Dubrovnika. Coraz częściej wspomina się o innych miastach, chociażby Paryżu 
czy Amsterdamie. Ale to dopiero początek.... Uważam, że problem będzie coraz bardziej 
dotkliwy. W moim mniemaniu oznacza to, że po pierwsze w wymienionych powyżej 
miastach będzie coraz częściej i coraz dobitniej wspominało się o konfliktach na linii lokalna 
społeczność-turyści. A po drugie, na tej swoistej mapie overtourismu będzie pojawiało się 
coraz więcej miast. Obawiam się, że głos ten będzie coraz bardziej słyszalny w Polsce... 
Jednocześnie konsekwencje overtourismu będą dość dotkliwe dla samej turystyki kulturowej. 
Szczególne zagrożenie upatruję w skutkach finansowych, które będą wynikiem ograniczenia 
wielkości ruchu turystycznego w wielu miastach. To oznacza, że pod względem danych 
liczbowych (wielkość ruchu turystycznego, wielkość przychodów z turystyki) będzie można 
mówić o pewnego rodzaju zmniejszeniu roli turystyki kulturowej w wielu destynacjach  
na świecie. 

Ale nie oznacza to tylko, że należy mówić o negatywnych skutkach overtourismu  
dla turystyki kulturowej. Więcej uwagi chciałbym jednak poświęcić potencjalnym 
korzyściom z tego wynikających, a po drugie – podejmowanym działaniom i instrumentom, 
które w wyraźny sposób mogłyby pomóc ograniczyć skalę konfliktów pomiędzy lokalnymi 
społecznościami a turystami (a nawet odwiedzającymi jednodniowymi, bo to oni w dużej 
mierze przyczyniają sie do występowania zjawiska overtourismu). Ograniczenia w ruchu 
turystycznym, o których w ostatnim czasie mówi się coraz głośniej, z pewnością przyczynią 
się do poprawy jakości życia mieszkańców miast o mocno rozwiniętej funkcji turystycznej, 
ale również powinny mieć znaczący wpływ na poprawę jakości i komfortu pobytu 
przyjezdnych, chociażby w kontekście ułatwionego dostępu do wielu atrakcji turystycznych. 
Oznacza to, że pobyt turystów i odwiedzających jednodniowych będzie przyjemniejszy, a ich 
doświadczenia z tego tytułu zdecydowanie lepsze. Tym samym, ogólna ocena jakości 
turystyki kulturowej powinna poprawić się. Aby tak się jednak stało, należy pamiętać  
o konkretnych, wymiernych, a nawet dobitnych działaniach, które mogą poprawić sytuację  
na linii mieszkańcy-turyści. Z jednej strony mogą być one dotkliwe (a takie już są widoczne 
w wielu miastach), ale z drugiej strony muszą spowodować, aby miasto (czy miejscowość  
lub region), w jak najmniejszym stopniu odczuło skutki takich przedsięwzięć. To samo 
dotyczy przyjezdnych – działania podejmowane przez władze nie mogą spowodować 
totalnego zniechęcenia do przyjazdu. Chodzi o to, aby w jak najlepszym stopniu pogodzić 
dość zróżnicowane oczekiwania zarówno mieszkańców, branży turystycznej oraz 
przyjezdnych. Myślę, że sensownym i chyba jednocześnie jednym z najbardziej 
uzasadnionych działań w tym względzie będą przedsięwzięcia, które z jednej strony 
zminimalizują zjawisko overtourismu, a z drugiej – będą doskonałym narzędziem na rzecz 
ograniczania zjawiska sezonowości. Połączenie tych obu kwestii i problemów powinny  
w pewnym sensie rozwiązać niektóre problemy, z którymi boryka się wiele popularnych 
destynacji turystycznych. A wiadomo, że w zakresie działań na rzecz ograniczania 
sezonowości podejmuje się szereg ciekawych inicjatyw. Warto wspomnieć o chociażby 
inicjatywach wspierania turystyki seniorów poza głównym sezonem turystycznym,  
m.in. hiszpański Europe Senior Tourism Program, rozbudowane formach wspierania  
w krajach Ameryki Południowej (Travel More at Your Best Age – Brazylia; Holiday Program 
for the Third Age – Chile; Tourism Program for the Elderly – Urugwaj). Można wskazać inne 
formy popularyzacji turystyki poza jej głównym sezonem, jak chociażby spotykane na rynku 
krajowym akcje typu Miasto za pół ceny, czy ogólnopolska Polska Zobacz Więcej – Weekend 
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za pół ceny. Oczywiście, możliwości i faktycznych działań jest zdecydowanie więcej. Można 
chociażby wspomnieć o planowaniu i rozwiązaniach stricte strategicznych, jak chociażby 
słynna już strategia kopenhaska, gdzie tamtejsza organizacja Wonderful Copenhagen 
wyraźnie podkreśla kwestię pogodzenia oczekiwań mieszkańców i turystów.  

Podsumowując, artykułowane w mediach działania podejmowane w kontekście 
overtourismu w mojej ocenie głównie koncentrują się na przedsięwzięciach, których 
zasadniczym celem jest ograniczanie ruchu turystycznego. A chyba warto skupić się na tych, 
które będą wyraźnie wspierały aktywność turystyczną w określonych, mniej popularnych 
okresach. Stąd też zachodzi potrzeba podkreślania, że overtourism to nie tylko negatywne 
konsekwencje turystyki, ale również szansa i zarazem wyzwanie w zakresie zrównoważonego 
jej rozwoju.  
 
 
Wykorzystana literatura 
 
Almeidaa, J., Costa, C., Nunes da Silva, F., 2017, A framework for conflict analysis in spatial 

planning for tourism, "Tourism Management Perspectives" 24, s. 94–106. 
Buczkowska, K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań 
Dredge, D., 2010, Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest, 

Tourism Management, 31(1), 104–112. 
Garrod B., 2003, , Managing visitor impacts, [in:] Managing Visitor Attractions. New Directions,  

A. Fyall, B. Garrod, A. Leask (red.), Butterworth-Heinemann, Oxford, 124-139, cyt za:  
M. Nowacki, 2014, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, “Folia 
Turistica” nr 31. 

Kasprzak K., 2015, Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć 
stan środowiska. Polish Journal for Sustainable Development, Rzeszów, 19, s. 31-38. 

Kazimierczak M., 2010, Jaką aksjologię zakłada idea zrównoważonego rozwoju w turystyce? [w:] 
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. VI, Turystyka zrównoważona, red. Z. Młynarczyk, 
I. Potocka, A. Zajadacz, UAM Poznań. 

Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony P., 2017, Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: 
przykłady Wenecji i Barcelony, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, s. 7-36. 

McKercher B., Du Cros H., 2002, Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural 
Heritage Management, Haworth Press, New York 

Mikos von Rohrscheidt, A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, 
Gniezno, 2008.  

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, 
Poznań 

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany, KulTour.pl, 
Poznań 

Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006. 

Pawlicz A., 2012, Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki kulturowej, 
„Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 5-18 

Russo A.P., 2002, The „vicious circle” of tourism development in heritage cities, “Annals of Tourism 
Research” vol. 20, nr 1, s. 165-182. 

Smith M.K., 2003, Issues in cultural tourism studies, Routledge, London 
Van der Borg, J., 1991, Tourism and Urban Development, Thesis Publishing, Amsterdam. 
www.kawiarniany.pl/2018/01/24/weekend-majowy-we-lwowie-czy-warto-jechac-do-lwowa-majowka 
www.responsibletravel.com  
www.thelocal.it/20170718/mass-tourism-killing-crowded-venice-survival-authentic-travel-local 


	951-3397-1-SM
	940-3391-1-PB
	935-3392-1-PB
	934-3393-1-PB
	932-3394-1-PB
	928-3395-1-PB
	902-3396-1-PB
	901-3405-1-PB
	952-3404-1-PB
	953-3399-2-PB
	954-3401-1-SM

