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Artykuły
Marek Kazimierczak, kazimierczak@awf.poznan.pl,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki

Podróż w przestrzeni moralnej turysty kulturowego
Słowa kluczowe: etyka, moralność, podróż kulturowa, przestrzeń moralna, turystyka
Abstrakt:
Podróże kulturowe, które umożliwiają poznanie dziedzictwa dawnych kultur, obyczajów,
tradycji, a także współczesnej kultury - rozumiane w kategorii spotkań ludzi i idei, sprawiają,
iż w aktach kulturowych doświadczeń, wyznaczonych charakterem międzyosobniczych
relacji mamy szansę na zanurzenie się w sferę wartości etycznych. Wyznaczają one przestrzeń
moralną turysty kulturowego, żyjącego w świecie dominacji cywilizacji globalnego
niezrównoważenia, niepewności i wielorakich społecznych różnic i sprzeczności. W części
pierwszej artykułu stawiam pytanie o etyczne wyzwania, z jakim ma do czynienia turysta
kulturowy o postawie poznawczej, skłaniającej do działań transgresyjnych. Zaprezentowane
tu spojrzenie na turystykę kulturową jest krytycznym odniesieniem się do prób niczemu nie
służącej jej idealizacji, postrzegania rzeczywistości turystycznej przez pryzmat wzorców,
które do tej rzeczywistości w żaden sposób nie przystają. Pytanie o etyczną turystykę
kulturową, która nie sprowadza się do moralizowania na jej temat, oznacza w tym wypadku
niezgodę na postrzeganie turystycznego świata przez pryzmat binarnej opozycji, dzielącej
świat na złych i dobrych turystów kulturowych. W części drugiej zwracam uwagę na jakość
międzykulturowej komunikacji współokreślającej i sterującej spotkaniami pomiędzy
turystami i mieszkańcami, na dyskutowane w kontekście międzykulturowej wrażliwości
pojęcia „etnocentryzmu” i „etnorelatywizmu”.

Wstęp
Podróże kulturowe stwarzające możliwość przenoszenia turystów z jednego zakątka
świata w inny w krótkim czasie, ich bezpośredniego uczestnictwa w zróżnicowanych
przejawach życia społecznego, np. poprzez spotkania z innymi kulturami, religiami,
obyczajami, wyzwalają pytania o sensowne wybory w zróżnicowanym świecie wartości,
o moralne zasady postępowania, w końcu o szanse współistnienia i współdziałania kultur
i ludzi o odmiennych postawach światopoglądowych. Wydaje się, że istniejące w sferze
turystycznych podróży zrozumienie dla innych kultur określone stopniem rozwoju
w obszarach wiedzy, a także wrażliwością emocjonalną w aspekcie ich postrzegania
pozbawionego etnocentrycznych ocen, jest warunkiem sine qua non takich wyborów.
Czy jednak wzrost kompetencji kulturowych, sprzyjających lepszemu rozumieniu
doświadczanej rzeczywistości kulturowej idzie w parze ze wzrostem kompetencji etycznych?
Czy kultura moralna, która rodzi się z niezliczonej ilości codziennych wyborów i zachowań
ludzi nadąża za kulturą podróży, sięgającą horyzontu humanistycznej refleksji nad
zróżnicowanymi formami i sposobami bycia w drodze? Choć tego rodzaju pytanie nie nadają
tonu kulturze mobilności, w tym jednej z jej form, jaką jest turystyka kulturowa, to nie
przestają być dla niej obojętne, zwłaszcza w sytuacji, gdy ulega osłabieniu tradycyjny model
etyki, zakładający możliwość i potrzebę moralnego „wzrastania” człowieka odwołującego się
do obiektywnych wartości prawdy i dobra. One korespondują z pytaniem o kondycję etyczną
współczesnego turysty kulturowego, stającego przed wyzwaniami, jakie stwarzają przejawy
społeczno-kulturowego niezrównoważenia w wymiarze lokalnym i globalnym, w postaci
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jawnych bądź utajonych form ksenofobi, rasizmu, egotyzmu, występujących w relacjach ludzi
pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych. Konfrontacji praktyki turystycznej
ze sferą etyki, zwłaszcza jako wiedzy stosowanej, nie rzadko towarzyszy poczucie
rozczarowania z powodu dramatycznego rozmijania się ze sobą tych obszarów.
Globalnym zmianom w świecie ponowoczesnym o charakterze społecznym,
kulturowym, gospodarczym i ekologicznym, do których niewątpliwie przemysł turystyczny
się przyczynia, nie towarzyszy globalny wzrost ładu moralnego, i żaden Globalny Kodeks
Etyki dla Turystyki (1999) tego nie jest wstanie zmienić. Poczucie niesprawiedliwości,
wykluczenia i marginalizacji jednostek, grup, i całych społeczeństw, towarzyszyło
i towarzyszy turystom przebywającym w krajach nie tylko tzw. Trzeciego Świata. Utrwalany
wzorzec fascynującego spędzania czasu wolnego w świecie życia turysty, wyznaczający
całościowy model obejmujący codzienność bycia, który urasta do miary wszystkich
turystycznych zdarzeń, rzeczy i osób, domaga się odpowiedzi na pytanie o jakość kontaktów
kulturowych z perspektywy wzajemnego zrozumienia pomiędzy ich potencjalnymi
beneficjentami. Stąd też pytanie o etykę, tradycyjnie rozumianą jako naukę o moralności,
czy też sposób życia dla mądrego działania, która będzie stwarzać większe szanse dla
moralności, będącej naturalnym przejawem człowieczeństwa.
Zarysowany w artykule wzorzec turysty kulturowego wychodzi naprzeciw pytaniu
o jego kondycję etyczną, o to, co jest lub może być dla niego moralnym wyzwaniem,
gdy napotyka różnice kulturowe budzące stereotypy i uprzedzenia. Refleksji nad etycznością
turystyki kulturowej w tym wypadku sprzyja namysł nad kulturowym wymiarem podróży
turystycznych, jak i samą kulturą, której podział na „niską” i „wysoką” budzi uzasadnione
wątpliwości, choćby ze względu na kwestię arbitralności i ideologiczności takiego podziału.
Trzeba przy tym mieć na uwadze to, że turysta nie staje się z dnia na dzień turystą
kulturowym, na skutek spotkania z jej „wysoką” odmianą. Zdobywanie wartościowej,
bo rozszerzającej i pogłębiającej rozumienie kulturowej wiedzy, wiąże się z rozwojem
osobistym, czyli tym, co kojarzone jest ze zdobywaniem kapitału kulturowego (Bourdieu
1985), i co prowadzi do ponad przeciętnego sposobu doświadczania świata. Każda podróż
per se jest kulturową formą ekspresji, ponieważ każda forma opuszczenia stałego miejsca
zamieszka skutkuje spotkaniem z obcością. W przypadku turystyki kulturowej, która
z turystyki niszowej stała się masową, nie istnieje jej jedna definicja i mamy tu do czynienia
z szerokim spektrum stanowisk, choć wiodące jest to, które jej potencjał kulturowy stawia
w centrum uwagi. Współczesna turystyka kulturowa, wewnętrznie zróżnicowana, odwołując
się do szeroko rozumianej kultury nie jest już tylko domeną wykształconych elit. Niektóre jej
formy są nadal niszowe, inne zaś mają charakter masowy. Przy tak znacznej
heteronomiczności tego zjawiska, nie można mówić o jakimś jednym modelu, który
opisywałby skutki rozwoju turystyki kulturowej.
Z trzech kluczowych obszarów przyswojenia rzeczywistości społeczno-kulturowej
w turystyce opisywanych przez Zygmunta Baumana jako: „przestrzeni poznawczej”, którą
„buduje się intelektualnie w toku gromadzenia i rozdzielania wiedzy”, „przestrzeni
estetycznej”, którą „konstruuje uwaga kierowana zainteresowaniem, ciekawością
czy dążeniem do emocjonalnej intensywności przeżyć” oraz „przestrzeni moralnej”, którą
„tworzy nierówny podział odczuwanej intuicyjnie czy świadomie podejmowanej
odpowiedzialności” [Bauman, 2012, s. 224], ta ostatnia będzie w artykule wiodąca. Określa
ona pożądany kształt więzi społecznej o charakterze kulturowym i rodzi poczucie
egzystencjalnego bezpieczeństwa, otwartości wobec innych, kreatywności i innowacyjności,
a także przewidywalności reakcji z jakimi się spotykają wchodzący w relacje turyści.
Celem artykułu jest ukazanie etycznego potencjału podróży kulturowych, których sens
wyrażany jest autentycznością doświadczenia kulturowego turystów, a mierzony rodzajami
wyzwań, jakie w podróży na nich czekają. Tak sformułowany cel wymaga wyjścia poza ramy
tradycyjnej moralności turystów skoncentrowanej na tym, co wolno, a czego nie wolno

8

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

turystom, jak i wyjścia poza tradycyjne rozumienie relacji między etyką a moralnością.
Ta ostatnia wyrastając z tej samej gleby co etyka, jest dla turysty zawsze tylko czystą
możnością, zdolną do urzeczywistnienia działania zgodnego z własnym, jednostkowym
impulsem moralnym. Okazją dla uświadomienia sobie powinności moralnej jest drugi
człowiek i powstała za jego sprawą relacja, która ma jednakże zawsze charakter
asymetryczny.
W części pierwszej artykułu, poświęconej odkrywaniu etyczności w podróżach
kulturowych, stawiam pytanie o etyczne wyzwania, z jakim ma do czynienia turysta
kulturowy o postawie poznawczej, skłaniającej do działań transgresyjnych. Pytanie, jak jest
możliwa etyczna turystyka kulturowa, która nie sprowadza się jedynie do moralizowania
na jej temat, ma szansę na odpowiedź i chroni od taniego moralizmu, gdy spojrzymy na nią,
jako pewną postawę wobec świata wartości. Tego rodzaju spojrzenie zostanie
zaprezentowane we fragmencie końcowym tej części. W części drugiej zwracam uwagę
na jakość międzykulturowej komunikacji współokreślającej i sterującej spotkaniami
pomiędzy turystami i mieszkańcami, na dyskutowane w kontekście międzykulturowej
wrażliwości postawy etnocentryczne i etnorelatywistyczne. Zwracam tu uwagę na fakt,
iż turystyka kulturowa, będąc czymś więcej niż tylko biznesem, stwarza okazję do
zrozumienia i łączenia różnorodnych kultur, które w sprzyjających okolicznościach mogą
jedynie zyskiwać.

Odkrywanie etyczności w podróżach kulturowych
Podróże kulturowe, które umożliwiają poznawanie dziedzictwa dawnych kultur,
obyczajów, tradycji, a także kultury współczesnej - rozumiane w kategorii spotkań ludzi
i idei, sprawiają, iż w aktach kulturowych doświadczeń, wyznaczonych charakterem
międzyosobniczych relacji mamy szansę na przekroczenie codzienności i zanurzenie się
w sferę nie tylko wartości historycznych, artystycznych czy estetycznych, ale także
etycznych. Z perspektywy turystów kulturowych uchwycenie tego, co stanowi kwintesencję
owych wartości, wyraża kategoria autentyczności, która nadaje głębszy sens turystyce
kulturowej, jako formie podróżowania odnoszącej się nie tylko do materialnego dziedzictwa
kulturowego ludzi żyjących w odległych epokach. Symbolika owego dziedzictwa, ważna
także dla tych, którzy usiłują zerwać z iluzją prawdy obiektywnej i postrzegają ją
w odmiennym horyzoncie interpretacyjnym, odkrywa autentyczność w subiektywnym
sposobie przeżywania rzeczywistości kulturowej.
W szerokim rozumieniu podróży kulturowych, uwzględniającym różnorodność form
przekraczania fizycznych i mentalnych granic pomiędzy odmiennymi społecznościami
i kulturami, pojawia się pytanie o wzbogacające, bądź umniejszające te doświadczenia
zachowania. Poprzez nie ujawniają się różnice kulturowe budzące stereotypy, klisze
w spostrzeganiu tego, co obce, inne. Panuje zgoda co do tego, że zachowania te są bardzo
zróżnicowane, zależą od społecznego i kulturowego podłoża i od każdorazowych sytuacji,
w której turyści się znajdują. Tradycyjna moralność, dzieląca świat na swoich i obcych, czy
też dobrych i złych: „(…) okazuje się nieskuteczna w nowoczesnym świecie. Zróżnicowanie
strukturalne społeczeństwa doprowadziło do rozpadu tradycyjnych systemów lojalności.
Obecnie zupełnie nie można określić kim są oni i kim jesteśmy my” [MacCannell 2011,
s. 63]. Odkrywanie „etyczności” w podróżach kulturowych oznaczałoby wówczas
odkrywanie śladów ludzkiej otwartości na drugiego człowieka, możliwość prowadzenia z nim
dialogu, współtworzącego sens ludzkiego bytowania w świecie. O jego kształcie decydują
nie tylko kulturowe kompetencje jego uczestników wraz z ich wiedzą i umiejętnościami bycia
w relacjach tworzących społeczny i zarazem humanistyczny wymiar podróżowania. Wejście
w przestrzeń moralną, która wymaga: „oderwania się od bieżących spraw i odłożenia na bok
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kierujących nimi przyziemnych norm i konwencji” [Bauman 2007, s. 22], zakłada
współistnienie wrażliwości moralnej, niezbędnej dla współtworzenia relacji dialogicznej,
co po stronie praktyki turystyczno-podróżniczej uzasadnia nazywanie turystów kulturalnymi
w pełnym tego słowa znaczeniu.
Przyswajanie przestrzeni moralnej rozpatrywane z perspektywy społeczno-kulturowej
praktyki podróżniczej, odnoszącej się do związków człowieka z jego własnym otoczeniem,
należałoby rozumieć, jako proces wzbogacający o wartości odpowiedzialności i solidarności,
troski i opiekuńczości, spolegliwości i gościnności w międzyludzkich relacjach,
w szczególności zaś w spotkaniach z Obcymi. Domaga się ono dostrzeżenia ich obecności
i poczucia odpowiedzialności za nich: „Odpowiedzialność moralna jest najbardziej osobistą
i niezbywalną z ludzkich wolności oraz najcenniejszym z ludzkich praw. Nie można jej
człowiekowi odebrać, nie można się z nią podzielić z drugim człowiekiem, nie można
przekazać jej innemu, oddać w zastaw lub na przechowanie” [tamże, s. 388]. Refleksja nad
podróżami kulturowymi realizującymi wartość odpowiedzialności jest w jawnej opozycji
wobec przejawów lansowanego stylu życia, naznaczonego poczuciem moralnej wyższości
i „ostentacyjną konsumpcją”, którą opisywał w Teorii klasy próżniaczej Thorstein Veblen,
jako „bezwstydne obnoszenie się z bogactwem niosącym poniżenie innych” [Veblen, 2008,
s. 30]. Przyswajanie przestrzeni turystycznej, która staje się przestrzenią moralną,
odzwierciedla ambiwalentny charakter postaw i zachowań turystów kulturowych, radzących
sobie ze zmiennym skutkiem w środowisku wcześniej nieznanym. Jej granice rozpościerają
się pomiędzy biegunami postaw partykularnych i uniwersalnych, etnocentrycznych
i etnorelatywistycznych. Mierzona intensywnością i zasięgiem więzi moralnych sięga aż
po horyzont osób nam bezpośrednio nie znanych, reprezentujących zbiorowości etniczne,
rasowe, narody, czy nawet całe cywilizacje.
Braku zrozumienia dla etycznych standardów i wizji narcystyczno-hedonistycznego
świata sprzeciwia się idea indywidualizacji, oznaczająca przyjęcie przez jednostkę
odpowiedzialności za własne wybory i podejmowane decyzje w zgodzie z własnym
sumieniem. Z jednej strony towarzyszy mu aktywna uwaga, wyostrzenie zmysłów
i refleksyjność, co sprzyja samopoznaniu, a z drugiej strony poznawanie obcych kultur
i społeczności bywa powierzchowne, utrwalające jedynie stereotypy. To, jak mogą się
różnicować owe sposoby przyswojenia przestrzeni turystycznej w odniesieniu do turystów
kulturowych, którzy wychodzą poza turystyczne enklawy, w niemałym stopniu zależy
od pobudzającego ich wyobraźnię przekonania o autentyczności turystycznego doświadczania
świata. Podróż kulturowa nakierowana na realizację autentyczności w formie i stopniu, jaki
wydaje się możliwy, ściśle się łączy z moralnym przyswajaniem przestrzeni turystycznej,
w ramach podejmowanych przez turystów różnorakich praktyk, ukierunkowanych
na społeczno-kulturową rzeczywistość. W analizach kulturowej sfery bytu człowieka i tego,
co wiąże się z jego funkcjonowaniem w postmodernistycznym świecie, kategoria
„autentyczności” pełni rolę kluczową. Jest w forpoczcie pojęć służących diagnozowaniu
zjawisk rozgrywających się w sferze kulis i fasad rzeczywistości turystycznej.
O tym, iż w nadawaniu orientacji w świecie, w którym człowiek ponowoczesny
doświadcza niespójności i fragmentaryczności życia, za receptę posłużyć może odpowiedni
projekt filozofii kultury wsparty o wartości, które mają swoje podstawy w autonomii
jednostki poszukującej etycznych i estetycznych odniesień, zaświadczają najróżniejsze
propozycje teoretyczne. Usiłują one wydobyć z diagnozy rzeczywistości zastanej w miarę
spójny obraz świata, w którym przyszło nam żyć. Kwestia autentyczności doświadczenia
turystycznego od dawna zajmująca umysły badaczy, koresponduje w interesujący sposób
z projektem „kultury autentyczności” Charlesa Taylora, który przyznawał na płaszczyźnie
społecznej prymat dwóm zasadom: zasadzie bezstronności, „która domaga się równych szans
rozwoju dla każdego, co oznacza powszechne uznanie odmienności pod każdym względem,
a tym samym i potwierdzenie równej wartości odmiennych stylów życia” oraz zasadzie
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samorealizacji, „która wspiera moralny ideał wierności samemu sobie, w nowoczesnym
rozumieniu tego terminu” [Taylor 1996, s 33]. Autentyczność, w przekonaniu Taylora,
wzywa jednostkę ludzką do znalezienia planu swojego życia wbrew zewnętrznym
wezwaniom do konformizmu [tamże, s. 68]. Jeszcze do niedawna autentyczność, będąc
kategorią wartościującą była wykorzystywana w krytyce turystyki masowej, pozbawionej
cechy autentyczności i opozycyjnej wobec indywidualnej podróży. Urasta do ideału
moralnego, wyższego i lepszego porządku życia w wielu innych praktykach społecznych.
W filozofii egzystencjalnej dotyka fundamentów ludzkiego istnienia, stając się moralnym
postulatem mieszczącym w sobie całą tradycyjną problematykę rzeczywistości i pozoru.
Tęsknocie za autentycznym istnieniem towarzyszy stały lęk przed nieautentycznością,
udawaniem, sztucznością i kojarzącą się z nią manipulacją. Jej przeciwieństwo nieautentyczność - podważa tożsamość kulturową i związane z nią tradycyjne wartości,
wyrażane w lokalnych obrzędach, zwyczajach i stylach życia. Trudności z zastosowaniem
pojęcia autentyczności, jako konceptu przyjmującego za oczywiste możliwość obiektywnego
określenie, co jest „prawdą” a co „fałszem” dostrzegał Erik Cohen, który nie odmawiając
skomercjalizowanej turystyce autentycznego sensu, samą autentyczność uznawał za kategorię
społecznie zapośredniczoną, zależną od potrzeb, oczekiwań i doświadczeń postrzegającego
podmiotu.
Turysta kulturowy przebywając w zróżnicowanych światach podróży buduje swą
tożsamość kulturową w procesie permanentnej konstrukcji i dekonstrukcji rzeczywistości
turystycznej. Jej wymiar etyczny wyrasta z powinności ufundowanej na poznawaniu samego
siebie i świata, na byciu w relacji, czyli wchodzenie w związki i mediacje, na działaniach
transgresyjnych, dzięki którym człowiek wychodzi poza to, kim jest i co posiada. Koncepcja
turysty kulturowego, którego cechą konstytutywną jest postawa poznawcza, zmuszająca do
działań transgresyjnych, wychodzi naprzeciw budowaniu tożsamości kulturowej jako
autokreacji możliwej w wymiarze narracyjnym poprzez wypełnianie powinności człowieka
ponowoczesnego. Powinność rozumiana jest tu zgodnie z etyką dyskursu – jako nałożenie
przymusu samemu sobie i jako samozabowiązanie, także do patrzenia na siebie oczyma
abstrakcyjnych innych, np. mieszkańców miejsc odwiedzanych [por. Flis 2010, s. 23]. Etyka
dyskursu Jürgena Habermasa, stawia sobie za cel wskazanie racjonalnych procedur
komunikacyjnych, które uprawomocniłyby i nadały uniwersalny charakter normom
i decyzjom moralnym. Problem uzasadnienia moralnego podejmuje Habermas, wysuwając
postulat rozwiązywania konfliktów interesów i przekonań etycznych na drodze otwartego
dialogu ukierunkowanego na konsens (racjonalna zgoda uczestników dyskursu)
[Habermas 2009, s. 15-57].
Kategoria turysty kulturowego koresponduje także z kategorią podmiotu
performatywnego, czyli takiego, który nie przygląda się egzystencjalnemu widowisku, lecz
jest sprawcą, kreatorem, inicjatorem kulturowych wydarzeń, koegzystuje z innymi bytami,
również bytami nie-ludzkimi [por. Szutta 2004, s. 71]. Rozważając rzecz w perspektywie
etyki cnót, fundamentalne pytanie, będące w kontrze do tradycyjnej etyki deontologicznej
i utylitaryzmu nie brzmi, co powinienem czynić, lecz, jakim powinienem być człowiekiem.
Jedynymi zasadami, które chcą respektować przedstawiciele etyki cnót, są tzw. zasady cnoty
(np. zasada bycia uczciwym, lojalnym, sprawiedliwym). Jeden ze współczesnych
przedstawicieli etyki cnót - Alasdair MacIntyre, w pracy Dziedzictwo cnoty (1981) nawiązuje
do etyki Arystotelesa, według którego celem człowieka jest aktualizacja ludzkich
potencjalności (eudajmonii). Opowiadając się za osadzeniem etyki cnót w konkretnym
kontekście i tradycji społecznej, określa cnotę jako „nabytą cechę ludzką, której posiadanie
i przestrzeganie umożliwia nam osiąganie dóbr wewnętrznych wobec praktyk, jej brak
natomiast osiąganie tych dóbr skutecznie nam uniemożliwia” [MacIntyre 1981]. Zwolennicy
etyki cnót opierają się na idei perfekcjonizmu, w myśl której czyn jest moralnie dobry,
o ile doskonali swego sprawcę.
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Próbom konstruowania etycznej sylwetki turysty kulturowego staje na przeszkodzie
etyczny pluralizm, który czyni wysoce wątpliwym uprawianie turystyki wedle jakiegoś
jednego, niepodważalnego wzorca moralnego. W dzisiejszym świecie postawy
uniwersalistyczne z ich obiektywnymi prawdami i normami moralnymi zaczynają ustępować
postawom relatywistycznym, tak na poziomie refleksji teoretycznej, jak i praktycznej.
Przekonują o tym te z wersji etyk ponowoczesnych, które odrzucają istnienie jakiegoś
jedynego, obiektywnego kryterium, z pomocą którego można by przesądzać o istnieniu
absolutnego dobra samego w sobie. W takiej perspektywie myślowej tworzy zarys swej etyki
Zygmunt Bauman. Zawarty w niej opis świata ponowoczesnego wykracza poza prostą
diagnozę dotyczącą stanu moralności. Rozważając ogólną kondycję człowieka
ponowoczesnego, naznaczoną brakiem celowości, nieuwarunkowaniem, ambiwalencją
i epizodyczności Bauman posługuje się modelami ponowoczesnej egzystencji: spacerowicza,
włóczęgi, turysty i gracza [Bauman 2000, s. 21]. Zaprezentowany opis strategii ludzkiego
bycia w świecie, gdzie podróż ma wydźwięk globalny i jest metaforą ludzkiego życia,
znajduje swój szczególny wyraz w dwóch odległych od siebie typach podróżowania,
z których jeden określa postawę turysty, nie szukającego stałości, ciągłości i stabilizacji,
a drugi postawę włóczęgi, niepotrafiącego nadać swej wędrówce sensu, znaczenia, celowości.
Jednym i drugim towarzyszy fragmentaryzacja życia, jego efemeryczność, poznawczy
i etyczny relatywizm oraz postępująca dezintegracja przestrzeni społecznej. Analizy wzorców
osobowych i typów zachowań mobilnych z własnego wyboru lub konieczności jednostek
i zbiorowości, wskazują na niezwykłą różnorodność praktyk i sposobów radzenia sobie
w świecie.
Jeśli ta nowa etyka ponowoczesna, ma przywrócić utraconą godność ludzkiej
spontaniczności moralnej, uczyć respektu dla dwuznaczności, szacunku dla ludzkich uczuć,
doceniania działań bez celu i bez oczekiwania nagrody, to staje w opozycji wobec
dotychczasowych etyk, odwołujących się do uniwersalnych zasad, choć podobnie jak tamte,
musi się zmierzyć z problemem nierozwiązywalności moralnych dylematów, występujących
także w sferze praktyki podróżniczej. Dają one o sobie znać w ponowoczesnej rzeczywistości
kulturowej i społecznej pozbawionej wyraźnych podziałów i granic, gdzie bycie elastycznym,
wieloopcjonalnym, mobilnym, nastawionym na osiąganie, zdobywanie i maksymalizowanie
dóbr, nie zawsze idzie w parze z samodzielnością indywidualnych wyborów,
indywidualizmem i podmiotowością.
W sytuacji rozbieżnych stanowisk i poglądów na temat tego, czym jest etyka,
moralność lub też czym być powinna, refleksja nad kondycją etyczną turysty kulturowego jest
daleka od jednoznaczności, zwłaszcza gdy nie dysponujemy pełną diagnozą, co do rodzaju
wyzwań i wyborów, z jakimi turysta kulturowy musi się zmierzyć w swej podróżniczej
praktyce. Ta kondycja ulega wzmocnieniu, gdy turysta otwiera się na innych, obdarowując
ich szacunkiem i sprawiedliwym traktowaniem, odwzajemniając dobra uzyskane od innych,
gdy w potrzebie może liczyć na innych, a inni na niego. W myśleniu o człowieku w podróży
szczególne miejsce zajmują takie wartości, jak szczerość, odpowiedzialność, dar gościnności
i dialogu. Wszystkie one wyrastają z przekonania o wolności i solidarności pomiędzy ludźmi,
a także z tego, że człowiek jest zdolny do rozwijania w sobie wrażliwości moralnej.
Antropologiczny wymiar podróży kulturowych oznaczający praktyczne opowiedzenie się
za spotkaniem z drugim człowiekiem, czy wyjścia mu naprzeciw, oznacza zaspokojenie
potrzeby porozumienia się z drugim, który jest nierzadko inny, obcy. W końcu nie jest
to sytuacja nadzwyczajna dla człowieka świadomego różnic, obejmujących zarówno
odmienności kultur, światopoglądów, tradycji, ale także osobowości i charakterów.
*
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Diagnozując etyczność turystyki kulturowej uświadamiamy sobie istniejący rozdział,
jeśli nie przepaść, między ideałami a rzeczywistością turystyczną. I to jest fakt, którego
dzisiaj nikt nie zamierza podważać. Wypada się pogodzić z tym, że przyszło nam żyć
w rzeczywistości wieloznacznej, w świecie turystycznych podróży wywołujących dylematy
i ambiwalentne decyzje moralne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przejawami
uprzedmiotowiania świata gospodarzy i traktowania ich instrumentalnie. Stąd też ocena
ukrytego w podróżach kulturowych etycznego potencjału, który by wskazywał na jego rolę
w dziele realizacji sztuki etycznego podróżowania, nie może być jednoznaczna. Przekonuje
o tym brak jednoznacznej, satysfakcjonującej wszystkie strony toczącego się dyskursu
etycznego, odpowiedzi na pytanie, dlaczego mamy w przestrzeni turystycznej do czynienia
z takim deficytem międzyludzkiego zrozumienia, brakiem solidarności, gościnności, jeśli nie
wręcz z dramatycznym ich zanikaniem.
Nie wydaje się trafną odpowiedzią na taki stan rzeczy poszukiwanie jego przyczyn po
stronie niemoralnych turystów, tak jak nie najlepiej wypada próba dowartościowania samej
turystyki kulturowej poprzez moralizowanie na jej temat. Powstałe w ramach ponowoczesnej
kultury praktyki turystyczne wyznaczające „przestrzeń „moralną”, w której turysta kulturowy
podejmuje lub nie podejmuje, świadomie bądź intuicyjnie, działania spełniające standardy
moralnie odpowiedzialnych zachowań, nie powinny podlegać upraszczającym w swej
jednoznaczności ocenom moralnym, choćby ze względu na ich złożony kulturowo kontekst.
Ten ich wymiar, który dotyczy przyswajania przez turystę rzeczywistości kulturowej w sferze
kontaktów z Innym, nie sposób uznać za punkt odniesienia w odróżnianiu „moralnego”
turysty kulturowego od turysty „niemoralnego”. Postrzeganie turystyki w kategoriach walki
dobra ze złem rozgrywanej przy udziale np. biednych tubylców i bogatych turystów,
groziłoby bowiem tanim moralizmem, nawet gdy jest uzasadniane przykładami skądinąd
negatywnych wręcz wynaturzeń, jakie się pojawiają w tego rodzaju relacjach. Ponadto,
jak pisze Natalia Bloch: „Ukazując turystów jako powierzchownych konsumentów
turystycznych mistyfikacji, a członków odwiedzanych społeczności jako bierne ofiary czyichś
wyobrażeń i działań, odmawiamy jednej i drugiej stronie sprawczości, a tym samym
podmiotowości” [Bloch, www.post-turysta.pl, nr 2/52]. Stąd też stwierdzenie, że:
„(…) turystyka kulturowa w swym najpiękniejszym ujęciu – świetnie wpisuje się w teorię
turystyki moralnej. (…) Zgodnie z nią, turystyka moralna (a więc i kulturowa) generowana
jest przez indywidualne wymagania i skupia się na poszukiwaniu czegoś wyjątkowego
w innych miejscach, a zarazem na pragnieniu zachowania tych miejsc (…)” [Buczkowska,
www.post-turysta.pl, nr 12/52], wydaje się stwierdzeniem na wyrost. Buczkowska dokonując
rozróżnienia pomiędzy „turystyką kulturową” a „turystyka pseudo-kulturową” tę ostatnią
poddaje jednoznacznej ocenie: „W przypadku turystyki pseudo-kulturowej trudno jest mówić
o etyczności, moralności czy zwykłej turystycznej przyzwoitości. Turystyka ta jest bowiem
bezczelnym i ignoranckim sposobem wyjazdów do przestrzeni czy miejsc odmiennych
kulturowo albo do instytucji i na wydarzenia kulturalne. Bez świadomości znaczenia danych
miejsc czy wydarzeń, bez poszanowania dla odwiedzanej przestrzeni (…)” [tamże]. Pod
adresem turystyki pseudo-kulturowej sformułowany zostaje zarzut następujący: „ (…) jest
bezpośrednim winowajcą pomyłek, nadinterpretacji i nieporozumień wokół zjawiska, jakim
jest turystyka kulturowa. Można wręcz rzec, że to ona „robi zły PR” turystyce kulturowej,
choć jest nieunikniona, tak jak nie do wyeliminowania jest turystyka pseudo-sportowa
(chuligańska) z obrębu turystyki sportowej (sportu i fanoturystyki)” [Buczkowska 2014,
s.92]. Czy wobec tego turysta „pseudokulturowy”, wyprowadzony konsekwentnie z tej
dychotomii to niemoralny turysta? Prosta, binarna opozycja: „turystyka kulturowa” versus
„turystyka pseudokulturowa”, jest oparta na myśleniu wartościującym, które skłania do
postrzegania turystyki kulturowej w kategoriach misji cywilizacyjnej, aktywności
ukierunkowanej na moralne spełnienie. Mamy tu do czynienia z rodzajem uproszczenia
proponującego postrzeganie świata przez pryzmat binarnych opozycji, dzielenia świata

13

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

na złych i dobrych turystów kulturowych, tymczasem linie podziału mogą przebiegać również
w obrębie obu tych grup. Skarga na turystykę pseudo-kulturową i turystów
pseudokulturowych oznacza rezygnację z próby poszukiwania przyczyn osobliwych faktów
na które się narzeka, i wyjaśnień dla kulturowych mechanizmów, które są za odpowiedzialne.
Także turystyka kulturowa prosi się w tym wypadku o podejście semiotyczne. Cytując
klasyka: „To nie moralne upośledzenie turystów czy głupota, ale kod semiotyczny jest
przyczyną tego rodzaju zachowań, wskazuje na pewne mechanizmy znaczeniowe, w które
głęboko uwikłany jest turyzm” [Culler 2009, s. 12]. Z całą pewnością potępienie turystów
„pseudokulturowych” może być moralnie satysfakcjonujące, lecz obawiam się, że takie
postępowanie oznacza również odwoływanie się do naiwnego postulatu ucieczki od semiozy
i odcięcie się od możliwości odkrywania semiotycznych mechanizmów, które okazują się
stałe i wszechobecne, centralne dla każdej kultury i porządku społecznego [tamże, s. 22].
Opis kondycji moralnej turysty kulturowego poddany ocenie etycznej ze strony badaczy
turystyki jak widać, nie jest jednoznaczny i ciągle stanowi intelektualne wyzwanie, dając
szanse na trafniejsze diagnozowanie przeobrażeń zachodzących w turystyce kulturowej,
zwłaszcza gdy ujawnia jej etyczne ograniczenia i bariery. Choć odróżnienie turystów
„moralnych” od „niemoralnych”, jest zabiegiem sztucznym, niemniej może być przydatne
w sytuacji, gdy stawiamy pytanie o aksjologiczny potencjał turystyki kulturowej, o jej ogólno
humanistyczne cele i wartości. Ów potencjał, wyrażany zdolnością do przyswojenia
dziedzictwa kulturowego człowieka, oznacza w przypadku turysty kulturowego możliwość
osobotwórczego odkrywania i przeżywania kulturowych wartości. Co zatem czyni uczestnika
turystyki turystą kulturowym, w ścisłym sensie tego słowa znaczeniu, co go wynosi ponad
status „zwykłego”, masowego turysty i uprawnia do nazwania go turystą elitarnym?
Odpowiedź na tak sformułowane pytania należałoby, jak sądzę, poszukiwać głębiej niż
w określonych preferencjach, co do wyboru rodzaju obiektów i sposobów ich oglądu,
kulturowych kompetencjach, wymagających szerokiej wiedzy oraz umiejętności jej
stosowaniu, czy nawet stosunku do autentyczności turystycznego doświadczenia.

Jak jest możliwe międzykulturowe zrozumienie w turystyce?
Jeden ze znaczących etycznie obszarów refleksji nad turystyką kulturową, odnoszący
się do jednostronności ujęć w międzykulturowej komunikacji pomiędzy turystami
i mieszkańcami różnych kręgów kulturowych, skłania do zadania pytania o szanse
na międzykulturowe zrozumienie w turystyce. Dotyczą one ludzi żyjących na co dzień
w świecie wielorakich społecznych różnic i sprzeczności, w którym dominują relacje między
przedstawicielami odmiennych kultur o asymetrycznym charakterze. Nie pozostawia w tym
względzie niedomówień następująca diagnoza zachowań jednej ze stron tego rodzaju relacji:
„Kontakt z tubylcami jest chwilowy, czysto zewnętrzny, oparty na obustronnej konwencji
«spotkania». Podróżnicy nie są odpowiedzialni za biedę, głód i przestępczość panującą
w ubogich krajach; nie mogą natomiast dać się oszukać, okraść, zabić. Muszą być
jednocześnie czujni i przyjaźni; otwarci na kontakty, lecz także niezależni finansowo
i emocjonalnie od spotkanych ludzi. Najłatwiej osiągnąć to, zajmując postawę obserwatora –
typową dla zacho-wań turystycznych, a konstytuującą się poza obszarem zobowiązań
moralnych” [Bauman 2012, s. 206-207]. W tej perspektywie współczesny turysta kulturowy „konsument-kolekcjoner” przeżyć jest żywym świadectwem tego, iż w procesie przyswojenia
przestrzeni turystycznej, wymiar etyczny, odnoszący się do budowania międzyludzkich
relacji, ulega procesowi marginalizacji: „Turysta płaci za wolność: prawo do ignorowania
tubylczych uczuć i trosk, do otaczania się własną siecią znaczeń nabywa on w trybie
transakcji handlowych. (…). Świat istnieje po to, aby czerpać zeń przyjemność; możliwość

14

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

czerpania przyjemności nadaje światu sens. Gdy o turystę idzie, ów walor estetyczny jest
jedynym, jakiego świat potrzebuje i jaki może udźwignąć” [tamże, s. 374].
Z czym zatem muszą się zmierzyć turyści podczas swych podróży kulturowych chcąc
sprostać standardom etycznym i systemom normatywnym, tak odległym od istniejących
praktyk turystycznych? Na pierwszy plan wysuwa się problem z komunikowaniem się
przedstawicieli różnych kultur. Bywa ono utrudnione lub zakłócone za sprawą wielu
prozaicznych czynników, takich m.in., jak: nieznajomość języka, przebywanie w sztucznie
zaaranżowanych miejscach do zwiedzania, funkcjonowanie miejscowych jedynie w roli
personelu usługowego, nierozpoznawanie kodów kulturowych, czy brak akceptacji dla
obcości. Także w przypadku turystyki kulturowej mamy do czynienia z kulturowym
konsensusem, który buduje raczej wrogość niż poczucie wspólnoty między jednostkami.
Zróżnicowane warstwy światowej populacji z bogatszych krajów podzielają poczucie tego,
co jest istotne w podróży i następujące moralne imperatywy: „wiedzą, co „należy zobaczyć”
w Paryżu, że „naprawdę musisz” zobaczyć Rzym, że „byłoby zbrodnią” nigdy nie zobaczyć
San Francisko i nie przejechać się kolejką liniową” [Culler 2009, s. 14]. Tego rodzaju
przykazanie moralne kierujące turystą jest, zdaniem Jonathana Cullera, najbardziej potężnym
i rozpowszechnionym współczesnym consensusem, choć nie prowadzi to do budowania
solidarności międzynarodowej społeczności turystów [tamże, s. 15].
Na jakość międzykulturowej komunikacji w stopniu znaczącym oddziałuje system
panujących stereotypów, klisz czy przesądów funkcjonujących w przestrzeni turystycznej.
Skądinąd wielu badaczy zgodnych jest co do tego, że stereotypizacja jest naturalnym
rezultatem każdego procesu komunikacyjnego, i że praktycznie niemożliwe jest
komunikowanie się z pominięciem stereotypów - „We cannot not stereotype“ [Gudykuns,
Kim 1992, s. 91]. Jeśli poczucie niepewności, ksenofobia, czy egotyzm w utajonej lub
otwartej formie kształtują relacje pomiędzy ludźmi pochodzącymi z odmiennych kręgów
kulturowych, to nie jest to proces nieodwracalny. W dobie systemów sieciowych, globalnej
informacji i bezprecedensowej mobilności, brak wiedzy na temat obcych sposobów i stylów
życia nie musi oznaczać dla turystów uproszczonej konsumpcji przekazów kulturowosymbolicznych [Luger 2005, s. 88], czy być kojarzone li tylko z przyjemnością, jakie niosą
z sobą specjały kuchni regionalnych [por. Gyr 1994, s. 55]. Definiując międzykulturowe
zrozumienie jako proces hermeneutyczny, który ma wymiar zarówno poznawczy,
jak i emocjonalny, opieramy je nie tylko na umiejętnościach językowych, geograficznej
i kulturowej wiedzy, ale na pozytywnych emocjach, empatii i samorefleksji, prowadzącej
do zrozumienia innych, choć zawsze w sposób ograniczony i niepełny [por. Lüsebrink 2008,
s. 18].
Ograniczenie w przyswajaniu przestrzeni moralnej, odnoszące się do budowania
dobrych międzyludzkich relacji, wyraża postawa etnocentryczna, nacechowana brakiem
wrażliwości wobec kulturowych różnic i przekonaniem, że świat własnej kultury stoi
w centrum wszelkiej rzeczywistości. Etnocentryzm, podobnie jak ksenofobia, ma wiele
wspólnego z lękiem, stojącym na przeszkodzie owocnej i skutecznej międzykulturowej
komunikacji. Przeciwne stanowisko reprezentowane przez etnorelatywizm, zakłada
możliwość międzykulturowego zrozumienia i nie uznaje żadnych absolutnych standardów
czy kryteriów, wedle których można by oceniać inne kultury [por. Bennett 1993, s. 39].
Celem etnorelatywizmu jest z jednej strony zrozumienie obcych kultur, a z drugiej nauczenie
się rozumienia własnych zachowań i sposobów postępowania wobec Obcych. W ten sposób
radzenie sobie z różnicami zyskuje nową jakość - różnice stają się pożądane. Etnorelatywizm
nie oznacza jednak automatycznej afirmacji wszystkich różnic kulturowych, lecz uświadamia,
że „osądy, decyzje i działania mogą być podejmowane na innych podstawach,
niż absolutyzowana konserwacja i afirmacja własnego kulturowego punktu widzenia"
[Stadler 1994, s. 139]. W tradycji hermeneutycznej rozumienie Obcości jest postrzegane jako
proces, w którym konfrontacja z nią odbywa się w oparciu o indywidualną wiedzę i własne
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doświadczenia. Oznacza to, że Obcość staje się kategorią relacyjną i dynamiczną, która
zmienia się w zależności od przyjmowanej przez jednostkę perspektywy interpretacyjnej
[Thierer 2008, s. 137]. Proces uczenia się od ludzi pochodzących z odmiennych kręgów
kulturowych jest związany z międzykulturową wrażliwością i wymaga obok kompetencji
poznawczych (wiedzy o kulturze i systemach kulturowych) także kompetencji emocjonalnych
(zdolności do współodczuwania i empatii, autorefleksji, tolerancji dla dwuznaczności,
radzenia sobie ze stereotypami, otwartości, odporność na stres, humoru, itp.) [por. Barmeyer
2000, s. 314]. Tego rodzaju kompetencje nabierają szczególnego znaczenia w budowaniu
przestrzeni moralnej turysty kulturowego, otwierającego się na dialog w Sokratejskim
rozumieniu tego słowa, w którym pojawia się odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Refleksji nad etycznością turystyki kulturowej sprzyja namysł nad kulturowymi
praktykami w obszarze międzynarodowych podróży turystycznych, których celem jest
międzykulturowe zrozumienie. Choć tego zrozumienia nie gwarantuje, to sprzyja pogłębianiu
wrażliwości międzykulturowej, której swego czasu Milton Bennett stworzył model
rozwojowy - DMIS (Developmental Model of Intercultural Sesitivity). Jego najwyższe
stadium, trudno osiągalne dla zwykłego śmiertelnika, oznacza proces ciągłego definiowania
własnej tożsamości, w zależności od aktualnych doświadczeń życiowych. W rozważaniach
poszukujących rozwiązań, które sprzyjają promocji wzorców odpowiedzialnego etycznie
podróżowania nie powinno zabraknąć namysłu nad wrażliwością międzykulturową, jako
umiejętnością postrzegania różnic kulturowych w sposób dokładny i całościowy.

Zakończenie
Turystyka kulturowa, która ceni pluralizm i stawia na indywidualną wrażliwość
moralną, wydaje się interesującą alternatywą dla dominującego sposobu bycia w świecie,
stawiającego na bezmyślny wzrost turystycznej konsumpcji i rywalizację za wszelką cenę.
Choć nie może stanowić niezawodnego panaceum na zachowania pozbawione wrażliwości
moralnej, daje nadzieję na zmiany w świecie zamieszkałym przez ludzi odważnie walczących
w obronie jednostkowych prawd i zachowań wspartych na głosie sumienia moralnego,
którego potencjał leży w nieskończonym poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Każda z form turystyki kulturowej, która przybliża jej uczestników do dobra zawartego
w aktach turystycznych podmiotów, ukierunkowanych na środowisko przyrodnicze
i kulturowe człowieka, zasługuje na miano etycznej. W gruncie rzeczy oznacza dochodzenie
przez turystę kulturowego do pewnej równowagi między wyznaczonym sobie celem „bycia
więcej” w sensie odpowiedzialnego doświadczania świata kultury, a wyzwalającą
przyjemnością czerpaną z przeżywania chwil „tu i teraz”. Odpowiadając na wcześniej
stawiane pytanie, na czym polega sens bycia moralnym w turystyce, skoro skazani jesteśmy
na ciągłe zmaganie się z wieloznacznością, będącą cechą bytu społecznego, raz jeszcze
nawiążę do myśli autora Etyki ponowoczesnej, dla którego: „być moralnym to niekoniecznie
tyle, co czynić dobro; ale to tyle, co widzieć, że czyny dzielą się na dobre i złe, i że trzeba
między nimi wybierać, i że wyboru trzeba dokonać na własną rękę i własne ryzyko”
[Bauman 2012, s.153]. Stąd też odpowiedź na pytanie ważne także dla turystyki kulturowej,
czy etyka ma szanse w zglobalizowanym świecie turystycznych konsumentów, przyjąć może
jedynie postać warunkową. Taką szansę dostrzegam w przywracaniu pierwotnego, głębszego
sensu zapomnianej już sztuce podróżowania. Choć reguły rządzące procesem przyswajania
kulturowych przestrzeni podróży turystycznych, póki co, pozostają pod presją komercyjnych
trendów, to nie warto ustawać w wysiłku rozwijania zbiorowej i indywidualnej jaźni
moralnej, ukierunkowanej na odpowiedzialną podróż, zmieniającą i rozszerzającą
perspektywę i horyzont doświadczanego przez nas świata.
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Travel in the moral space of a cultural tourist
Key words: ethics, morality, cultural travel, moral space, tourism
Abstract
The cultural travels which give the possibility to learn about the heritage of ancient
cultures, customs, traditions as well as about a present culture - understood in the category
of the people and idea meetings, cause that in the acts of cultural experiences determined by
the nature of the interpersonal relations, we have the chance to dip into the sphere of ethical
values.
They determine the moral space of a cultural tourist who lives in a world dominated
by a civilization of global imbalance, uncertainty and multiple social differences and
contradictions. In the first part of the article I put a question about the ethical challenges faced
by a cultural tourist with a cognitive attitude which encourages to transgressive activities.
The look on a cultural tourism presented here is a critical reference to the attempt of its
idealization, to perceive a tourism reality through the prism of patterns which do not match
with this reality at all. The question about an ethical cultural tourism, which does not only
come to moralizing about it, in this case means a discord for the perception of the tourist
world through the prism of the binary opposition which divides the world into bad and good
cultural tourists. In the second part, I pay attention to the quality of intercultural
communication that co-defines and guides the meetings between tourists and residents,
as well to a discussion in the context of the intercultural sensitivity of the concepts
of "ethnocentrism" and "ethnorelativism".
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Globalny Kodeks Etyki w Turystyce
a ochrona różnorodności biokulturowej
Abstrakt:
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce wskazuje na ścisłe związki występujące między
gospodarką turystyczną, dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz społecznym
oddziaływaniem turystyki. Obowiązki etyczne turystów dotyczą zarówno relacji z innymi
turystami, członkami lokalnych społeczności, jak i ze środowiskiem przyrodniczym
i krajobrazem. Dominujący obecnie model rozwoju gospodarczego doprowadził do
znacznego pogorszenia jakości życia w skali globalnej. Z tego powodu promować należy
rozwój wymagający nowego stylu życia na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej
i politycznej. W takiej sytuacji kodeksy zalecające np. etyczne działania w turystyce na
poziomie globalnym, krajowym, regionalnym, czy lokalnym nie mają sensu. Będą kolejnymi
nieznanymi akademickimi dokumentami, które niczego nie zmienią. Skupiając się na
jednostkowych rozwiązaniach, zmarnują tylko swój potencjał. We wszystkich programach
edukacyjnych, a nie tylko związanych z turystyką, celowe jest wprowadzanie perspektywy
etycznej.

Wprowadzenie
Coraz częściej zadajemy sobie pytanie dotyczące znaczenia i realnego oddziaływania
Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce [Global Code of Ethics for Tourism (GCET)] na
różnego rodzaju działania związane z tą formą ludzkiej aktywności. Jej idealną formą ma być
„turystyka zrównoważona”, lub jak chcą inni „turystyka odpowiedzialna”. Dyskusje na ten
temat koncentrują się wokół kilku problemów, związanych z „patologiami” współczesnej
turystyki, szukaniem „dobrych praktyk” wynikających z przełożenia zaleceń tego Globalnego
Kodeksu, a także propagowania zasad etycznych na różnych poziomach. Pytania w tak
przedstawionym zapisie nie są wbrew pozorom tak do końca oczywiste. W przypadku dwóch
wyodrębnionych pojęć, tj. „patologii” i „dobrych praktyk”, wskazuje się bowiem na ukryty
dystans do ich treści, wręcz ironię. Jakby brak było do końca przekonania, że w życiu
społecznym i gospodarczym występują nieprawidłowe zjawiska i możliwe jest doskonalenie
standardów prowadzonej działalności w zakresie turystyki. Ustawia się problem niejako na
dwóch przeciwnych poziomach wypowiedzi – dosłownej i zawoalowanej. Osobiście także
mam dystans do wielu powszechnie przyjętych terminów oznaczających np. określone
procesy, czy zjawiska, w tym m.in. „rozwój zrównoważony” i wywodzącą się z niego
„turystykę zrównoważoną”. Celem artykułu jest rozważenie w kontekście masowego
podróżowania zasadności wprowadzania różnego typu kodeksów postępowania oraz
przedstawienie stanowiska argumentującego systematyczną edukację w zakresie etyki.

Różnorodność biokulturowa
Kodeks to akt normatywny z logicznie usystematyzowanym zbiorem przepisów.
Obecnie wprowadzany w drodze ustawy, chociaż dawniej także poprzez rozporządzenie
z mocą ustawy. Kodeksy jako zbiory praw mają szczególne znaczenie, głównie ze względu na
kompleksowość normowanych przez nie spraw, a także określoną interpretację przepisów.
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W takim rozumieniu, Globalny Kodeks Etyki w Turystyce kodeksem pod względem prawnym
nie jest, bowiem nie został do polskiego porządku prawnego wprowadzony na mocy ustawy.
Chociaż jest Globalny, to jednak nie jest także konwencją, rozumianą jako umowa
międzynarodowa pociągająca za sobą określone skutki prawne. To raczej rodzaj apelu, swego
rodzaju orędzia skierowanego do wszystkich podmiotów branży turystycznej. Przedstawia
zasady działania, którymi winny kierować się m.in. rządy i władze lokalne. Jednak władze
lokalne opierają się w swojej działalności wyłącznie na przepisach ustawowych.
Istotną ważną cechą Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce jest odwołanie się do wielu
wcześniejszych międzynarodowych dokumentów. I to dotyczących nie tylko usług
turystycznych, zwalczania patologii, czy bezpieczeństwa i ochrony turystów, ale także
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, środowiska przyrodniczego, zasobów
przyrody i całej biosfery. Ujęcie takie jest niezwykle ważne, bowiem wskazuje kolejny już
raz na ścisłe związki występujące między gospodarką turystyczną, dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym oraz społecznym oddziaływaniem turystyki.
Już ponad 10 lat temu Marek Kazimierczak pisał o moralnych aspektach turystyki oraz
możliwościach zastosowania kodeksów etycznych w turystyce, w tym Globalnego Kodeksu,
i ich znaczenia dla koncepcji zrównoważonej turystyki [Kazimierczak 2006, 2007, 2009].
To w niej ma .m. in. występować ścisły związek między humanistycznymi celami
i wartościami różnych form turystyki, które winny przyświecać turystom, operatorom
turystycznym i lokalnym społecznościom. Należy przypomnieć także artykuł Macieja
Olczyka, w którym autor analizuje różne problemy moralne w wybranych gałęziach turystyki
[Olczyk 2013]. Zwrócił uwagę, że działalność turystyczna jest już zdewaluowana jako
produkt. Przypomniał, że dziedzictwo kulturowe niesie ze sobą wyraźne zobowiązania
etyczne, związane np. z nienaruszalnością obiektów i krajobrazów.
Cele niezwykle ważne i godne szerokiego propagowania, jednak, jak dotąd, są one
wyłącznie teoretyczne, podnoszone głównie w publikacjach środowiska akademickiego
i może przez niewielką część lokalnych stowarzyszeń turystycznych. Rzeczywistość jest
zupełnie inna i trudno nie zgodzić się z obserwacją, że w masowej turystyce, nastawionej
przede wszystkim na finansowy zysk, a wspomaganej jak nigdy przez różne media
społecznościowe, i rozwinięty konsumpcjonizm, trudno o dążenie do humanistycznych celów,
szacunek dla lokalnych społeczności, czy ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu.
Nawiązując do wspomnianego artykułu Olczyka [2013] chciałbym szczególnie
podkreślić bardzo ważne stanowisko tego autora, że obowiązki etyczne turysty dotyczą nie
tylko relacji z samym sobą, z innymi uczestnikami turystycznych podróży, z członkami
lokalnych społeczności, ale także w bardzo dużej mierze ze środowiskiem przyrodniczym
i krajobrazem.
Zwróćmy uwagę na to ostatnie zagadnienie, będące istotą sprawy dla możliwości
samego rozwoju turystyki i jej moralnych aspektów. Różnorodność biologiczną i kulturową
należy traktować jako całość, dostrzegając ich wzajemne powiązania i zależności. Każdej
kulturze towarzyszy zespół praktyk kulturalnych, wiedzy tradycyjnej i interpretacji, których
istnienie ściśle uzależnione jest od określonych elementów różnorodności biologicznej. Różne
grupy kulturowe rozwijają określone formy tej różnorodności, zarządzając nimi za pomocą
własnej wiedzy i praktyki. Zarówno dla zachowania bogactwa wiedzy tradycyjnej, jak i dla
kształtowania innowacyjnych praktyk pozwalających na zachowanie różnorodności
biologicznej, znaczenie ma zapewnienie przekazu pokoleniowego, który dokonuje się przede
wszystkim przez język. To przecież podstawowy środek komunikacji, narzędzie
porządkowania i organizacji informacji, a także nośnik niematerialnego dziedzictwa
kulturowego [Kalinowska 2011].
Różnorodność kulturowa wyraża się oryginalnością i wielością tożsamości,
charakteryzujących grupy i społeczeństwa całej ludzkiej populacji. Na różnorodność
kulturową składają się wszystkie społeczności zamieszkujące Ziemię wraz z ich odrębnością
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etniczną, historyczną, językową, religijną i środkami ekspresji artystycznej (sztuki,
architektury, literatury i muzyki), ich różnorodnością praktyk (rytuałów, systemów produkcji
i przekazu wiedzy), sposobów organizacji społecznej (systemów społecznych, prawnych,
instytucji społecznych, systemów własności i przywództwa) oraz wiedzy specjalistycznej.
W tym znaczeniu, różnorodność kulturowa stanowi wspólne dziedzictwo ludzkości i musi być
objęta ochroną dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Ochrona różnorodności kulturowej
ma także podstawowe znaczenie dla zachowania bogactwa różnorodności biologicznej,
stanowiąc razem różnorodność biokulturową świata. W takim rozumieniu dziedzictwo
to stanowią żywe organizmy i siedliska, których obecne właściwości są wynikiem działań
kulturowych w czasie i przestrzeni [Morżoł 2011].
Mówiąc o różnorodności biologicznej wymagane jest jednak pewne wyjaśnienie.
Wszyscy jakby podświadomie sądzą, że funkcjonowanie biosfery zależy od liczby
wchodzących w jej skład gatunków. Tak naprawdę to nie ma jednak z tym żadnych
związków. Rozważania, czy różnorodność biologiczna jest dobra dla ekosystemów, lub
twierdzenie, że istnieje pozytywny wpływ znacznej różnorodności gatunkowej na ich
funkcjonowanie nie mają żadnego uzasadnienia i sensu. Wpływu takiego w ogóle nie ma,
a różnorodność biologiczna jest dla ekosystemów i biocenoz zupełnie obojętna; nie są to
bowiem byty odróżniające dobro i zło. Dla wielu ludzi ochrona wszystkich gatunków przed
wyginięciem ma nie tylko znaczenie praktyczne, ale także estetyczne i etyczne. Motywacje
estetyczno-etyczne są wystarczającym powodem dla prowadzenia podstawowych działań
związanych z ochroną różnorodności. Jednak zrozumienie, co to dokładnie oznacza. zależy od
przyjętego w danej kulturze systemu wartości. Ponieważ różnorodność biologiczna, podobnie
jak i kulturowa, nie dla wszystkich jest wartością samą w sobie, dlatego trudnym do
rozwiązania problemem jest pogodzenie sprzecznych niekiedy zasad etycznych i estetycznych
istniejących w różnych kulturach dotyczących jej ochrony. Ochrona wszelkiej różnorodności
może być bowiem albo żadna, albo ogólnoświatowa [Weiner 1999].

Skuteczność kodeksów-apeli
Na filozofii holistycznego podejścia do ochrony bogactwa przyrodniczej i kulturowej
różnorodności Ziemi opierają się takie międzynarodowe przedsięwzięcia UNESCO
jak program „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere, MAB) [About the Man and
the Biosphere Programme, dok. elektr.] oraz najpowszechniej ratyfikowana na świecie
Konwencja o ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego (World Heritage Convention)
[Konwencja … 1972]. Program MAB, mający na uwadze powiązania istniejące pomiędzy
różnorodnością biologiczną i kulturową, skupiają się głównie na przyrodniczych, społecznych
i ekonomicznych aspektach utraty bioróżnorodności oraz na wypracowaniu metod
zahamowania tego procesu na Ziemi. Konwencja o ochronie światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego wspiera natomiast wszelkie działania mające na celu znajdywanie,
ochronę i utrzymanie w nienaruszonym stanie obiektów kulturalnych i przyrodniczych
na całym świecie, uznanych za wspólne dobro ludzkości i wyróżniających się najwyższą
powszechną wartością. Konwencja ta była także pierwszym międzynarodowym aktem
prawnym chroniącym krajobrazy kulturowe i uznającym je za szczególną wartość w dorobku
ludzkości. Pod pojęciem tym rozumiane są miejsca, w których nawzajem oddziałują na siebie
i współdziałają ludzie i przyroda, kształtując w ten sposób kulturę i tożsamość oraz
wzbogacając różnorodność tak kulturową, jak i biologiczną. W wielu miejscach na świecie
społeczności lokalne nadały specjalny status niektórym obiektom przyrodniczym (np. gaje,
góry, jaskinie, wyspy, rzeki), uznając je za miejsca kultu, jako siedziby bóstw lub sanktuaria
poświęcone przodkom. Uznanie wyjątkowej wartości takich miejsc następuje w oparciu
zarówno o kryteria kulturowe (np. unikatowe lub wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej
istniejącej lub minionej cywilizacji, przykłady tradycyjnego osadnictwa, zagospodarowania
21

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

ziemi lub morza reprezentatywne dla danej kultury, zwłaszcza zagrożone nieodwracalnymi
zmianami), jak i przyrodnicze (np. miejsca będące świadectwem ważnych etapów w historii
Ziemi, zawierające ślady dawnego życia, istotnych i przebiegających procesów
geologicznych tworzących specyficzne formy ukształtowania terenu lub istotne formacje
geologiczne, najważniejsze środowiska przyrodnicze dla ochrony różnorodności form życia,
łącznie z zagrożonymi gatunkami). Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest
źródłem poczucia tożsamości i ciągłości. Obiekty objęte ochroną pełnią rolę naturalnych ostoi
różnorodności biologicznej, w których przechowało się wiele rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Traktowanie tych miejsc jako kultowe i przypisanie im znaczenia sakralnego
odgrywa ogromną rolę w ochronie naturalnych ekosystemów [Raszka i in. 2016].
Wiele działań służących ochronie różnorodności biologicznej jest dlatego ściśle
powiązanych z Konwencją UNESCO w sprawie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego
(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) [Konwencja… 2003].
Odnosi się ona do współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych, które przekazywane
są z pokolenia na pokolenie, np. tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje,
obyczaje i obchody świąteczne, wiedza o przyrodzie i wszechświecie oraz związane z nią
praktyki. Jedną z podstaw właściwej ochrony różnorodności kulturalnej i biologicznej jest
także wiedza o środowisku społeczności lokalnych i autochtonicznych, co podkreśla
Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity) [Konwencja…
1992]. Zgodnie z nią ochrony wymagają także różnorodność kulturowa i tradycyjne sposoby
gospodarowania, z którymi nierozerwalnie związane są zagrożone wartości przyrodnicze.
Wspomniana Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, podobnie jak Konwencje w sprawie ochrony dziedzictwa architektonicznego
Europy (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe) [Ustawa…
2011] i w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego (Convention for the Protection
of the Architectural Heritage of Europe) [Konwencja… 1992], uwzględnione zostały
w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (European Landscape Convention) [Konwencja…
2000]. W preambule tej Konwencji podkreślono, że państwa członkowskie Rady Europy, jako
sygnatariusze Konwencji, uważają, że krajobraz pełni ważną rolę w publicznych
zainteresowaniach dziedzinami kultury, ochrony środowiska i przyrody, sprawami
społecznymi oraz stanowi zasób sprzyjający działalności gospodarczej i umożliwiający
poprawę życia. Krajobraz przyczynia się do tworzenia kultur lokalnych i jest podstawową
częścią europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Konwencja nie ogranicza
krajobrazu do tego, co jest wytworem środowiska przyrodniczego. Uwzględniając działalność
człowieka, definiuje zarówno krajobraz naturalny (przyrodniczy), jak i krajobraz kulturowy.
Także Polska, ratyfikując Europejską Konwencję Krajobrazową1, zobowiązała się do dbałości
o jakość krajobrazu, stanowiącego zasób gospodarczy przyczyniający się do wzrostu
zatrudnienia i wpływający na jakość życia codziennego, a zarazem na dziedzictwo kultury.
Konsekwentna realizacja celów Konwencji dotyczących wzajemnych relacji człowiek –
krajobraz w ramach przestrzennego zagospodarowania kraju i regionów, a także na szczeblu
lokalnym wymaga jednak, aby wdrożenie obejmowało trzy poziomy działań: rozpoznanie
zasobów, gospodarowanie nimi i edukację wspomagającą. Żadne z tych działań nie zostało
jednak jak dotąd w pełni zrealizowane, co więcej, od wielu lat obserwuje się w Polsce
wyraźny kryzys ochrony krajobrazu. Społeczny odbiór ustanawiania wszelkich form ochrony
jest na ogół bardzo zły. Ochrona krajobrazu w jakiejkolwiek formie, np. w parku narodowym,
czy parku krajobrazowym, uważana jest często za hamulec rozwoju gospodarczego
i ograniczanie praw własności prywatnych właścicieli. Liczne konflikty powstające na terenie
całego kraju są albo rezultatem dążeń do szybkiego nadrobienia budowy infrastruktury
technicznej (np. drogi, systemy kanalizacyjne, osiedla mieszkaniowe) w stosunku do krajów
Europy Zachodniej, albo związane są z istniejącą rabunkową eksploatacją środowiska przez
1

Ratyfikowana została przez Polskę 24 czerwca 2004 r. i weszła w życie 1 stycznia 2005 r.
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lokalnych mieszkańców. Ponieważ społeczne oczekiwania dotyczące ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego są niezwykle słabo określone, dlatego w Polsce nadal brak jest
całościowej ochrony krajobrazów. Wartości przyrodniczo-kulturowe ustępują najczęściej
racjom społecznym oraz decyzjom politycznym i ekonomicznym [Pawłowska 2008].
Apeli, konwencji i różnych kodeksów opracowywanych w słusznych sprawach nigdy za
wiele, jednak jak widać są one mało skuteczne. Kodeksy, których zapisy w formie zaleceń
i apeli kierowane są do określonych odbiorców, znane są nie tylko w turystyce, ale także
w różnych innych dziedzinach i formach działalności. Powszechnie znanym większości
badaczy dokumentem tego typu jest Kodeks etyki pracownika naukowego [Kodeks etyki…
2017] oparty „na podstawowych zasadach etyki, uznanych w naszym kręgu kulturowym za
naturalne i powszechnie obowiązujące”. Pracownik ten ma być świadom swej szczególnej
odpowiedzialności względem społeczeństwa i ludzkości. Z Kodeksu tego jak dotąd niewiele
praktycznie wynika, bowiem wiele wymienionych w nim negatywnych zjawisk, np. takich jak
grzecznościowe recenzje, plagiaty, wieloetatowości, nieuzasadnione cytowania prac, czy
wykorzystywania do własnych celów zasobów instytucji, w których się pracuje, przez lata
występowało, występuje i będzie nadal występować. Szukając paraleli, można zauważyć, że
naiwnością byłoby sądzić, że tego rodzaju Kodeks etyki to ograniczy, kiedy przez
kilkadziesiąt wieków nie nastąpiło pełne przestrzeganie zasad Dekalogu, nawet przez
wyznawców religii, których jest jedną z podstaw. Jakby tego było za mało to przywołać
można jeszcze powszechny w polskim środowisku akademickim, podobnie jak i we
wszystkich innych, seksizm oraz doprowadzenie do patologicznych epidemii dwóch
poważnych akademickich „chorób”, tzw. punktozy i grantozy [Kulczycki 2017 a, b]. To nie
kodeksy, czy korporacyjne uczelnie zapewnią wiarygodność i społeczny autorytet nauki, ale
kultura uczestników tej działalności wyniesiona głównie z domu. Jak dotąd często
obserwujemy natomiast legitymizację przez pracowników naukowych i instytucje, w których
pracują szkodliwej działalności rządów i polityków, także w zakresie kultury, czy ochrony
środowiska przyrodniczego i zasobów przyrody.
Kodeksy znane są także w dziedzinie planowania przestrzennego, ściśle związanego
m.in. z działaniami umożliwiającymi zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przykładem
niech będzie Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach, który miał na
celu przedstawienie propozycji rozwiązań podstawowych problemów w zakresie planowania
przestrzennego związanych z zagospodarowaniem przestrzennym w Karpatach w ramach
wdrażaniu Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat
(tzw. Konwencji Karpackiej) [Ramowa Konwencja… 2003], międzynarodowej umowy
podpisanej w 2003 r. przez 7 państw regionu karpackiego (Czechy, Polska, Rumunia, Serbia,
Słowacja, Ukraina, Węgry). Ma ona na celu m.in. zachowania walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Karpat. Kodeks Dobrej Praktyki, mający w tym
przypadku wyraźne umocowanie prawne, skierowany jest do jednostek samorządu
terytorialnego, planistów przestrzennych, urbanistów i architektów, organizacji
pozarządowych, mieszkańców i inwestorów działających na terenie Karpat. Założono, że
zapisy Kodeksu znajdą swoje odbicie w praktyce planistycznej jednostek samorządowych,
i że będą jako swoiste wytyczne stosowane powszechnie, co m.in. umożliwi kontynuację
tradycyjnego zagospodarowania poprzez uwzględnianie cech architektury regionalnej
i krajobrazu kulturowego.
Różne dokumenty międzynarodowych organizacji o zasięgu globalnym także nie
we wszystkich przypadkach gwarantują osiągnięcie założonych przez nie celów, nawet kiedy
są oficjalnie przyjęte i ratyfikowane. Często są to organizacje o słusznych poglądach, ale
pozbawione prawdziwej mocy oddziaływania cywilizacyjnego, bowiem pozbawione narzędzi
szybkiej i skutecznej egzekucji przyjmowanych ustaleń. Nie są w takiej sytuacji w stanie
powstrzymać wielu negatywnych zjawisk. Ochrona środowiska w skali ogólnoświatowej jest
tego najlepszym, przykładem. Prawie pół wieku temu ukazał się przedstawiony na sesji
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Zgromadzenia Ogólnego raport Sekretarza Generalnego ONZ U’Thanta Problemy ludzkiego
środowiska (The problems of human environment)2. Raport udokumentowany licznymi
danymi statystycznymi, po raz pierwszy w historii pokazał międzynarodowej opinii
publicznej dane wskazujące na zniszczenie środowiska przyrodniczego w skali globalnej
i wzywał wszystkie kraje do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i do podejmowania
wysiłków na rzecz ochrony biosfery. Apelując o podjęcie planowej międzynarodowej akcji
ratowania środowiska przyrodniczego, U’Thant wzywał do traktowania problemów ochrony
środowiska w sposób globalny i ostrzegał, że ludzkość z dotychczasowym sposobem
gospodarowania zmierza do katastrofy. Raport przyczynił się do przekształcenie słabego
ruchu ochrony środowiska i zasobów przyrody w prężny ruch ekologiczny. W niektórych
krajach spowodował rozległe skutki prawne, organizacyjne, a nawet mentalne, co było być
może spowodowane jego ukazaniem się w sprzyjających okolicznościach historycznych.
Nie były one jednak na tyle duże, aby jakikolwiek z procesów nasilającego się niszczenia
środowiska przyrodniczego udało się jeśli już nie zatrzymać, to chociaż spowolnić. I chociaż
przez lata podkreślano, że raport U’Thanta „wstrząsnął opinią publiczną”, to jednak z tego
„wstrząsu” tzw. „cywilizowany” świat szybko się otrząsnął i poruszanymi w raporcie
zagadnieniami szybko przestał się specjalnie przejmować. Na „cywilizowanym” świecie
specjalnego wrażenia nie wywarły także kolejne dokumenty wypracowane przez Klub
Rzymski (Club of Rome)3, Konferencję Sztokholmską obradującą w 1972 r. pod hasłem Only
one Earth (Tylko jedna Ziemia), Konferencję Narodów Zjednoczonych „Środowisko
i Rozwój” (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED)
[Rio de Janeiro, 1992 r., Szczyt Ziemi (Earth Summit)], Światowy Szczyt Zrównoważonego
Rozwoju (The World Summit on Sustainable Development) (Johannesburg, 2002 r.,
tzw. „Rio + 10”), czy międzynarodową grupę ekspertów przygotowujących Milenijną Ocenę
Ekosystemów (Milenium Ecosystem Assesment) [Olaczek 2006].
Wszystkie konferencje i wypracowane w ich trakcie dokumenty, chociaż stanowiły
bardzo poważny dorobek teoretyczny, to jednak postępujących zagrożeń i zniszczeń w skali
globalnej nie zatrzymały. Szybko osłabło, a często zupełnie zanikło, także międzynarodowe
polityczne poparcie na rzecz uzgodnienia i wdrożenia niezbędnych mechanizmów, procesów
i funduszy, które wspierałyby realizację celów określonych we wszystkich tych dokumentach.
Nie określiły one bowiem sposobu tworzenia mechanizmów finansowych i instytucjonalnych
służących ich wdrażaniu. Przyjęte terminy realizacji zobowiązań w sferze społecznokulturowej oraz ochrony zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej były
całkowite oderwane od rzeczywistości i najczęściej zupełnie nierealne już w chwili ich
przyjmowania. Przykładowo ustalenia Milenijnej Oceny Ekosystemów, podobnie jak Szczytu
Rio + 10, przyjęły niemożliwe do spełnienia założenie, iż celem głównym działalności
ochronnej będzie wydatne zmniejszenie do 2010 r. na całym świecie wskaźników strat na
Wyrażony w rezolucji nr 2390 (1969 r.).
Pierwszą publikacją Klubu Rzymskiego (1972 r.) jest raport The Limits to Growth (Granice wzrostu),
dotyczący trendów rozwojowych i wzajemnych oddziaływań pewnej tylko liczby spośród wielu czynników
stanowiących groźbę dla społeczności ludzkiej. Przeważała analiza przyszłości ludzkości wobec wzrostu
populacji i wyczerpywania się zasobów naturalnych. Dlatego w drugim raporcie Klubu Rzymskiego Manking at
the Turning Point (Ludzkość w punkcie zwrotnym) z 1974 r. zastąpiono koncepcję wzrostu zerowego teorią
wzrostu ograniczonego, w którym połączono interesy gospodarcze z interesami ochrony środowiska. Teorię tę
uznaje się za pierwowzór teorii trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ogółem Klub Rzymski do końca
XX wieku opublikował 18 raportów, m.in. Reshaping the International Order (O nowy ład międzynarodowy)
z 1976 r., The Barefoot Revolution (Rewolucja o bosych nogach) z 1985 r., The First Global Revolution
(Pierwsza globalna rewolucja) z 1991 r. Od 1985 r. Klub Rzymski zapoczątkował drugą serię Raportów:
The Club of Roma Information Series - Contributions to the Unterstanding of the World Problematic (Seria
Informacyjna Klubu Rzymskiego - przyczynek do zrozumienia problematyki światowej). Spośród kilkunastu
Raportów Klubu Rzymskiego opublikowano w języku polskim następujące: Granice wzrostu (Warszawa 1973);
Ludzkość w punkcie zwrotnym (Warszawa 1977); O nowy lad międzynarodowy (Warszawa 1978); Uczyć się bez
granic (Warszawa 1982); Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre czy na złe? (Warszawa 1987).
2
3
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wszystkich poziomach różnorodności biologicznej. Mimo wszystko popularyzacja wniosków
zawartych w tym dokumencie jest jednak nadal niezwykle istotna, bowiem pokazuje on nowy
i głęboko humanistyczny sens badań przyrodniczych i działań z zakresu ochrony przyrody,
wykazując, że mają one istotny związek z trwałością i jakością ludzkiej egzystencji. Jednak
konwencje nie uwzględniające sposobów finansowania proponowanych rozwiązań nie są
w stanie niczego zmienić i nic nie poprawią. Tak naprawdę to często tych zmian nikt nawet
nie chce, bowiem zagrażają one rozmaitym partykularnym interesom.
W obecnej sytuacji zagrożenia podstawowych wartości etycznych potrzebne są głównie
konkrety, akcje i działania, a nie kolejne rozważania. Konieczne jest też zrozumienie nowej
współczesnej idei oświecenia, której celem stało się już nie ochrona, ale ocalenie biosfery.
Formułuje ją Franciszek w swojej rewolucyjnej wręcz encyklice Laudato si’ [Ojciec Święty
Franciszek 2015]. Poświęcona ochronie wszelkich postaci życia naszej planety encyklika ta,
to pierwszy od wielu lat dokument watykański, który zajmuje się ważnymi problemami
dotyczącymi całej ludzkości, a nie tylko chrześcijan, czy katolików. Dotyczy całej populacji
ludzkiej, konsekwentnie dążącej obecnie do samounicestwienia w różnych jego formach,
a niszczenie środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego to jedne z nich.
Wskazując moralny wymiar wspólnego dobra o zasięgu globalnym, Franciszek jednoznacznie
określa, że takie problemy jak np. ścisła więź między ubóstwem a kruchością naszej planety,
przekonanie o powiązaniu ze sobą wszystkiego na świecie, krytyka form władzy
wywodzących się z technologii, poszukiwanie odmiennych sposobów rozumienia ekonomii
i postępu, odpowiedzialność polityki międzynarodowej i lokalnej, czy propozycja nowego
stylu życia, nigdy nie mogą być zamknięte i zaniechane. Wręcz odwrotnie – muszą być stale
podejmowane. Encyklika Laudato si’ to ponowne zaproszenie wszystkich ludzi, a nie tylko
wyznawców jednej religii, nie tyle do rozmowy, ale do przemyśleń na temat sytuacji Ziemi
w warunkach skrajnie zagrożonej biosfery. Papieski dokument dotyczy spraw ważnych, które
winny obchodzić wszystkich w sytuacji postępującego upadku w sferze etycznej, politycznej
i ekonomicznej. Dla chrześcijan, jak i wszystkich ludzi o różnych poglądach i wierze jest nie
tylko upomnieniem, ale i zachętą. Zachętą do rewizji swojego postępowania w wierze, życiu,
wszelkiej różnorodnej działalności, przypomnieniem podstawowych prawd i obowiązków
wobec siebie i innych. Wartością encykliki jest także wezwanie, aby chrześcijaństwo widzieć
szerzej niż sięgają wspólnoty narodowe. Franciszek wielokrotnie podkreśla w encyklice
nierozerwalny związek problemów środowiskowych z kwestiami społecznymi, co jest
podstawą dla zrozumienia świata, w którym przyszło nam żyć. Nauki przyrodnicze ze swoim
aparatem pojęciowym nie ochronią ekosystemów świata, ani jego złożonej biokulturowej
różnorodności. Potrzebne jest zrozumienie istniejącego zagrożenia i zaangażowanie w jego
powstrzymaniu całej ludzkości. Czy możliwe jest obecnie wprowadzenie idei encykliki
Franciszka w Polsce? Nic nie wskazuje, aby miało to nastąpić. Konieczna byłaby zmiana
mentalności na poziomie jednostek oraz inny rodzaj edukacji [Kasprzak, Kostecka 2015].

Zakończenie – mit „zrównoważonego rozwoju”
Marek Kazimierczak [2009] uważa, że etyka w turystyce wiedzie do zrównoważonego
rozwoju samej turystyki. Podobnie jak etyka w każdym postępowaniu społecznym
i gospodarczym wiodłaby do zrównoważonego rozwoju. Wiodłaby, ale obecnie jednak nie
wiedzie i wieść nie zamierza. 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 kosztami, ograniczeniem, czy utratą
popularności i głosów wyborców, wtedy działania te odkładają na później, czyli praktycznie
nigdy się tym nie zajmą. Cele zrównoważonego rozwoju są obecnie stałym elementem
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większości wielostronnych inicjatyw na całym świecie. Powstała ogromna literatura
naukowa, popularno-naukowa i publicystyczna na ten temat, liczne dokumenty rządowe
i ogromna liczba aktów prawnych (a wśród nich także zapis w Konstytucji RP), wydawane
są specjalistyczne czasopisma naukowe, utworzono liczne stowarzyszenia, ośrodki
edukacyjne, agendy różnych instytucji międzynarodowych, działają jednostki dydaktycznonaukowe na uczelniach wyższych i samodzielne instytuty badawcze. Pojęcie „zrównoważony
rozwój” powtarzane jest wszędzie, w Polsce stanowiąc jednak na ogół stylistyczny ozdobnik
tekstu. Efektywność dotychczasowych działań jest natomiast wyjątkowo niska. Mimo
wysiłków podejmowanych dla ochrony środowiska przyrodniczego kryzys nadal się pogłębia
i 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. Rozwoju zdominowanego ideą wzrostu
gospodarczego, który ma jakby automatycznie po osiągnięciu określonego wskaźnika PKB
umożliwić rozwiązanie wszelkich problemów środowiskowych i społecznych. Nie jest on
jednak zbyt dokładny, bowiem m.in. nie ujmuje tzw. efektów zewnętrznych produkcji
(np. zanieczyszczenia środowiska). Dobry przykład w tym zakresie stanowi polska wizja
wyrażona w rządowym projekcie „odpowiedzialnego rozwoju” [Strategia… 2016], w którym
idea i praktyka zrównoważonego rozwoju ponownie przegrywają z ideą wzrostu
gospodarczego. Nie musi jednak wcale tak być, bowiem możliwe jest przejście od
tradycyjnego modelu działania biznesowego do postrzegania działalności gospodarczej jako
środka przyspieszającego zmiany na rzecz „rozwoju zrównoważonego” [Kasprzak, Raszka
2017]. Niestety, obecnie to tylko teoretyczna wizja, nie mająca żadnej szansy na realizację,
podobnie jak „turystyka zrównoważona”.
Mająca charakter programowy encyklika Laudato si’ wskazuje, że dominujący obecnie
model rozwoju gospodarczego doprowadził do znacznego pogorszenia jakości życia w skali
globalnej. Podstawową wadą tego modelu jest to, że rozpatruje on wszystko pod kątem
przydatności. Franciszek przekreśla politykę zrównoważonego rozwoju, podobnie jak i inne
podejmowane w poprzednich latach próby naprawy sytuacji. Promuje natomiast rozwój
wymagający nowego stylu życia na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i politycznej.
Przypomina, wręcz przywraca, propagowaną przez dziesiątki lat przez ruchy ochrony
środowiska – także w Polsce – prawdę, że wszelka zmiana, również o zasięgu globalnym,
zaczyna się od każdego z nas. Nawet najmniejszy wysiłek z nią związany ma znaczenie
i będzie miał wielki wpływ nie tylko na jakość życia człowieka, ale także na możliwość
przetrwania Ziemi. W takiej sytuacji kolejne „kodeksy” zalecające np. etyczne działania
w turystyce na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym, czy lokalnym nie mają sensu.
Będą bowiem kolejnymi nieznanymi akademickimi dokumentami, które niczego nie zmienią.
Zmarnują tylko swój potencjał, firmując jednostkowe rozwiązania. We wszystkich
programach edukacyjnych, a nie tylko związanych z turystyką, celowe jest wprowadzanie
zagadnień etycznych i takiej perspektywy dla omawianych tematów. Warto postulować na
każdym poziomie edukacji uwzględnianie etycznych wymiarów zachowania i aktywności
człowieka w tym także spędzania wolnego czasu i podróżowania.
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The Global Code of Ethics for Tourism
and the protection of biocultural divertisty
Key words: sustainable development, sustainable tourism, biocultural diversity, code
of ethics
Abstract:
Global Code of Ethics for Tourism (GCET) points to close links between tourism
economy, cultural and natural heritage and the social impact of tourism. Ethical obligations
of tourists apply to relations with other tourists, members of local communities, as well as
with the natural environment and landscape. The currently dominating model of economic
development has led to a significant deterioration of the quality of life on a global scale.
Therefore, it is necessary to promote the development that requires a new lifestyle
in the social, economic and political spheres. In this situation, the codes recommending
ethical tourism activities at the global, national, regional or local levels do not make sense.
Those would be another unknown academic documents changing nothing. Focusing
on individual solutions, they will only waste their own potential. It is therefore advisable
to introduce the subject of ethics in all educational programs, not only in those related
to tourism. Unfortunately, nowadays, in our country running such classes at the lowest level
encounters certain ideological difficulties.
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Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów
na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa
Słowa kluczowe: atrakcje, turyści, mieszkańcy, frekwencja, gentryfikacja, Kraków
Abstrakt:
Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego prowadzi do zatłoczenia atrakcyjnych
miejsc, 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. W miastach
historycznych, takich jak Kraków, prowadzi do wyludnienia historycznych dzielnic i zmiany
ich funkcji, stają się one sztuczną enklawą nasyconą usługami turystycznymi i zatracają
dawny charakter. Ten proces gentryfikacji spowodowany turystyfikacją miasta historycznego
zaprezentowano w artykule na przykładzie Krakowa. Wskazano na skutki nadmiernej
frekwencji turystów w centrum starego Krakowa, opisano problemy mieszkańców, jak
i podejmowane działania władz samorządowych zmierzające do ograniczenia dysfunkcji
turystyki w mieście. Stopień gentryfikacji śródmieścia Krakowa przedstawiono za pomocą
porównania danych statystycznych dotyczących liczebności stałych mieszkańców oraz liczby
turystów.

Wprowadzenie
Różnorodne zjawiska i procesy związane z turystyką osadzone są w przestrzeni.
Przestrzeń turystyczna to część przestrzeni geograficznej, w której nastąpił rozwój zjawisk
turystycznych. Geografowie w ośrodku łódzkim [Liszewski 2009, Włodarczyk 2009]
zajmujący się badaniem przestrzeni turystycznej przyjmują, że jest ona funkcjonalnie
wyróżniającą się częścią ogólnej przestrzeni geograficznej. Człowiek przystosowuje
tę przestrzeń do swoich celów, również tych związanych z aktywnością turystyczną.
Przyjmując za podstawowe kryterium stopień ingerencji turystyki w środowisko, wyróżnia się
typy przestrzeni o różnym nasileniu zjawisk turystycznych [Włodarczyk 2009]. Wielkość
ruchu turystycznego zmienia się od minimalnego w przestrzeni eksploracji turystycznej,
do masowego w przestrzeni penetracji turystycznej i nadmiernego, agresywnego
dla otoczenia w przestrzeni kolonizacji turystycznej.
Jednym ze społecznych skutków rozwoju przyjazdowego ruchu turystycznego jest
zmiana nastawienia mieszkańców wobec turystów. Zmiana ta jest zależna od postrzegania
przez mieszkańców pozytywnych i negatywnych skutków turystyki, czyli tzw. dysfunkcji
[Przecławski 1996; Mika 2007]. Dysfunkcje związane z rozwojem turystyki Z. Krawczyk
[2007] odnosi do środowiska naturalnego, a także do środowiska społecznego i kulturowego.
Wymienia również dysfunkcje ekonomiczne i osobowościowe.
Znakomitą ilustracją zmiany stosunku mieszkańców do turystów jest tzw. indeks
Doxey’a [1976]. Pojawienie się negatywnych postaw mieszkańców wobec turystów jest
rezultatem przekroczenia granic pojemności socjopsychologicznej (ang. social carrying
capacity), czyli zdolności akceptacji zachodzących zmian [Mika 2007, s. 434]. G. V. Doxey
opisuje zmiany postaw mieszkańców do rozwoju turystyki w czterech kolejnych etapach,
które ilustruje również rycina 1.
1. Euforia – pojawienie się pierwszych turystów oraz inwestorów jest odbierane bardzo
pozytywnie. Rozwój bazy turystycznej stwarza nadzieje na rozwój

29

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

gospodarczy, a przyjazdy turystów dają mieszkańcom poczucie
dowartościowania miejsca ich życia.
2. Apatia – na skutek rozwoju ruchu turystycznego obecność turystów staje się czymś
powszechnym i oczywistym, a kontakty pomiędzy miejscową ludnością
i turystami przybierają charakter rutynowy, ulegają stopniowej formalizacji,
zaczynają dominować zasady gościnności handlowej.
3. Irytacja – rozwój turystyki osiąga fazę dojrzałości i nasycenia, pojawia się nadmierne
obciążenie ruchem turystycznym, co zaczyna być uciążliwe dla mieszkańców.
Zaczynają oni dostrzegać coraz więcej niekorzystnych stron takiej sytuacji.
4. Konflikt – turyści postrzegani są jako przyczyna wielu problemów, mieszkańcy zaczynają
demonstrować swoje niezadowolenie, co może doprowadzić do otwartych
konfliktów [Doxe’y 1976, s. 26-27; Kuźniar 2015 s. 299].
Pozytywne

Odczucie względem turystów

Euforia

Apatia

Irytacja
Konflikt

Negatywne

Liczba turystów

Ryc.1. Model zmian postaw mieszkańców wobec turystów wg Doxey’a [1976]
Opracowanie własne.

Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego prowadzi do zatłoczenia atrakcyjnych
miejsc, efektu przereklamowania i agresywnej komercjalizacji, co obniża poziom
estetycznych doznań turystów i skutkuje degradacją naturalnych zasobów. Takie problemy
możemy zaobserwować np. w Wenecji, Florencji, Barcelonie, Rzymie, Pradze, a w Polsce
w Zakopanem i Tatrach, Krakowie, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Mieszkańcy Barcelony
i Wenecji protestują przeciw nadmiernemu rozwoju funkcji turystycznych w centrum miasta
[Kowalczyk -Anioł, Zmyślony 2017; Kruczek 2017]. Mieszkańcy Berlina są już zmęczeni
turystami, nazywają ich nawet „terroturystami”, maja dość turkotu walizek na kółkach.
Centrum Berlina z słynną Wyspą Muzeów przechodzi swoisty proces gentryfikacji, dawni
mieszkańcy wypierani są przez turystów i deweloperów [Gierak-Onyszko 2017].
Masowa turystyka przynosi tym miastom miliardowe zyski, ale odciska negatywne
piętno na ich rozwoju. Efektem nadmiernej frekwencji turystów jest wzrost cen usług,
mieszkań i nieruchomości. Pogarsza się jakość usług gastronomicznych, przeciążona jest
miejska infrastruktura [Pawlicki 2017; Kruczek, Zmyślony 2014].

30

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

Przestrzeń turystyczna ma swoje ograniczenia wynikające z wielkości powierzchni
użytkowej, jak i jej reakcji na ruch turystyczny [Szromek 2012, s. 35]. Istotnym problemem
jest ustalenie dopuszczalnej wielkości ruchu, przekraczanie której uznać by można
za nadmierny.
Celem artykułu jest zarysowanie procesu gentryfikacji dzielnicy Stare Miasto
w Krakowie. Stopień gentryfikacji śródmieścia Krakowa przedstawiono za pomocą
porównania danych statystycznych dotyczących ubytku stałych mieszkańców oraz rosnącej
gwałtownie liczby turystów. Tak dobrane dane statystyczne dotyczą lat 2004-2016.
W oparciu o przegląd literatury i doniesienia medialne opisane zostały negatywne skutki
nadmiernej frekwencji w centrum Krakowa, a także działania samorządu mające na celu
łagodzenie uciążliwości i znalezienie kompromisu między mieszkańcami, turystami i branżą
turystyczną. Punktem wyjścia do tych rozważań nad gentryfikacja turystyczną jest przegląd
wskaźników służących do pomiaru obciążenia ruchem turystycznych i wyznaczania
optymalnych jego wartości, a także omówienie pojęcia gentryfikacji w odniesienie
do turystyki, jako czynnika inicjującego ten proces.

Wskaźniki pomiaru optymalnego obciążenia ruchem turystycznym
Dla określenia optymalnych rozmiarów obciążenia ruchem turystycznym różnych
typów obszarów konstruowane są specjalne wskaźniki. W literaturze wymienia się trzy takie
podstawowe miary: wskaźnik chłonności, wskaźnik pojemności oraz wskaźnik przepustowości.
Chłonność turystyczna terenu wyraża naturalną odporność środowiska przyrodniczego
na degradację związaną z ruchem turystycznym. Określa ją maksymalna liczba osób
(uczestników ruchu turystycznego), które mogą jednocześnie przebywać na danym obszarze,
w określonym czasie, nie powodując wszczęcia procesów degradacyjnych środowiska
naturalnego. Chłonność wyraża się relacją liczby osób na jednostkę powierzchni
w określonym czasie (roku, miesiącu, dniu, sezonie), ale bierze pod uwagę także rodzaj
spodziewanego na danym obszarze ruchu turystycznego [Kostrowicki 1970].
Pojemność turystyczna obszaru to optymalna liczba osób, które mogą równocześnie
przebywać na danym obszarze, po jego przystosowaniu do tego celu, w warunkach
prawidłowego zaspokojenia ich potrzeb, nie wywołując negatywnych konsekwencji
w walorach środowiska przyrodniczego. Dla typowych natomiast obszarów wypoczynku
urlopowego takim czynnikiem limitującym powinna być cena i istniejąca baza noclegowa.
Warto dodać, że w wielu opracowaniach wyliczenia pojemności turystycznej obszarów
spełniają w zasadzie funkcję ogólnej informacji na ten temat, zwłaszcza jeśli dotyczą wielkich
obszarów. Ich wartość bowiem podważa fakt, iż ruch turystyczny jest zjawiskiem, które
charakteryzuje tendencja do koncentracji przestrzennej i rzadko kiedy jest rozmieszczony
równomiernie [Lijewski, Mikułowski, Wyrzykowski 2008].
Przepustowość turystyczna to pojęcie związane z układami liniowymi takimi jak szlak,
trasa turystyczna czy ekspozycja muzealna. Oznacza ona możliwość użytkowania
wahadłowego ciągu turystycznego bez obniżenia jego wartości użytkowej. Mierzona jest
liczbą turystów pokonujących daną trasę w jednostkach czasu. Frekwencja turystów
osiągająca górne granice maksymalnej wartości przepustowości turystycznej pogarsza
komfort wędrówki czy zwiedzania [Kruczek 2017].
Wskaźniki chłonności turystycznej konstruowane były w ubiegłym wieku dla różnych
typów przestrzeni geograficznej oraz dla różnych form turystyki, a określenie rozmiarów
optymalnego obciążenia ruchem turystycznym obszarów środowiska przyrodniczego
i geograficznego dla różnych form turystyki było jednym z ważniejszych problemów teorii
i praktyki planowania przestrzennego w dziedzinie turystyki [Wskaźniki i normy… 1978].
Mimo trwających od wielu lat badań, do tej pory nie wypracowano uniwersalnej metody
wyznaczania chłonności turystycznej. Każdy z opracowanych sposobów wzbudza liczne
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kontrowersje i ma niewielkie zastosowanie w praktyce [Graja-Zwolińska 2009, s. 188].
Obecnie brakuje badań podstawowych nad dostosowaniem wskaźników do aktualnych
potrzeby podmiotów zarządzających turystyką w regionach, miejscowościach i w atrakcjach
turystycznych. W odniesieniu do miast – wielkich centrów turystyki, borykających się
z inwazją turystów, proponowane są wskaźniki optymalnego poziomu pojemności
socjopsychologicznej [Russo 2002, Mika 2007].
Wśród atrakcji kulturowych nadmierna frekwencja daje się zauważyć w całych
miastach posiadających najwyższej klasy obiekty, takich jak: Kraków, Kazimierz Dolny nad
Wisłą, Gdańsk, Wrocław. W rankingu najbardziej zatłoczonych miejsc w Polsce właśnie
Kraków i Kazimierz Dolny znalazły się w czołówce. W wypadku pojedynczych atrakcji
kulturowych możemy mówić o nadmiernej frekwencji w niektórych okresach roku czy
w weekendy. Ma ona miejsce na słynnych zamkach takich jak: Wawel, Malbork, Książ,
Łańcut oraz w założeniach pałacowo-parkowych (Wilanów, Łazienki w Warszawie).
Podobna sytuacja występuje na Trasie Turystycznej w Wieliczce czy w Muzeum Pamięci
Auschwitz Birkenau. W atrakcjach specjalnie tworzonych dla turystów, które nastawione są
co prawda na maksymalizacje zysków poprzez przyjęcie jak największej liczby gości, taka
polityka skutkuje pogorszeniem się warunków korzystania z obiektów. W parkach rozrywki
do najbardziej atrakcyjnych urządzeń ustawiają się długie kolejki. W obiektach typu
Disneylandy można je ominąć np. za dodatkową opłatę. Podobnie w termach, kąpieliskach,
ogrodach zoologicznych nadmierna liczba gości pogarsza komfort korzystania i obniża jakość
doznań, a w efekcie końcowym zadowolenia odwiedzających [Kruczek 2017].
Negatywne zjawiska związane z nadmierną frekwencją w atrakcjach turystycznych
opisują m.in. Garrod [2003] i Nowacki [2014], zaliczając do nich zatłoczenie, zużywanie się
zasobów atrakcji, oddziaływanie na lokalną społeczność, obniżenie autentyczności atrakcji.
Dla ograniczenia negatywnych skutków nadmiernej frekwencji stosuje się różne techniki
zarządzania ruchem. Należą do nich m.in. takie działania jak zarządzanie kolejkami,
zwiększanie elastyczności dostępu do atrakcji, zwiększanie pojemności atrakcji poprzez
zakup i zorganizowanie dodatkowych przestrzeni dla odwiedzających czy ochronę atrakcji.
Innymi sposobami zarządzania ruchem odwiedzających atrakcje jest zarządzanie popytem
poprzez zachęty cenowe i inne techniki marketingowe, a także edukację i interpretację jako
sposób oddziaływania na postawy i zachowania zwiedzających [Garrod 2003].

Wpływ turystyki na proces gentryfikacji miast historycznych
Termin „gentryfikacja” po raz pierwszy został użyty przez brytyjską socjolożkę Ruth
Glass [1964], która opisała przemiany dokonujące się w robotniczej dzielnicy Londynu –
Islington. Zmiany te opisywać można w kategoriach zmian ekonomicznych (gentryfikacja
ekonomiczna), społecznych (gentryfikacja społeczna) i kulturowych (gentryfikacja
kulturowa). Mówiąc o gentryfikacji społecznej, mamy na myśli zmianę składu społecznego
zbiorowości zamieszkującej dany obszar. Wiąże się to z wieloma skutkami społecznymi,
takimi jak zamieranie pewnych funkcji w poszczególnych częściach miasta. Zmiana
zbiorowości zamieszkującej dany obszar determinowana jest przez czynniki ekonomiczne.
Efektem tego procesu jest zmiana charakteru dzielnicy z typowo mieszkalnej, zamieszkanej
przez ludzi o różnym stopniu zamożności, na strefę o odmiennej zbiorowości lub funkcji.
W amerykańskiej socjologii urbanistycznej gentryfikacja używana jest na oznaczenie
rewitalizacji obszarów w centrach miast, z których zamożni Amerykanie uciekali na tereny
podmiejskie w obawie przed rosnącym zagrożeniem przestępczością, problemami rasowymi,
brakiem miejsc do parkowania i niewygodą życia w centrum. Na ich miejsce wprowadzali się
reprezentanci mniej zamożnych klas lub etnicznych mniejszości, tworząc specyficzne getta
(np. dzielnica polska w Chicago). W Polsce jako przykłady procesu gentryfikacji opisano
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warszawską Pragę [Rudnicki 2010], poznańską Śródkę [Ciesiółka 2006] i krakowski
Kazimierz [Murzyn-Kupisz 2006].
Przyczyną gentryfikacji miast lub ich fragmentów może być również turystyka
[Gotham 2005]. Mówiąc o gentryfikacji turystycznej, wskazuje się na dwie drogi, które
tłumaczą jej genezę i przebieg. Proces gentryfikacji może być uruchomiony przez rynek,
jak i przez władze publiczne. Podobnie jak w klasycznej, gentryfikacja turystyczna eksponuje
znaczenie uwarunkowań społecznych, gospodarczych, politycznych i środowiskowych.
Czynniki te pozwalają na wydzielanie różnych form gentryfikacji turystycznej. Inspirowany
i koordynowany przez władze miejskie i religijne proces gentryfikacji turystycznej
w irańskim Meszhedzie opisała Kowalczyk-Anioł wraz z Afsharem [2018]. Gentryfikacja
turystyczna dotyczyć może gospodarki mieszkaniowej, albowiem podnosi wartość
nieruchomości i wynajmu lokali mieszkalnych oraz powoduje przestrzenną ekspansję
obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, obiektów B&B, apartamentów) i ofert sharing
economy [Gotham 2005; Pawlusiński 2017]. Natomiast gentryfikacja handlowa wywołuje
proces dostosowania obiektów usługowych, głównie gastronomicznych, jak i markowych
sklepów do potrzeb turystów, co w rezultacie powoduje wzrost cen wynajmu lokali
i konsumpcji [Novy, Colomb 2016; Kowalczyk-Anioł, Afshar 2018]. Gentryfikację
turystyczną może wywołać także działanie na rzecz odnowienia historycznej dzielnicy
miejskiej, albo restrykcyjną politykę ochrony dziedzictwa historycznego, zwłaszcza obiektów
z listy UNESCO [Gravari-Barbas, Guinand 2017; Opillard 2016]. W wypadku Krakowa,
a zwłaszcza jego historycznej części zawartej w dzielnicy I Stare Miasto, mamy do czynienia
zarówno z gentryfikacją mieszkaniową, jak i handlową. Wpisanie miasta na listę UNESCO
w 1978 r. wywołało też działania zmierzające do ochrony zabytkowej tkanki miasta przed
deformacją. Dla ochrony krajobrazu kulturowego historycznego centrum Krakowa w 2000 r.
utworzono Park Kulturowy Stare Miasto. Specjalna uchwała Rady Miasta nr CXV/1547/10
z dnia 3 listopada1 określa zasady prowadzenia działalności usługowej i handlowej,
funkcjonowanie ogródków gastronomicznych oraz zasady umieszczania reklam i szyldów.

Kraków – mieszkańcy vs. Turyści
Turystyka w Krakowie pełni bardzo ważną funkcję gospodarczą. W 2017 r. Kraków
odwiedziło w celach turystycznych aż 12, 9 mln osób, w tym ponad 3 mln gości z zagranicy.
W tym samym roku turyści w trakcie pobytu w Krakowie wydali 6,48 mld złotych, a PKB
wytworzone przez branżę turystyczną w Krakowie wynosi 8,27% całego PKB miasta. Branża
turystyczna w 2016 r. w Krakowie wygenerowała 29 tys. miejsc pracy. Biorąc pod uwagę
efekty mnożnikowe gospodarka turystyczna miasta generowała 40,5 tys. miejsc pracy. Udział
gospodarki turystycznej, w zakresie zatrudnienia, w stosunku do zatrudnienia w całej
gospodarce Krakowa wyniósł ponad 10%. Suma podatków i opłat bezpośrednio
wygenerowanych przez branżę turystyczną odprowadzonych do budżetu miasta w 2016 r.
wynosiła 170 mln zł. Uwzględniając efekty mnożnikowe, kwota odprowadzanych podatków
i opłat wyniosła 244 mln zł, co stanowiło 5,25% dochodów budżetu miasta [Seweryn i in.
2017, s. 9]. Jako główne cele przyjazdu do Krakowa badani wskazali chęć zwiedzenia
zabytków, wypoczynek, wizytę u krewnych czy cel religijny. Wśród turystów zagranicznych
najliczniejszą grupę co roku stanowią goście z Wielkiej Brytanii [Ruch turystyczny… 2015].
Kraków systematycznie przyciąga coraz więcej osób, a ekonomiczne konsekwencje
rozwoju turystyki są oceniane zarówno przez władze miasta, jak i branżę turystyczną jako
znaczące. Ten stały wzrost ruchu turystycznego przynosi nie tylko stały dochód do budżetu
miasta i zasila budżety mieszkańców żyjących z obsługi turystów, tworzy miejsca pracy, ale
też przysparza wiele problemów społecznych.
1

Wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XC/2361/17 z 6 grudnia 2017 r.
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Na Wyspach Brytyjskich niesłabnącą popularnością cieszą się firmy, które organizują
wyjazdy do Krakowa na wieczory kawalerskie „Chamskie wybryki, spacery w negliżu i inne
wykroczenia popełniane przez turystów są zmorą ulic w centrum miasta” pisze dziennikarka
Drabik [2017]. Problem zachowania brytyjskich turystów analizował Thurnell-Read [2011],
opisując Kraków jako miejsce tzw. stag tourism (turystyka wieczorów kawalerskich).

Ryc. 2. Dzielnica I Krakowa – Stare Miasto, jednostki urbanizacyjne
Żródło: Wydział Geodezji UM Krakowa.
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Centrum Krakowa czyli dzielnica I Stare Miasto2 wyludnia się, bo kamienice
zamieniane są na hotele, hostele, czy apartamenty przeznaczone dla turystów. „Krzyki na
ulicach, imprezy do białego rana, głośna muzyka z lokali oraz ciągły stukot kółek od walizek
czyni z Krakowa mało komfortowe miejsce do życia” [Drabik 2017]. W rezultacie tych
uciążliwości centrum miasta opuszcza co roku ponad 1000 stałych mieszkańców (Ryc. 3).
Pozostawione przez nich lokale na Starym Mieście czy Kazimierzu stają się prywatnymi
kwaterami. Według danych Agencji AirDNA, tylko sam serwis Airbnb (lider wśród portali
pośredniczących w krótkoterminowym wynajmie) oferuje w Krakowie ponad 5482 tys.
prywatnych pokoi i mieszkań dla turystów. Konkurencyjne ceny apartamentów sprawiają,
że nocleg w ścisłym centrum miasta przestał być luksusem. W 2017 r. wynajęto
za pośrednictwem Airbnb ponad 11 tys. mieszkań, a wzrost wynajmu w ostatnich latach sięga
63% rocznie. [https://www.airdna.co/market-data/app/pl/default/krakow/overview, dostęp
03.06.2018]. Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad zmianami w prawie, które mają
regulować najem mieszkań przez Airbnb. Planowane jest m.in. wprowadzenie konieczności
rejestrowania w urzędowym spisie takich lokali [http://www.tur-info.pl/a/58789,,prawowynajem-apartamentow-hotelarstwo.html, dostęp 03.06.2018].

Ryc. 3. Zmiany liczby mieszkańców dzielnicy I Stare Miasto w latach 2004-2016
Źródło: bip.krakow.pl, dostęp 07.12.2017.

Rycina 3 przedstawia zmiany liczby mieszkańców ścisłego centrum Krakowa w latach
2004-2016. W ciągu 12 lat ubyło 15,6 tys. mieszkańców, tj. prawie jedna trzecia ogółu
populacji tej dzielnicy. Największy spadek miał miejsce w latach 2005-2006, kiedy to ubyło
aż 3715 osób.
W tym samym czasie liczba turystów i odwiedzających jednodniowych w Krakowie
zwiększyła się o 6,65 mln, co oznacza wzrost o ponad 53%. Tak wysokie tempo wzrostu
ruchu turystycznego wzmacnia ekonomiczną rangę turystyki w mieście, ale potęguje również
problemy organizacyjne i społeczne. Ruch turystyczny w zdecydowanej większości

Dzielnica I składa się z następujących jednostek urbanizacyjnych: Kazimierz, Kleparz, Nowe Miasto,
Nowy Świat, Piasek, Stare Miasto, Stradom, Śródmieście Warszawskie, Wawel. Przed dwustu laty obecna
dzielnica pierwsza to był cały ówczesny Kraków wraz z przedmieściami oraz dwoma miastami – Kazimierzem
i Kleparzem.
2
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koncentruje się w dzielnicy Stare Miasto, deglomeracja ruchu turystycznego na inne
dzielnice, takie jak Podgórze czy Nowa Huta jest minimalna.
Na podstawie porównania danych przedstawionych na rycinach nr 2 i 3 przypuszczać
można, że to prawdopodobnie turyści wypierają mieszkańców Starego Miasta. Proces
wypierania stałych mieszkańców ze Starego Miasta w Krakowie można potraktować jako
klasyczny przykład gentryfikacji turystycznej. Opisywane zjawisko zdefiniowali trafnie
Kowalczyk-Anioł i Afshar [2018, s. 10] jako „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”.
Posługując się typologią zaproponowaną przez Kowalczyk-Anioł i Afshar [2018],
zmiany w przestrzeni Starego Miasta można potraktować i zakwalifikować zarówno
do gentryfikacji mieszkaniowej, jak i handlowej, dodatkowo jeszcze spotęgowanej
działaniami władz miasta na rzecz ochrony Starego Miasta w formie restrykcyjnych
przepisów Parku Kulturowego.

Ryc. 4. Przyjazdy turystów i odwiedzjących jednodniowych do Krakowa w latach 2004-2016
Źródło - Ruch turystyczny w Krakowie… 2017, Ruch turystyczny w Krakowie 2010, opracowanie własne.

W przeciwieństwie do innych atrakcyjnych dla turystów miast władze Krakowa nie są
skłonne wprowadzić ograniczeń dla turystów. Podjęto działania w oparciu o statut Parku
Kulturowego mające na celu wyciszenie centrum Krakowa z nadmierną ilością usług,
np. poprzez ograniczenie liczby meleksów do 70 pojazdów oraz dorożek wożących turystów,
a także zakazy używania nagłośnienia. Dopuszczono możliwość wypożyczania pojazdów
typu „segway”, ale pod warunkiem, że będą one udostępniane wyłącznie zorganizowanym
wycieczkom z przewodnikiem, w grupach do dziesięciu osób. Bardziej radykalne są działania
innych europejskich miast, władze Wenecji podniosły do 450 EUR grzywnę za śmiecenie
i niegodne zachowanie w centrum, natomiast w Berlinie zakazano wynajmowania mieszkań
przez portal Airbnb, bo goście zakłócają spokój berlińczyków [Gierak-Onyszko 2017],
a na Majorce zabroniono niedawno wynajmowania mieszkań turystom w domach
wielorodzinnych
[http://www.tur-info.pl/a/50413,,majorka-wynajem-mieszkanie-turyscirada.html, dostęp 29.05.2018]. Wobec spodziewanego masowego napływ turystów
do Wenecji na początku maja 2018 r. władze miasta postanowiły zamontować
w kluczowych miejscach bramki regulujące ruch turystyczny. Nota bene, przeciw
instalacji bramek protestowali tym razem przedstawiciele lokalnej branży turystycznej
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[http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-29/wenecja-ograniczyla-ruch-turystownapiecia-przed-bramkami/, dostęp 05.05.2018]. Ograniczenia wprowadza też Barcelona, gdzie
mieszkańcy są do tego stopnia wściekli na „dokuczliwą turystyką”, że przebijają opony
autobusów wycieczkowych. Zjawisko nadmiernej frekwencji turystów nazwane zostało
„overtourismem” [Overtourism w turystyce kulturowej 2018], a wrogie zachowania
mieszkańców
wobec
uciążliwych
turystów
„tourismophobią”
[https://placebrandobserver.com/overtourism-tourismophobia-causes-solutions/,
dostęp
05.05.2018].
Overtourism wiąże się z przekroczeniem 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”. Mieszkańcy zadowoleni są z rozwoju turystyki tylko w początkowej fazie cyklu
rozwoju destynacji, czyli tzw. fazie euforii i wtedy napływ turystów oceniany jest pozytywnie
i korzystnie wpływa na atmosferę miejsca. Jednak rozwój turystyki prowadzi do apatii,
irytacji i wreszcie antagonizuje relacje mieszkańców i turystów [Doxey 1976; Russo 2002a;
Niezgoda 2006].
Nadmierna frekwencja turystów, czyli overtourism, 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.
W odniesieniu do Krakowa w lokalnych mediach coraz częściej pojawiają się niepokojące
sygnały: „W centrum Krakowa powoli nie da się mieszkać. Władze miasta cieszą się
z milionów turystów, ale zapomniały, że krakowianie też chcą tu żyć. Zapomniały też
o potrzebach mieszkańców policja i straż miejska, które ignorują chamstwo i hałasy na
ulicach”
[www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/zycie-w-turkocie-kolek-odwalizek,12418860, dostęp 01.09.2017].

Ryc. 4. Turyści z Anglii w kawiarnianym ogródku na Rynku Głównym w Krakowie (foto Z. Kruczek)
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Na tle tych doniesień medialnych i obserwacji autora3 rysuje się problem określenia
pojemności turystycznej Krakowa, czyli odpowiedź na pytanie: ilu turystów miasto jest
w stanie przyjąć? Czy 12-13 milionów rocznie to górna granica liczby turystów w Krakowie?
W przeprowadzonym przez „Gazetę Wyborczą” i Radio TOK FM4 sondażu zapytano
mieszkańców: co sądzą o liczebności turystów w Krakowie? Respondenci najczęściej wybierali
opcję, że im więcej turystów tym lepiej i należy Kraków nadal promować (59%), na optymalną
obecnie liczbę turystów wskazało 22% badanych, dla 14% liczebność odwiedzających jest
obojętna, a tylko 2% wskazało, że turystów jest za dużo i trzeba ten ruch ograniczyć [Kursa
2018]. Wysokie poparcie dla dalszej aktywnej promocji miasta wskazuje na to, że krakowianie
doceniają wymierny efekt ekonomiczny turystyki. Stawia to jednak wyzwanie dla władz miasta
równoważenia zjawiska silnej penetracji ruchu turystycznego z równoczesnym zachowaniem
wysokiego komfortu życia mieszkańców. Trzeba dodać, że negatywne opinie odnośnie wzrostu
liczby turystów wyrażali przede wszystkim mieszkańcy I Dzielnicy Stare Miasto, których
zostało już relatywnie niewielu (4% ogółu mieszkańców miasta).

Podsumowanie
Przytoczne w artykule dane statystyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
gentryfikacji dzielnicy Stare Miasto w Krakowie wskutek znaczącego wzrostu liczby
odwiedzających w ostatniej dekadzie. Drastycznie spadła w tej dzielnicy liczba mieszkańców.
„Kraków bez mieszkańców w rejonach atrakcyjnych turystycznie to gentryfikacja. Kraków
bez turystów to Kraków biedniejszy, a w wielu dziedzinach życia może upadający,
to znaczące problemy społeczne oraz gospodarcze. Kraków bez mieszkańców, to po prostu
absurd nie do wyobrażenia” – mówi Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider [Okiem przewodniczącego… 2017].
Jakie działania powinny zostać podjęte, aby przyjąć więcej turystów, bez pogarszania
warunków życia stałych mieszkańców? Jednym z pomysłów jest zmiana struktury
przestrzennej ruchu turystycznego poprzez tworzenie nowych atrakcji na terenie Podgórza
czy Nowej Huty. Wybudowanie np. kładki Ojca Bernatki nad Wisłą, wyprowadza turystów
z Kazimierza na teren Podgórza, gdzie lokowane są nowe atrakcje – np. Cricoteka czy
Muzeum Podgórza, w efekcie pojawiły się tutaj nowe kawiarnie, restauracje, organizowane są
eventy.
Strategicznym rozwiązaniem dla Krakowa jest nastawienie się na przyjmowanie
turystów bardziej zasobnych oraz rozwój oferty kongresowej, czy popieranie szeroko pojętej
turystyki kulturowej, bazującej na odbiorcy zainteresowanym uczestnictwem w licznych
wydarzeniach kulturalnych.
Wdrożenie przepisów Parku Kulturowego Stare Miasto pozwala na poprawę estetyki
zabytkowej substancji miasta, natomiast nie zatrzymają procesu gentryfikacji. Swoboda
prowadzenia działalności gospodarczej w prywatnych kamienicach pozwala właścicielom na
wynajmowanie obiektów pod hostele, kluby rozrywkowe, puby czy restauracje. W wielu
krajach europejskich samorządy jednak mogą ingerować w sposób wykorzystania
nieruchomości. W Krakowie również potrzebne są takie zmiany prawa, które pozwalałoby
samorządom na decydowanie o właściwym sposobie wykorzystania prywatnych
nieruchomości.
Potrzebne jest porozumienie między samorządem, mieszkańcami a branżą turystyczną,
na bazie którego poczynione będą ustępstwa zarówno ze strony branży turystycznej odnośnie
organizacji transportu do hoteli czy lokalizacji przystanków dla autokarów,
Autor mieszka w centrum Krakowa na trasie przemarszu turystów z Rynku Głównego na Kazimierz
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22912950,centrum-krakowa-raczej-dla-turystow-niz-dlamieszkancow.html, dostęp 02.06.2018.
3
4
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jak i mieszkańców, godzących się na niedogodności związane z obsługą turystów. „Jeśli ten
proces porozumienia uda się, choćby częściowo wdrożyć, to zmniejszy się uciążliwość ruchu
turystycznego, ulegnie on decentralizacji na inne dzielnice, będzie może nieco mniej
turystów, ale przybędzie tych bogatszych, będzie mniejszy opór społeczny, zwiększy się
poczucie zrozumienia, że w Krakowie można zadbać i o komfort mieszkańców
i o zadowolenie z pobytu w naszym mieście turystów”, stwierdza w wywiadzie Bogusław
Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa [Okiem przewodniczącego… 2017].
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Tourists vs. Residents.
The Influence of Excessive Tourist Attendance on the Process
of Gentrification of Historic Cities on the Example of Kraków
Keywords: attractions, tourists, residents, attendance, gentrification, Kraków
Abstract:
The excessive concentration of tourist traffic leads to the crowding of attractive places,
the effect of over-advertising and aggressive commercialization, which reduces the level
of aesthetic tourist experience and results in degradation of natural resources. The increase
in the prices of services, flats and real estate is the effect of excessive tourist attendance.
In historical cities such as Kraków, it leads to the depopulation of historic districts and
changes their functions, they become an artificial enclave saturated with tourist services and
lose their former character. This process of gentrification caused by the tourism in a historical
city is presented in an article on the example of Kraków. The effects of the excessive
attendance of tourists in the center of old Kraków were pointed out, the problems of residents
as well as the actions taken by local authorities aimed at reducing the dysfunction of tourism
in the city were described. The degree of gentrification of the city center of Kraków was
presented by means of a comparison of statistical data on the number of permanent residents
and the number of tourists.
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W pogoni za sensacją.
Kulturowy wymiar mrocznej turystyki (dark tourism)
Słowa kluczowe: mroczna turystyka, mityzacja „czarnych miejsc”, mediatyzacja katastrof
Abstrakt:
Wychodząc z założenia, że wszelkie katastrofy, zarówno przyrodnicze,
jak i spowodowane przez człowieka, mają kulturowy wymiar, w artykule skoncentrowałam
się nie na samych miejscach tragicznych naznaczonych śmiercią i krwią, ale na kształtowaniu
się wyobrażeń związanych z tymi miejscami w efekcie kontaktu z nimi turystów. Śledzę
zatem proces mityzacji, a nawet sakralizacji „czarnych miejsc” (black spots), funkcjonowania
wyobrażeń na temat katastrofy (w Czarnobylu czy w Smoleńsku), które determinują
wszystkie następne zachowania wobec kolejnych katastrof. Zwracam uwagę na źródła
popularności mrocznej turystyki (dark tourism) oraz kreowania przez media potrzeby
przeżywania mocnych wrażeń. Współczesna mediatyzacja turystyki wzmaga zainteresowania
wszelkimi wstrząsającymi kryzysowymi wydarzeniami (np. powodzie, huragany),
a jednocześnie kształtuje postawy „współuczestnictwa” w tragicznych wydarzeniach,
promując postawę „widza-reportera”. W konkluzji artykułu stwierdzam, że doświadczenia
turystyczne są bardzo zróżnicowane, ponieważ, będąc wytworami kulturowymi, uzależnione
są od sposobu rozumienia i przeżywania świata.

Wprowadzenie
Współczesny rozwój turystyki do miejsc katastrofy, miejsc naznaczonych śmiercią, ma
silne umocowanie w kontekście kulturowym. Siłą napędową kontrowersyjnych często
wyjazdów jest odwieczna potrzeba zobaczenia z bliska miejsca tragedii i możliwość „stąpania
po śladach”. Bez wątpienia swoista ekspansja dark tourism mogła zaistnieć dopiero
w XX wieku, kiedy przemysł turystyczny, wychodząc naprzeciw społecznemu
„zapotrzebowaniu” stworzył szansę zaspokojenia takich potrzeb. Z drugiej strony katastrofy
stały się współcześnie wydarzeniami medialnymi i dodatkowo rozbudziły u widzów chęć
zobaczenia z bliska tego, co emituje (pokazuje) telewizja, czym bombardują nas portale
internetowe. Prześledzenie procesu „zagospodarowywania” przestrzeni naznaczonej śmiercią
na potrzeby współczesnej turystyki w istotny sposób wzbogaca refleksję na temat oswajania
miejsc pamięci oraz jednoczesnego kreowania miejsca turystycznej komercjalizacji
i ludycznej teatralizacji, co aktywnie, często nieświadomie, współtworzą turyści. Proces ten
ma zróżnicowany charakter bowiem zależy przede wszystkim od kulturowego wymiaru
samego tragicznego wydarzenia, które z czasem, podlegając mityzacji, zyskuje w pamięci
społecznej dodatkowy wymiar symboliczny. Prześledzę to z dwóch perspektyw: turystyki do
miejsc „naznaczonych” tragedią i podlegających silnej mityzacji (katastrofa w Czarnobylu
oraz w Smoleńsku), których odwiedzanie współtworzy emocjonalne wyobrażenia o zaistniałej
tragedii; oraz z perspektywy docierania do miejsc katastrof przyrodniczych (powódź,
huragan), kiedy możliwe jest konfrontowanie medialnej wizualizacji kataklizmu
z indywidualnymi doświadczeniami i wyobrażeniami turystów. Obie perspektywy kreują
potoczną wiedzę o takich wydarzeniach, popularyzując jednocześnie uczestnictwo
w mrocznej turystyce oraz współtworząc atrakcyjny wymiar kultury popularnej, co wymaga
uwzględnienia interpretacji z pozycji antropologicznej.
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Źródła mrocznej turystyki (dark tourism)
Zainteresowanie naukowców turystyką związaną z miejscami tragicznymi,
naznaczonymi śmiercią, miejscami postrzeganymi jako atrakcja turystyczna, nasiliły się
w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Pojawiły się wówczas rozprawy teoretyczne na
temat tanatoturystyki (thanatourism, pojęcie zaproponowane przez Anthony’ego V. Seatona)
i turystyki mrocznej (dark tourism, zdefiniowanej przez Malcolma Foley’a i Johna Lennona).
Oba pojęcia zresztą są obecnie zamiennie używane [Rakowicz 2017, s. 207], a obie
perspektywy badawcze stanowią podstawy teoretyczne wyodrębnienia przedmiotu badań
tanatoturystyki, choć „na chwilę obecną istnieje znacznie więcej pytań niż odpowiedzi
w stosunku do tanatoturystyki. Stan ten związany jest z niedostatecznym jeszcze poznaniem
zjawiska podróży turystycznych do miejsc katastrof i śmierci. (…) Istotne jest poznanie
motywów wpływających na zainteresowanie tanatoturystyką, motywów które mogą być
współcześnie postrzegane jako niemoralne, nieakceptowane, wzbudzające kontrowersje, co
nie oznacza, że nie należy badać ich przyczyn i skutków” [Tanaś 2006, s. 96, podkreśl. JHN].
Fascynacja krwiożerczymi opowieściami i niesamowitymi, często trudnymi
do wyjaśnienia wydarzeniami „od zawsze” była obecna w kulturze. Dlaczego? Chociażby
z rudymentarnej „potrzeby wrażeń”, o której Stanisław Ossowski pisze wprawdzie
w cudzysłowie, ale uznaje taką „najpospolitszą” potrzebę za główną inspirację kontaktu
z przekazami zdolnymi do wywołania emocji, zainteresowania zdarzeniami i przeżyciami
innych, umożliwiającymi zaspokojenie własnej ciekawości. Potrzeba wrażeń, „potrzeba
wżycia się w inne światy, potrzeba przeżywania, przynajmniej w charakterze obserwatora,
zdarzeń, których rzeczywistość nie może nam dostarczyć” [Ossowski 1949, s. 184], leży
między innymi, jego zdaniem, u podstaw estetyki. „Tym oto potrzebom zawdzięcza swoje
powodzenie zarówno nędzny romans awanturniczy lub sensacyjny film, jak subtelna powieść
psychologiczna i dramat Szekspira lub Sofoklesa” – i oczywiście turystyka do miejsc
naznaczonych śmiercią, czego wybitny teoretyk kultury nie mógł jeszcze wtedy przewidzieć.
Oczywiście sposób zaspokojenia potrzeby mocnych wrażeń, uzależniony jest
od możliwości, jakie człowiek ma do dyspozycji. Kiedyś były to głównie docierające drogą
przekazu bezpośredniego opowieści w czasie spotkań rodzinnych i sąsiedzkich. Ważnym
miejscem wymiany informacji i spotkania z ludźmi z szerokiego świata były wiejskie
karczmy, które stanowiły centrum życia społeczności lokalnej. Karczma „była jakby
ówczesnym telewizorem”, stwierdził Józef Burszta, eksponując jej funkcję powiązania
mieszkańców ze światem: „To jakby magiczne oko, w którym swoiście załamywały się
docierające do wsi sprawy szerokiego świata” [Burszta 1974, s. 47]. Tu zatrzymywali się
wędrowni handlarze, wracający z wojny żołnierze, tu docierały wędrowne dziady ze swymi
pieśniami nowiniarskimi i starymi pieśniami nabożnymi. Wędrowny dziad, postrzegany
również jako pielgrzym, przynosił ludziom wieści z bliskiego i odległego świata
o niezwykłych wydarzeniach i zwyczajach, był też po prostu żywą kroniką swojej okolicy.
„Wbrew pozorom pieśni nowiniarskie nie przynosiły jednak wyłącznie suchych
i obiektywnych relacji. Prawie zawsze zawierały one silny ładunek emocjonalny; narrator,
obrazowo kreśląc dramatyczne sceny, a niekiedy okraszając relację makabrycznymi
szczegółami, nie tylko informował, ale próbował jednocześnie oddziaływać na uczucia
odbiorców, chciał wywołać strach lub litość i współczucie dla ofiar tragicznych wypadków.
W pieśniach tych fakty historyczne mieszają się zazwyczaj z informacjami mocno
wątpliwymi, a nawet w oczywisty sposób fikcyjnymi” [Grochowski 2008, s. 33-34].
Opowieści takie skutecznie pobudzały wyobraźnię odbiorców i wyzwalały potrzebę
skonfrontowania wykreowanych obrazów z rzeczywistością („zobaczyć to na własne oczy”),
co oczywiście przez lata nie było możliwe. Dlatego też świadek wydarzeń, a za takiego mógł
uchodzić każdy wędrowny dziad, z miejsca stawał się wiarygodny. Tym bardziej, że miał do
dyspozycji ulotki z wydrukowanymi nań tekstami zbrodni rodzinnych, przerażających
historii, najprawdziwszych tragicznych katastrof i cudów niezwykłych. Owe druczki nazwał
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Julian Krzyżanowski ulotkami kramarskimi, bowiem sprzedawane były „nie w księgarniach,
lecz w kramach na odpustach i jarmarkach”, a treści na nich drukowane – literaturą
nowiniarską, bowiem koncentrowała się ona przede wszystkich na tematach sensacyjnych
[Krzyżanowski 1980].
Możliwość zrealizowania potrzeby dotarcia do miejsc umożliwiających zaspokojenie
ciekawości, skonfrontowania własnych wyobrażeń o zaistniałych zdarzeniach z ich realnym
(bezpośrednim) oglądem, zobaczenia „na własne oczy” i przeżycia emocji związanych
z miejscami objawień, cudów, męczeństwa bohaterów, pojawiła się stosunkowo późno. Jan
St. Bystroń, porównując na przykład dawne pielgrzymki do Ziemi Świętej z tymi
podejmowanymi w XIX wieku, zwrócił uwagę na to, że „Wyruszających dawniej w tę daleką
drogę żegnano tak, jak żegna się tych, których się już nie ma zobaczyć; powróconego
ojczyźnie witano jak cudownie ocalonego. Urok dziwny mieć musiała taka podróż […]
Zmniejsza się urok, gdy podróż staje się zwyczajną turystyczną ekspedycja, gdy można
przewidzieć dokładnie dni i szczegóły wycieczki, gdy w ciągu kilku tygodni odbywa się tę
przestrzeń, która dawniej wymagała długich miesięcy” [Bystroń 1930, s. 246].
Poza jednostkami zatem, które mogły dawniej zrealizować i sfinansować takie podróże,
większość musiała czekać na warunki sprzyjające podobnym podróżom (choć z mniejszym
urokiem) na pojawienie się zjawiska zorganizowanej turystyki. Zresztą zdaniem niektórych
badaczy, „ludzkie podróżowanie narodziło się z fenomenu pielgrzymki do miejsc świętych”,
a sam pielgrzym jest „archetypem turysty” [Podemski 2004, s. 44 i 15].
Gwałtowny rozwój współczesnej turystyki zbiegł się, co naturalne, z rozwojem myśli
teoretycznej na temat specyfiki tego typu aktywności społecznej, co dokładnie przeanalizował
Krzysztof Podemski. Wyeksponował on między innymi kategorię „podróżowania jako
wizualnej konsumpcji”, podstawowej koncepcji metodologicznej w badaniach prowadzonych
przez Johna Urry’ego i Chrisa Rojeka. Zdaniem pierwszego z nich „Nie ma jednego
wzorcowego doświadczenia turystycznego” [Urry 2007, s. 14], ponieważ jest ono wytworem
kulturowym, uzależnionym od sposobu rozumienia świata, a zatem różne będą wyobrażenia
związane z określonym miejscem (celem aktywności turystycznej) i różne będą
„wyznaczniki” określające „nadzwyczajność” takiego miejsca, a „źródłem motywacji jest
pragnienie przeżycia «naprawdę» scenariuszy jakie kreuje wyobraźnia” [Urry 2007, s. 33].
Oczywiście współcześnie zdecydowany wpływ na tworzenie takich „scenariuszy” mają
media, a zwłaszcza telewizja i internet. Rojek z kolei koncentruje się głównie na owych
niezwykłych miejscach, „turystycznych widokach”, podlegających mitologizacji.
„Mit i fantazja odgrywają niezwykle ogromna rolę w społecznej konstrukcji wszystkich
podróży i turystycznych widoków. (…) doświadczenie podróży obejmuje mobilność poprzez
wewnętrzny krajobraz, który jest ukształtowany przez osobiste doświadczenia i kulturowe
wpływy tak samo, jak podróż w sensie przestrzennym” [Rojek 1997, s. 53]. Owe „turystyczne
widoki”, wykreowane często przez media, w zderzeniu turysty z realną przestrzenią uzyskują
dodatkową emocjonalną interpretację. Szczególnie zaintrygowały Rojka takie sensacyjne
„atrakcje turystyczne”, które związane są ze śmiercią i katastrofami; nazwał je „czarnymi
miejscami” (black spots), dominującymi, jak sądzę, we współczesnej „mrocznej turystyce”
(dark tourism). Nie tyle jednak istotne są owe miejsca turystycznej fascynacji, co relacje,
jakie zachodzą w kontakcie z nimi turysty i w efekcie postępującego procesu „zawłaszczanie”
tego miejsca, („wizualnej konsumpcji” także za pośrednictwem fotografii), miejsca, które
stosunkowo szybko podlega mityzacji, a nawet sakralizacji [co eksponuje np. MacCannell
2002, s. 68-74] oraz wpływa na promowanie wartości przestrzeni zawłaszczanej przez
mroczną turystykę.
Podróżowanie do miejsc naznaczonych krwią, znajdujących się w przestrzeni o bogatej
symbolice kulturowej, organizowanie wypraw szlakiem największych tragedii ludzkości,
poszukiwanie materialnych śladów po dokonanych tam zbrodniach, wyraźnie dominują
we współczesnej turystyce. Zdaniem Johna Urry’ego mogą być one „łakomym kąskiem
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dla drapieżnej turystyki globalnej” [Urry 2007, s 226]: z jednej strony będzie to na przykład
budynek w Dallas, z którego zastrzelono prezydenta Kennedy’ego, tunel w Paryżu, gdzie
zginęła księżna Diana, z drugiej – „szlak masakr” w Sarajewie czy byłe hitlerowskie obozy
koncentracyjne.
Uprawianie tanatoturystyki może również wynikać z realizacji celów edukacyjnych
i służyć kreowaniu pamięci historycznej. Sławoj Tanaś uważa, że „tanatoturystyka poprzez
prawidłową i moralnie słuszną interpretację miejsc upamiętniających i dokumentujących
śmierć winna pełnić istotną funkcje edukacyjno-wychowawczą, kreującą rozumnych
i świadomych turystów oraz etyczne i moralne zachowania” [Tanaś 2006, s. 96].
Specyficznym zbiorowym doświadczaniem takich działań są pielgrzymki członków wspólnot
żydowskich do miejsca symbolizującego Holokaust, przestrzeni naznaczonej cierpieniem
i śmiercią ich przodków, do byłych obozów koncentracyjnych m.in. w Auschwitz i Birkenau.
Na młodych Żydach przyjeżdżających tu z całego świata, którzy chcą zamanifestować swoją
pamięć o ofiarach, widok zachowanych baraków i torów kolejowych, po których wjeżdżały
pociągi z ludźmi skazanymi na śmierć w komorach gazowych, robi wyjątkowo silne wrażenie
[Thurnell-Read 2009]. Jedną z form ujawniania przeżywanych emocji jest „procedura
oznaczania” – jak to określił Dean MacCannell – czyli podkreślenie znaczenia oglądanego
widoku i wyposażenia go w swoiste „oznaczniki prawdy”, które bez wątpienia wzmacniają
sakralizację (uświęcanie) przestrzeni: „Do oznaczenia prawdy mogą służyć wszelkie
oznaczniki – te dostarczane przez przewodników i te pochodzące od samych turystów”
[MacCannell 2002, s. 211]. Taka interpretacja zachowania turystów, zaproponowana przez
badacza, jest w przypadku młodzieży zwiedzającej były obóz koncentracyjny wyjątkowo
trafna; na torach do obozu w Birkenau turyści/pielgrzymi pozostawiają drewniane tabliczki,
które mają symbolizować żydowskie nagrobki, ale jednocześnie manifestują one przecież
rozmiar przeżywanych emocji, które zrodziły potrzebę odebrania anonimowości tragicznej
przestrzeni.

Kulturowy wymiar katastrofy
Katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu, która miała miejsce w nocy z 25 na
26 kwietnia 1986 toku, obrosła różnorakimi kulturowymi skojarzeniami. Początkowo wiedza
o niej była dostępna tylko niewielkiej liczbie osób przebywających w miejscu zdarzenia. Nie
mieli oni jednak żadnego doświadczenia w walce z rozprzestrzenianiem się radioaktywności
i opanowaniem zagrożenia, a władze ZSRR zaprzeczały skali katastrofy. Reakcje „zwykłych
ludzi” wynikały zatem z docierających do nich informacji medialnych i zależały od sposobu
ich zrozumienia. Dominował strach przed nadciągającymi opadami radioaktywnymi. Piotr
Łukasiewicz, który z perspektywy socjologa analizował obieg pogłosek po katastrofie,
stwierdził, że posiadały one znaczący „walor prawdziwości”. Liczy się bowiem „zasada
społecznego prawdopodobieństwa”, a więc zbieżność ocenianej informacji z „nastawieniem
zbiorowości”, a nie jej zgodność ze stanem faktycznym [Łukasiewicz 1987, s. 175].
Dlatego, co udowodnił etnolog Helge Gerndt, katastrofa w Czarnobylu „jako fakt kulturowy
jest kompleksem informacyjnym wynikającym z doświadczeń dnia codziennego
i wiedzy potocznej (…). Poprzez wiadomości o wydarzeniach na Ukrainie przekazywano
w Europie Środkowej różne wypowiedzi o sztucznym i naturalnym napromieniowaniu,
o jego szkodliwości dla zdrowia, o skażonych produktach żywnościowych, o ryzyku
i bezpieczeństwie w elektrowniach atomowych” [Gerndt 1990, s. 7-8], przy czym poza
różnorodnością form przekazu w mediach istotne jest to, że same informacje były uzależnione
od tego kiedy były przekazane (w weekend czy przed terminem wyborów), gdzie
(w Skandynawii czy we Francji albo w Polsce), kiedy (na spotkaniu informacyjnym czy
podczas demonstracji) oraz pod naciskiem jakich grup społecznych (polityków, naukowców
czy menadżerów). Wszystko to miało zdecydowany wpływ na myślenie ludzi o istniejącym
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zagrożeniu. Następstwa kulturowe katastrofy w Czarnobylu, które zmieniły codzienne życie
mieszkańców Europy Wschodniej i Środkowej, nasiliły się dopiero po pewnym czasie.
Katastrofa stała się bowiem faktem kulturowym przede wszystkim dlatego, że wyobrażenia
o niej powstawały w efekcie przekazów kulturowych, „doświadczeń sekundarnych oraz
opóźnionych w czasie i podporządkowanych już innym faktom, doświadczeń pierwotnych.
Czarnobyl jest więc nieuniknioną realną konstrukcją naszej wyobraźni – i to w dużej
mierze sztucznym wyobrażeniem o rzeczywistości, funkcjonującym w niezliczonych
wariantach. […] Przekaz kulturowy może być główną kategorią do zbadania kulturowego
wpływu Czarnobyla” [Gerndt 1990, s. 12, podkreśl. JHN]. Ta modelowa konstrukcja
postępowania eksponuje zależność zmian kulturowych od potocznej wiedzy i wyobrażeń
na temat katastrofy, które, zdaniem niemieckiego etnologa, pełniły ważną rolę w obiegu
bezpośrednim (ustnym) i wpływały na kształtowanie zachowania ludzi wobec zaistniałej
katastrofy. Tym bardziej, że nie mamy żadnych zdjęć bezpośrednich z miejsca katastrofy.
Jako pierwszy dotarł tam wprawdzie śmigłowcem 26 kwietnia fotoreporter z Agencji Nowosti
Igor Kostin, który miał sfotografować „nieszczęśliwy wypadek w zakładzie”, jednak,
jak relacjonuje Francesco M. Cataluccio: „Aparat zaciął mu się po paru minutach, a klisze
wywołane po powrocie okazały się czarne, prześwietlone. Z całego dnia pracy pozostała mu
jedna, też na wpół uszkodzona, klatka. Choć żadne zdjęcie nie ukazało się w następnych
dniach w sowieckiej prasie, pozostał na miejscu, (…) pochłonął wtedy ogromną dawkę
promieniowania i poważnie zachorował – po operacji w specjalistycznym szpitalu
w Hiroszimie powrócił jednak do zdrowia” [Cataluccio 2013, s. 93]. Dokumentacja
fotograficzna i filmowa z późniejszych wydarzeń związanych z katastrofą jest już znacznie
bogatsza, ale nie miała znaczącego wpływu na wizualizację miejsca tragedii 1. Przestrzeni
opuszczonej, przeklętej, przerażającej. „Potoczne wyobrażenie zrobione z materii opowieści
i wyobrażeń dawniejszych” – dopowiada Małgorzata Czapiga – locus horridus „kraina
pozbawiona ludzkiego wymiaru, bez życia, pustynna, górska, wroga człowiekowi […]
miejsce opuszczone” [Czapiga 2010, s. 40].
Postrzeganie zamkniętej strefy czarnobylskiej jako miejsca zdegradowanego katastrofą,
skażonego i zapełnionego przeróżnymi istotami rodem z horrorów, z powodzeniem
podtrzymują media – jak to określiła Merle Hilbk – „uzależnione od jej makabrycznego
piękna” [Hilbk 2012]. Historie te zapisywał między innymi dziennikarz Anatolij Szymanski,
którego wypowiedź umieściła w swym reportażu Swietłana Aleksijewicz: „Po Czarnobylu
pozostała mitologia Czarnobyla. Gazety i czasopisma prześcigają się, kto napisze coś
straszniejszego. Grozę lubią zwłaszcza ci, którzy tam nie byli. Wszyscy czytali o grzybach
z ludzka głową, ale nikt takich nie znalazł. O ptakach z dwoma dziobami… Dlatego nie warto
pisać, ale zapisywać. Dokumentować (…) Mam odrębny notatnik… Prowadziłem notatki od
pierwszych dni. Zapisywałem rozmowy, plotki, dowcipy. To jest najciekawsze i najbardziej
wiarygodne. Dokładne odzwierciedlenie. Co zostało ze starożytnej Grecji? Mity starożytnej
Grecji…” [Aleksijewicz 2012, s. 135].
Ciekawą informację podaje również niemiecka reporterka, potwierdzając tym samym
żywotność tradycyjnego wątku folklorystycznego „o życiu po życiu”: „Po awarii runął
na ziemię jeden z helikopterów, które wykonywały pomiar promieniowania tuż nad
reaktorem. Ciała pilota nigdy nie znaleziono. Z biegiem czasu powstał mit związany z tym
człowiekiem. Ludzie opowiadają sobie, że pilot nie zginął, lecz od dwudziestu lat ukrywa się
w pobliżu reaktora, z obawy, że KC – nie wie oczywiście, że KC nie istnieje – nie wybaczy
mu utraty maszyny. Tymczasem wskutek promieniowania stał się mutantem, potworem
z okropnymi nawykami, żywiącym się jagodami, skażonymi owocami, zwierzętami,
ich surowym, ociekającym krwią mięsem” [Hilbk 2012, s. 172].
Wszystko to jest jednocześnie fascynujące i przyciągające. Nic więc dziwnego,
że stosunkowo szybko zaproponowano turystom zainteresowanym dotarciem do tej strefy,
1

Wiele z nich nie opublikowano, ponieważ zostały objęte tajemnicą wojskową [por. Cataluccio 2013, s. 97].

46

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

wyjazdy do czarnobylskiej zony: „do miejsca, które jest znane każdemu na świecie,
a odwiedzane przez tak niewielu” [http://bispol.com/czarnobyl-tour]. Rozpoczął się zatem
postępujący proces kreowania skażonej przestrzeni w atrakcję turystyczną
(tzw. turystyfikację). Proces ten udokumentowała grupa polskich badaczy: Magdalena
Banaszkiewicz, Anna Duda i Zygmunt Kruczek, którzy skorzystali z wyjazdu studyjnego
zorganizowanego przez krakowskie biuro Bis-Pol, działające na polskim rynku już od
1989 roku. Z ich badań jednoznacznie wynika, iż nieustannie wzrasta zainteresowanie takimi
wyjazdami, co skłania gospodarzy terenu zapewnienia turystom coraz większego komfortu
zwiedzania2 [Banaszkiewicz, Kruczek, Duda 2017]. Na nieustającą popularność wyjazdów
do skażonych terenów i do Prypeci, miasta wybudowanego dla pracowników elektrowni
jądrowej i ich rodzin, wysiedlonych nagle zaraz po wybuchu, zwrócił też uwagę Piotr
Rakowicz. Dla turystów Prypeć jest przede wszystkim symbolem „miasta duchów”,
ale jednocześnie przykładem specyficznej turystyki ekstremalnej, „gdzie podróżnicy
odkrywają miejsca najbardziej skażone, nierzadko narażając zdrowie, by zdobyć kolejny
«szczyt». Z drugiej jest miejscem zadumy” [Rakowicz 2017, s. 218]. Warto jeszcze
przywołać refleksję Francesco M. Cataluccio, jaką zrodziły tłumy turystów napływających do
Czarnobyla i Prypecia (corocznie 15 tysięcy): „W Prypeci człowiek porusza się jak w ruinach
Pompejów. Można sobie wyobrazić, że za parę lat, dzięki staraniom speców od marketingu,
zwiedzanie «miasta widma» stanie się wielkim biznesem, że urządzą tu swego rodzaju
radioaktywny Disneyland, rezerwat ekstremalnych doznań” [Cataluccio 2013, s. 130,
podkreśl. JHN]. Na tę prawidłowość zwróciła uwagę Magdalena Banaszkiewicz, analizując
„mroczne” atrakcje turystyczne: „Im dłuższy czas mija od tragedii, tym bardziej mroczne
miejsce «jaśnieje» i nabiera cech obiektu turystycznego” [Banaszkiewicz 2015, s. 97].
Kreowanie wyobrażeń na temat czarnobylskiej katastrofy jest procesem ciągłym,
realizowanym w trakcie przekazu kulturowego, który wzbogacają relacje turystów
(bezpośrednie lub zamieszczane w internecie3) i fotografie z pobytu w czarnobylskiej strefie.
Czarnobyl stał się bowiem źródłem wielu tekstów kultury popularnej. Od czasu katastrofy
znacznie wzbogaciły się zatem te wyobrażenia (także w wymiarze mitycznym), nie tylko
za sprawą mediów i filmów, ale również gry komputerowej „S.t.a.l.k.e.r. Cień Czarnobyla”,
wyprodukowanej przez ukraińską firmę GSM Game Word w 2007 r. Gra jednoznacznie
nawiązuje do fantastycznej powieści Arkadiusza i Borysa Strugackich pt. Piknik na skraju
drogi (1972), która zainspirowała Andrzeja A. Tarkowskiego do zrealizowania filmu
pt. Stalker (1979). Według Strugackich stalkerzy to ludzie trudniący się przemytem z tzw.
strefy przedmiotów pozostawionych przez obcą cywilizację. Po katastrofie w Czarnobylu
osoby, które próbowały plądrować okolice czarnobylskiej elektrowni także określano mianem
stalkerów. Akcja gry rozgrywa się w 2006 r. w zamkniętej strefie wokół elektrowni
(tzw. Zonie), otoczonej kordonem wojska, gdzie prowadzone są tajemnicze eksperymenty,
a ludzie i zwierzęta ulegają mutacjom. Gracz oczywiście wciela się w stalkera, by eliminować
wszystkich, którzy stają mu na drodze.
Niezwykła popularność tej gry (głównie wśród młodzieży) skłoniła producenta
do wprowadzenia na rynek w 2008 r. drugiej części gry pt. „S.t.a.l.k.e.r Czyste Niebo”,
a w 2009 r. części trzeciej pt. „S.t.a.l.k.e.r Zew Prypeci”. Gra komputerowa rozbudza
fascynację i wyobraźnię, ukonkretnia kojarzone z Czarnobylem wyobrażenia, ale przede
wszystkim wzmacnia chęć zobaczenia z bliska, w realnej rzeczywistości, zdegradowanego

Turyści skorzystać mogą z infrastruktury gastronomicznej, w 2017 roku przy wjeździe do Strefy pojawił się
truck z pamiątkami a w leżącym nieopodal Sławutyczu powstał hostel. [korespondencja własna
z M. Banaszkiewicz]
3
Niektóre z nich cytuje Rakowicz: „Najlepszy tour na jakim byłem, dużo pozytywnej energii – dosłownie
i w przenośni. Po wizycie w Czarnobylu już nie będę musiał ładować komórki”, „wyrosła mi trzecia ręka, jak
znalazł na egzaminy” [Rakowicz 2017, s. 218].
2
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katastrofą świata. I tym sposobem, elektrownia jądrowa w Czarnobylu staje się niezwykle
atrakcyjnym obiektem turystycznym [Banaszkiewicz, Duda 2018, wersja robocza].
Przez lata poszerzyła się też potoczna wiedza na temat katastrofy w Czarnobylu,
wzmacniając jednocześnie poczucie zagrożenia i strachu [Hajduk-Nijakowska 2008].
Jesteśmy po prostu kulturowo zdeterminowani, „zaprogramowani” na sposób przyjmowania
(tworzenia) informacji związanych z katastrofą w elektrowni jądrowej, ponieważ katastrofa,
która miała miejsce w Czarnobylu wyznaczyła wszystkie późniejsze zachowania społeczne,
„kopiujące” tamte pierwsze („dziewicze”) reakcje, wynikające przede wszystkim
z dominującej roli bezpośredniego przekazu, przy całkowitym braku wiarygodnej informacji
o zaistniałych wydarzeniach [Rosiak-Zięba 2017].
Warto podkreślić, potoczna wiedza i wyobrażenia na temat katastrofy jądrowej,
ukształtowane głównie po „przeżyciu” Czarnobyla, determinują wszystkie następne
zachowania wobec kolejnych katastrof. Poczucie niepewności, wzmagającej świadomość
istniejącego zagrożenia, nasila się jeszcze bardziej w przypadku katastrof chemicznych czy
nuklearnych, ponieważ ich wyjaśnienie (zrozumienie) na podstawie wiedzy potocznej jest
niemożliwe, a zaufanie do autorytetów ograniczone. Przestrzeń mentalna mieszkańców
współczesnego świata prowadzi przede wszystkim do swoistego przeżywania strachu
na jawie.
„Jeśli w Czarnobylu lub w Harrisburgu przepali się reaktor atomowy, nad Antarktydą
powstanie dziura ozonowa, a na równiku znikną lasy tropikalne – wszystko za sprawą
zachodnich zachowań kulturowych – to wtedy wydarzenia te wpływają na przykład na życie
codzienne Europy Środkowej, z wszelkimi następstwami kulturowymi i to z o wiele
większym natężeniem niż posiada faktyczne naturalne oddziaływanie” [Gerndt, 1990, s. 13].
Sam autor tych słów nie przewidywał, że wiosna 2011 r. (katastrofa w japońskiej elektrowni
atomowej w Fukushimie) dostarczy przekonywających dowodów na prawdziwość tej tezy.
Wszystko zależy bowiem od tego, w jaki sposób docierają do nas informacje o katastrofie
i jak wiele jest wśród nich faktów niesprawdzonych oraz w jakiej sytuacji i z jaką intencją
media upowszechniają określoną interpretację zdarzeń i jak reagują na nie uczestnicy
(bezpośredni lub oddaleni od katastrofy).
Noblistka Swietłana Aleksijewicz, autorka wzruszającej Czarnobylskiej modlitwy,
zamyka swój obszerny reportaż – nie bez ironii – informacją o ofercie turystycznej
Kijowskiego Biura Podróży, reklamującego się w 2005 r. w białoruskiej prasie: „Punktem
kulminacyjnym podróży czyli, jak piszą w prospekcie, «rodzynkiem» są oględziny obiektu
«Osłona», czyli mówiąc prościej – sarkofagu. Zbudowany pospiesznie nad zniszczonym
czwartym blokiem elektrowni dawno zdążył pokryć się pęknięciami, przez które wysyła
promienie jego śmiercionośna zawartość – resztki paliwa nuklearnego. Będzie o czym
opowiadać przyjaciołom po powrocie do domu. To nie jakieś banalne Wyspy Kanaryjskie czy
Miami. Każdy może się wreszcie poczuć uczestnikiem historii, przewidziane jest bowiem
zdjęcie przy płycie ku czci bohaterów Czarnobyla. No, a na koniec podróży miłośników
turystyki ekstremalnej czeka piknik z obiadem z ekologicznie czystych potraw.
Do tego czerwone wino …i rosyjska wódka. «Odwiedźcie nuklearną Mekkę…
Ceny niewygórowane»” [Aleksijewicz 2012, s. 281].
Okazuje się, że również katastrofa w Fukushimie znalazła się już w ofercie atrakcji
turystyki atomowej. Pierwsze wycieczki do „strefy 20 km”, terenu najbliżej przylegającego
do zniszczonej elektrowni, były co prawda oddolną inicjatywą mieszkańców wysiedlonych
po katastrofie, by pokazać miejsce rodzinne, do którego nie mogą powrócić, ale wkrótce
(2013) pojawiły się cieszące się dużą popularnością oferty wycieczek autokarowych
nastawionych już na turystykę masową. „Wpisują się one w ideę «nacjonalizmu odbudowy»
(fukkõ nashonarizumu) nagłaśnianego przez japońskie media ogólnonarodowego programu
wspierania grup dotkniętych traumą po katastrofie” [Karpiuk, Popławski 2017, s. 189].
Co ciekawe, na co zwracają uwagę autorzy przywołanego opracowania, w oficjalnym
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japońskim dyskursie „nie używa się określenia dark tourism, tylko fukkõ tourism – turystyki
rewitalizacji, odbudowy, odrodzenia” [Karpiuk, Popławski 2017, s. 190].

Mityzacja i sakralizacja miejsca katastrofy – Smoleńsk
Śmierć prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego w katastrofie samolotowej koło
Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. w drodze na uroczystości w Katyniu, gdzie miał złożyć hołd
pomordowanym polskim żołnierzom, z miejsca nabrała wymiaru symbolicznego. Prezydent
wraz z żoną i pozostałymi 94 członkami delegacji i załogą samolotu, zginęli na ziemi
przeklętej: „to Katyń nr 2” zawołał pod wpływem emocji Lech Wałęsa, a biskup Henryk
Tomasik zdiagnozował tak tę sytuację: „dotykamy tajemnicy spotkania ofiar Katynia i tych,
którzy chcieli ich uczcić. To wielka lekcja dla naszego Narodu, dla świata. W obliczu tej
tragedii pamiętajmy jednak, że ofiara ocala, przynosi dobro” [ND 2010]. Ogłoszono żałobę
narodową i natychmiast heroizowano ofiary, które wzbogaciły polski panteon. Nic dziwnego,
że z miejsca wybuchły zbiorowe emocje, które prof. Maria Flis nazwała „globalnym
ekshibicjonizmem emocjonalnym. W naszej kulturze nabrał on jednak cech narodowego mitu
założycielskiego i dał uczestnikom złudzenie tworzenia historii” [GW 2010]. Większość
wiernych w ślad za dostojnikami Kościoła katolickiego w Polsce, uznała śmierć prezydenta
w katastrofie za wydarzenie symboliczne i łączy ją właśnie z mitem założycielskim 4. Prymas
Polski, witając na lotnisku w Warszawie trumnę ze zwłokami Lecha Kaczyńskiego,
stwierdził, że katastrofa jest „dopełnieniem ofiar wojny”. Wkrótce nasilił się proces
mitologizacji, a nawet sakralizacji całego narodu, prawych Polaków, naznaczonych
i wybranych przez Boga do wypełnienia misji, co wzmocniło ekspansję etnonacjonalizmu,
który ma jedną ważną cechę: „nie tylko przedstawia się sam jako jedyny «prawdziwy»
lub «prawy» patriotyzm, ale nierzadko całą przestrzeń symboliczną kształtuje tak, aby
tę wyłączność (może być naturalna lub sakralna) sobie zastrzec” [Paradowska 2010].
Zjawisko to wzbogaciło emocjonalnie proces mityzacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
„prawdziwego patrioty”, który poległ w katastrofie. Przelanie „krwi ofiarniczej” w pobliżu
Katynia nadało wydarzeniu mitycznej symboliki narodowej: ziemia zroszona polską krwią,
w której wcześniej spoczęły kości ofiarnicze polskich żołnierzy, woła o pomstę
i sprawiedliwość dziejową.
Już kilka dni po katastrofie Polacy chcieli dotrzeć do miejsca, które zostało przez
śmierć odmienione; zobaczyć z bliska, w realnej rzeczywistości, zdegradowany katastrofą
świat i „oznaczyć” go symbolami pamięci. „Pierwsze telefony zaczęły się tuż po katastrofie.
Najpierw to były ekipy telewizyjne i instytucje państwowe proszące o pomoc
w zorganizowaniu wyjazdu do Smoleńska i zakwaterowania. Teraz o wycieczki w to miejsce
pytają zakłady pracy, różne stowarzyszenia i osoby indywidualne, od studentów
po emerytów. Wszyscy chcą wiedzieć, czy podczas wyprawy będzie można zwiedzić miejsce
katastrofy – opowiadał „Gazecie Wyborczej” Marek Skolimowski z biura podróży Wspólnota
2000” [www.wspolczesna.pl]. Z miejsca zareagowały też biura turystyczne. Ludzie przede
wszystkim chcieli zobaczyć miejsce katastrofy, zapalić świeczkę, położyć kwiaty przy
kamieniu upamiętniającym tragedię, zrobić pamiątkowe zdjęcie na tle połamanych drzew
(i samotnej brzozy, o którą samolot zaczepił skrzydłem), dotknąć nasiąkniętej krwią ziemi –
a więc rozpocząć, jak to określił MacCannell, procedurę oznaczania: znaleźć kawałek
prezydenckiego samolotu, odnaleźć świadków, pospacerować po terenie znanym z ekranu
telewizyjnego. Jednocześnie podejmowano też wyprawy na miejsce tragedii z motywacji
religijnych, chcąc oddać ostatni hołd ofiarom katastrofy, pomodlić się (niektóre grupy
zabierały z sobą księdza) i oznaczyć, zwaloryzować całą przestrzeń sakralnie.
W procesie sakralizacji katastrofy czynnie uczestniczą przedstawiciele Kościoła, czego
4

Proces narodzin „mitu smoleńskiego” prześledził Paweł Sendyka [2013].
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symbolem są relikwie umieszczone na Jasnej Górze. Jako pierwszy „niemy, mały świadek”
tragedii trafił tam metalowy kawałek skrzydła samolotu, który zdobyła „za cenę wielkiej
odwagi” siostra zakonna „przepędzana przez żołnierzy zaraz po wypadku” i przywiozła go do
Częstochowy. Ten fragment rozbitego samolotu jako „wotum narodu” znalazł się w nowej
sukience Matki Boskiej [www.tvn24.pl]. Z czasem do ojców paulinów trafiły też inne
pamiątki po zmarłych uznane za relikwie: „rozdarty na strzępy, zabrudzony ziemią spory
kawałek munduru, porwany i nadpalony szalik gen. Andrzeja Błasika (…) postrzępiona
kapłańska sutanna, zabłocone męskie buty, koszula z koloratką i spodnie – pozostałości
ubrania zdjętego z ciała ks. płk. Jana Osińskiego, (…) złoty łańcuszek z krzyżykiem zdjęty
z jego szyi, generalski beret gen. Kwiatkowskiego” – wyliczał dziennikarz „Tygodnika
Solidarność” w siódmą rocznicę katastrofy [www.tysol.pl].
Jak ustalił Marcin Popiel, katastrofa pod Smoleńskiem wywarła największy wpływ
na rozwój polskiej turystyki, w internecie powstał nawet specjalny serwis ogłoszeniowy
„touroperatorów w Polsce, którzy na potrzeby zmieniających się motywów wyjazdów
turystów
wprowadzili
do
swej
oferty
wycieczki
do
Smoleńska
[zob. www.wycieczkidosmolenska.pl] (…) większość wypraw miała charakter patriotyczny,
natomiast wycieczka do lasu, gdzie nastąpiła tragedia, jest jedynie ich elementem, «atrakcją
turystyczną». […wykorzystaniem] popytu rynkowego i wprowadzenie innowacyjnego
elementu do ofert (…) które dzięki temu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem”
[Popiel 2012, s. 393]. Ostatnio oferty wyjazdów turystycznych do Smoleńska przejrzał
Włodzimierz Szczepański, który rozmawiał też z przewodnikami. Ceny wyjazdów wzrosły,
ponieważ do Smoleńska trzeba teraz jeździć okrężną drogą przez Litwę. „Rosjanie traktują
granicę z Białorusią, jak ich wewnętrzną – opowiada właściciel warszawskiego biura
turystycznego Bezkresy – Do wyjazdu ludzi pcha głównie ciekawość. Najczęściej turyści
pytają o to «gdzie jest ta brzoza». Zresztą brzoza stała się ważną atrakcja i trafiła do oferty
turystycznej: Tkwią w niej metalowe fragmenty Tu-154. Można przekonać się naocznie.
Wystarczy kupić jedną z wielu wycieczek” [Szczepański 2017].
Kwestią podstawową, już w dniu katastrofy, w szokującej, traumatycznej sytuacji
egzystencjalnej, było pytanie o przyczyny tragedii. Napływające z różnych źródeł informacje,
pulsujące obrazami i relacjami strony internetowe, gwałtowne ożywienie się bezpośrednich
relacji międzyludzkich, stwarzające świadomość wspólnotowego przeżywania tragedii,
wywołały poważny szum informacyjny [por. Mateja 2015]. Jedynym sposobem opanowania
tej sytuacji było szybkie wypełnienie luki informacyjnej „wiarygodnymi”, „prawdziwymi”
relacjami. Wyzwoliło to ekspresję twórczą, przywołano z pamięci, a nawet
z podświadomości, funkcjonujące już dawniej opowieści, aktywizowano stereotypy, nasiliły
się emocje i postawy religijne. Z miejsca rozpoczęły się aktywne poszukiwania winnych,
konkretyzujące i wzbogacające z każdym dniem teorię spiskową [por. Hajduk-Nijakowska
2010]. Znaczący wpływ na ten proces miały media, które prezentując wiadomości
nieoficjalne (choć z „dobrze poinformowanych źródeł”) i przeróżne spekulacje,
„podpowiadały” odbiorcom schematy interpretacyjne i sposoby wyjaśniania wydarzeń.
Z jednej strony dowody potwierdzające katastrofę lotniczą, z drugiej pełne emocji argumenty
przemawiające za zamachem, wplecione w scenerię tzw. miesięcznic smoleńskich
(odbywające się dziesiątego dnia każdego miesiąca) na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie. Przez osiem kolejnych lat wyznawcy „religii smoleńskiej” co miesiąc
zawłaszczali procesją ze zniczami przestrzeń wokół krzyża przed Pałacem Prezydenckim,
która zyskała status „centralnej areny narodowego teatru”, jak to określił Dariusz Kosiński:
„w serii odnawialnych ceremonii łączących rytuał i demonstrację zbudowano narzędzie
scalania powoływanej w jego trakcie wspólnoty – posmoleńską pamięć” [Kosiński 2013,
s. 295]. Z czasem „posmoleński performans”, obrastał w zaostrzające się silnymi emocjami
demonstracje polityczne, wyznawców „religii smoleńskiej” i jej przeciwników, eksponując
bogactwo religijnych rytuałów i symboli, by wyznaczyć miejsce (w ostatnim roku również
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za pomocą metalowych barierek) dla „prawdziwych Polaków”. Stopniowo formował się mit
smoleński, na co znaczący wpływ mieli oczywiście politycy, świadomie manipulujący
emocjami społecznymi. Wprawdzie symbolicznym „dojściem do celu” było odsłonięcie
10 kwietnia 2018 roku pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, jednak nie wyciszyło
to społecznych kontrowersji.

Zniewolenie odbiorców pamięcią obrazów
Jak już sygnalizowałam, ważnym źródłem inspiracji podróży do miejsc nawiedzanych
przez kataklizmy lub katastrofy są przede wszystkim media, a dokładniej opowieści medialne
na ten temat. Osiągnięcie przez telewizję statusu „ponadmedialnego instrumentu”, jak
to określił Neil Postman, instrumentu „który nie tylko ma władzę nad naszą wiedzą o świecie,
ale także nad sposobami zdobywania tej wiedzy” [Postman 2002, s. 120], nie tylko narzuca
nam sposób rozumienia rzeczywistości, ale wyzwala również swoisty przymus nieustannego
oglądania. Blisko 20 lat później Zygmunt Bauman z goryczą potwierdza siłę oddziaływania
telewizji: „świat widziany postrzegamy tak jak w telewizji. (…) Świat uobecnia się oku jako
następstwo możliwych do utrwalenia obrazów i należy doń tylko to, co nadaje się
do utrwalenia w postaci obrazu” [Bauman 2006, s. 186]. Współcześnie katastrofy stały się
po prostu wydarzeniami medialnymi, które mają znaczący udział w kształtowaniu
zachowania odbiorców oraz podnoszą skuteczność perswazyjną mediów.
Medialna wizualizacja, obrazowa narracja wymaga specyficznego konstruowania
przekazu telewizyjnego, przede wszystkim przekazu atrakcyjnego dla odbiorcy, a o tym
decyduje w pierwszym rzędzie transmisja „na żywo”: transmisje są regularnie nadawane
i nieustannie powtarzane, niemal na wszystkich kanałach, „tak że jedynie pustelnicy mogą
uniknąć ich oglądania” [Goban-Klas 2009, s. 127]. Zresztą już Umberto Eco stwierdził przed
laty: wszystko co transmitowane jest „na żywo”, wydarzyło się naprawdę „wydarzyło się
właśnie tak, jak się wydarzyło, ponieważ była tam telewizja”. A skoro była tam telewizja,
to zgodnie z teorią rozwijaną przez Eco, doszło tam do wyreżyserowania wydarzenia.
Oczywiście w momencie zaistnienia katastrofy nie można mówić o świadomej, zamierzonej
reżyserii wydarzenia medialnego (jak na przykład w przypadku koronacji czy pogrzebu),
jednak, na co zwraca uwagę Eco, jest ona wówczas „instynktowna i niezamierzona
(przynajmniej na poziomie świadomości), lecz zdolna radykalnie zmienić przebieg
wydarzenia” [Eco 1996, s. 188 i 190].
Wystarczy przypomnieć zachowania mediów po ataku terrorystycznym na World Trade
Center 11 września 2001 r. Obrazy zarejestrowane w czasie trwania wielogodzinnej
bezpośredniej transmisji z Nowego Jorku [Uszyński 2002], swoista anatomia zbrodni (wbicie
się drugiego samolotu w południową wieżę, samobójcze skoki uwięzionych w niej ludzi,
walenie się wież) wszystkie stacje telewizyjne na całym świecie powtarzały wielokrotnie
z różnych okazji, uczestnicząc w mityzacji i symbolizacji relacjonowanych wydarzeń
[por. Kloch 2006] i doprowadzając do tego, że stały się one swoistą ikoną XXI wieku, czy jak
twierdzą inni, największym „widowiskiem telewizyjnym”, które zawładnęło wyobraźnią
widzów całego świata.
Zdaniem Baudrillarda „akt terrorystyczny dokonany w Nowym Jorku wskrzesił obraz
i wydarzenie”. Błyskawiczna transmisja na cały świat obrazów zapadających się wież
spowodowała, że obraz wzmocnił całe wydarzenie: „to raczej obraz jest pierwszy i to do
niego dodaje się dreszczyk rzeczywistości. Coś w rodzaju spotęgowanej fikcji, fikcji, która
przewyższa fikcję” [Baudrillard 2005, s. 33]. I tak chyba trzeba odczytywać obecność
katastrof w mediach: „pozostaje nam nade wszystko pamięć obrazów. Musimy donosić
tę ciążę obrazów, wraz z fascynacją, jaką budzą, ponieważ obrazy te, chcemy tego czy nie,
są naszą sceną pierwotną” [Baudrillard 2005, s. 30, podkreśl. JHN]. Siłę telewizyjnego
obrazu, który wpływa na sposób „odczuwania” współcześnie miejsca tragedii,
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przeanalizowała Anna Duda, która odwiedziła z grupą turystów Manhattan: „Obraz ataku
na World Trade Center na trwałe wpisał się w kulturę wizualną, co zdeterminowało myślenie
o nowojorskiej Strefie Zero bez względu na to, że obecnie jest to jedno z przyjemniejszych
miejsc na Dolnym Manhattanie. (…) Autentyczny wygląd Strefy Zero nie istnieje w globalnej
świadomości. Miejsce Pamięci ze spokojnym parkiem dębowym to w wyobraźni turystycznej
nadal walące się wieże Twin Towers” [Duda 2016, s. 245]. Dokładne zaprezentowanie przez
autorkę procesu „zagospodarowywania” przestrzeni pokatastrofalnej ujawnia jednocześnie
stopniowe przekształcania miejsca „autentycznej” tragedii w „nieautentyczną” przestrzeń
turystyczną z platformą widokową, muzeum i „niewyobrażalną komercjalizacją”.
Warto też zwrócić uwagę na celowe kształtowanie przez media u odbiorców postawy
„współuczestnictwa” w tragicznych wydarzeniach, promowanie strategii „widza-reportera”,
zachęcania do przesyłania relacji z „katastrofalnych” wydarzeń. Dzięki cyfrowym
rejestracjom obrazów amatorzy przesyłają zdjęcia i filmiki na portale specjalnie w tym celu
uruchomione przez stacje telewizyjne (np. w Polsce Kontakt24 utworzony przez TVN), które
wykorzystywane są często w profesjonalnych serwisach informacyjnych. Oczywiście
powszechne jest także umieszczanie fotograficznej i filmowej dokumentacji w internecie,
zwłaszcza na YouTube. Wyjątkowe zapotrzebowanie na „wiarygodną” informację pojawia
się bowiem w momentach kryzysu, kiedy istnieje silna potrzeba wyjaśnienia przyczyny
zaistniałych wydarzeń. Świetnego przykładu na uzasadnienie tej tezy dostarczył Stuart Allan,
analizując zachowania mediów i tzw. zwykłych odbiorców po ataku na World Trade Center
11 września 2001 r. Wzrosło wówczas gwałtownie, co zrozumiałe, zapotrzebowanie
na informację. Na osobistych stronach w Internecie pojawiły się „relacje naocznych
świadków, amatorskie fotografie, a nawet filmy wideo z przebiegu kryzysu (…) Internet
rozbrzmiewał głosami mieszkańców Nowego Jorku i Waszyngtonu opowiadających,
co naprawdę się zdarzyło”, „blogi stawały się wielogłosową wieżą Babel, reakcją na wołanie
o media, które robiłyby coś naprawdę wartościowego” [Allan 2008, s. 69-71]. W zasadzie
począwszy od tego wydarzenia, aktywizuje się zjawisko dziennikarstwa amatorskiego; „obraz
na ekranie pokazujący samolot, który staranował wieżowiec i eksplodował jest wystarczająco
nośny, aby nawet komentarz nie był potrzebny” [Mroziewicz 2004, s. 202]. Co więcej, realne
katastroficzne obrazy konkurują w odbiorze z obrazami zapamiętanymi z filmów grozy.
Zwróćmy uwagę na to, że najbardziej dramatyczne zdarzenia, najbardziej drastyczne ujęcia,
są w każdej stacji telewizyjnej przemontowywane, otrzymują podkład muzyczny i emitowane
są niczym dżingle, aż do wywołania mdłości u odbiorcy. Dla Gobana-Klasa jest
to „terrorwizja” [Goban 2009, s. 126], dla niezależnego publicysty – „disco polo
dziennikarstwa” [http://lubczasopismo.salon24.pl].

Zobaczyć na własne oczy to co znane z opowieści medialnej
Wydarzenia medialne, dokonują swoistego „wykatapultowania widza”, który w tym
momencie „zostaje obsadzony w roli obywatela” [Dayan, Katz 2008, s. 325]. Nie dotyczy
to tylko przywołanych tu katastrof, ale także wszelkich innych gwałtownych zjawisk, które
przyciągają uwagę widzów, na przykład powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany,
pożary, a także katastrofy w kopalni itd. Tomasz Goban-Klas uznał takie zjawiska
za odmienny typ wydarzenia medialnego, za „ wstrząsające kryzysowe wydarzenie,
które przerywa ramówkę telewizyjną na wiele dni i staje się dominującym tematem dnia”
[Goban-Klas 2009, s. 125], co dodatkowo inspiruje widzów do podjęcia wysiłku dotarcia
do miejsca tragedii, osobiście lub za pośrednictwem mediów.
Prześledźmy to na przykładzie powodzi w Polsce. W 1997 r. miejscem szczególnie
tłumnie odwiedzanym w Opolu, co już dokładne przeanalizowałam w innym miejscu
[Hajduk-Nijakowska 2005], były wały przy rzece. Ludzie spacerowali całymi rodzinami
nadbrzeżnymi bulwarami, ulicami, robili zdjęcia podekscytowani niezwykłością

52

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

rozgrywających się zdarzeń na drugim brzegu Odry. I donosili najświeższe informacje
sąsiadom i znajomym, którzy nie mogli wyjść nad rzekę. Sytuację tę określiłam mianem
„zbratania w gapiostwie” [Hajduk-Nijakowska 2005, s. 80]. Po opadnięciu wody mieszkańcy
miasta stali się swoistą atrakcją turystyczną. W Kłodzku na przykład, jak donosili reporterzy
„Polityki”: „Zniszczone ulice pełne były gapiów z suchych części miasta. Bardzo wielu ludzi
robiło sobie pamiątkowe fotografie (…) Najchętniej fotografowano grzęznących po kolana
w błocie ludzi i zniszczony most” [Henzler 1997, s. 3] Podobne zachowania można było
zaobserwować w wielu innych miejscowościach w czasie wiosennych i letnich powodzi
w 2010 r. Zmaltretowani powodzianie skarżyli się reporterowi, że „ludzie przyjeżdżają,
fotografują i patrzą na nas jak na małpy w klatce”. Wszystkie te doniesienia były obficie
komentowane na internetowych forach, (z czym jeszcze – ze zrozumiałych względów – nie
mieliśmy do czynienia na taką skalę w 1997 r.). Bywało, że filmiki na YouTube miały nawet
charakter swoistego reportażu [www.gazetalubuska.pl].
Dla socjologa Piotra Chmielewskiego podobne zachowania ludzi są przykładem
„turystyki do miejsc katastrofy”, wynikającej z ludzkiej ciekawości, która „naraża
na niebezpieczeństwo ciekawskich i utrudnia zarządzającym kryzysami prowadzenie akcji
ratowniczej”. Na dowód przytacza wypowiedź szefa policji rzecznej w Warszawie, który
w czasie lipcowej powodzi w 2001 r. mówił reporterowi: „Ludzie oszaleli. Zachowują się
nierozważnie, wręcz głupieją. Traktują rzekę, która w tym momencie jest bardzo groźna, jak
eksponat (…) Nadbrzeża Wisły zmieniły się w wielki piknik, na którym popijano alkohol.
Jeden z mężczyzn rzucił się na wysokości mostu Łazienkowskiego w nurt. Założył się
z kolegami o pół litra spirytusu, że przepłynie wzburzoną Wisłę, na szczęście w pobliżu byli
moi ludzie i go wyłowili. Dotarły do nas także informacje, że na wysokości ul. Ateńskiej
jedna z osób obserwujących rzekę zsunęła się z skarpy i została porwana przez wodę”
[Chmielewski 2002, s. 407]. Reporter „Dziennika Zachodniego” natomiast podał konkretne
przykłady owej „turystyki” w 1997 r.: „we Frankfurcie nad Odrą czynna była restauracja,
z której oglądano wzbierającą falę – cena piwa rosła wraz z poziomem wody. Pojawiły się
gadżety. Sprzedawano koszulki z napisem: Powódź pięćsetlecia. Doszło do tego, że policja
niemiecka karze mandatami gapiów, dla których powódź jest tylko widowiskiem” [DZ 1997].
Pomysł ten chciał powielić w Polsce właściciel warszawskiego biura, oferując przeloty nad
zalanym Opolem, Kłodzkiem, Raciborzem i Wrocławiem, ale z powodu protestu Polskiej
Izby Turystycznej wycofał się ze swoich planów. Z kolei jedno z węgierskich biur
turystycznych zaoferowało turystom w kwietniu 2006 r., gdy kraj zmagał się z powodzią
stulecia (a poziom Dunaju przekraczał grubo 8 metrów) niestandardową formę wypoczynku:
„katastroficzne wakacje”, czyli wycieczki po zalanym Budapeszcie. Turyści, którzy chcą
zwiedzać zalaną stolicę, wyposażeni zostają w specjalne mapki z oznaczeniami
najciekawszych miejsc, w których widoczne są zniszczenia. Dzięki odwiecznej ciekawości,
jaką budzą w ludziach katastrofy i ich skutki, węgierski Touroperator – donosi profesjonalny
portal tur-info.pl – nie uskarża się na brak klientów.
Z czasem inicjatywę zaspokojenia ciekawości o przebiegającym kataklizmie, jak już
wspomniałam, przejęły media, prowadząc transmisję „na żywo”. Tak na przykład
po potężnym trzęsieniu ziemi w Japonii (11 marca 2011 r.) w oczekiwaniu na nadchodzącą
falę tsunami, ekipy telewizyjne przygotowały się do takiej transmisji. Kamery podpięte pod
helikopterami rejestrowały nacierające na ląd ponad dziesięciometrowe fale, wdzierające się
do milionowego miasta, pochłaniając wszystko co napotkały na swej drodze, a obrazy
postępującego zniszczenia pojawiły się na ekranach telewizyjnych na całym globie.
Kilka miesięcy później stacje telewizyjne transmitowały też „na żywo” atak huraganu Irene
na Nowy Jork (28 sierpnia 2011 r.). Oba „widowiska”– japońskie tsunami i nowojorski
huragan – zarówno w profesjonalnych, jak i w amatorskich zapisach, uporządkowane
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i skatalogowane są stale dostępne na internetowych stronach5. Fascynację kataklizmem,
przywołajmy jeszcze raz Jeana Baudrillarda, wywołuje przede wszystkim fascynacja
obrazem.
Wszystkie powyższe przykłady dowodzą, iż kataklizm dezorganizujący dotychczasowe
życie, wyzwala wśród obserwatorów (gapiów) poczucie oswobodzenia z instytucjonalnych
ograniczeń oraz wywołuje stan karnawałowych zachowań, wnoszących w życie elementy
specyficznego podniecenia. Podobną prawidłowość Roland Barthes, obserwując styczniową
powódź 1955 r. w Paryżu, zdiagnozował następująco: „Każdy nieco poważniejszy wstrząs
w życiu codziennym obraca się w Festyn: tak więc przybór wód nie tylko wyodrębnił
i przemieścił niektóre przedmioty, ale też zakłócił normalny układ ruchów w krajobrazie”
[Barthes 2000, s. 87]. Jednocześnie wyzwala się tendencja spontanicznej mityzacji przeżyć
zarówno wśród osób poszkodowanych, jak i niosących pomoc, a później także
odwiedzających miejsca nawiedzone kataklizmem. Dla paryżan wezbrane wody wskrzesiły
mit rewolucji 1848 r.: „paryżanie wznieśli «barykady», bronili swego miasta przed rzekąwrogiem, używając płyt chodnikowych. Ten typ legendarnego oporu był bardzo urzekający
(…) Było to znacznie szlachetniejsze niż pompowanie wody z piwnic (…) Większą wartość
miał obraz wojskowej mobilizacji, współdziałania gromady, pontonów z doczepionymi
silnikami, ratowania «dzieci, starców i chorych» biblijnego powrotu tłumów, cała ta gorączka
Noego, który wypełnia Arkę. Arka jest bowiem mitem szczęśliwym: w nim ludzkość oddziela
się od żywiołów” [Barthes 2000, s. 90]. Co ciekawe, do symbolu arki odwołał się też
proboszcz opolskiej katedry, gdy w piątą rocznicę powodzi w ogrodzie Radia stanęła rzeźba
Damy Pasiecznej6: „Gałązka oliwna, którą ma Dama jest symbolem pokoju. Wielki potop
przyniósł do Arki Noego właśnie taką gałązkę. Był to znak, że tragedia minęła” [GwO 2002].
Wkrótce mieszkańcy miasta rozpoczęli „procedurę oznaczania” tabliczkami umieszczanymi
na murach domów poziomu do jakiego dotarła rzeka, by „urealnić” grozę jaką przeżyli. Znaki
te wpisały się już na stałe w trasę turystów zwiedzających Opole.
Powódź z miejsca nabrała także wymiaru mistycznego. Dominowało przekonanie,
iż kataklizm 1997 r. był znakiem od Boga, będącym jednocześnie przestrogą dla Polski.
Zdecydowany wpływ na utrwalenie się tego typu przekonań miał oczywiście Kościół.
Już w pierwszych dniach powodzi ówczesny prymas Polski kardynał Józef Glemp zwrócił się
do powodzian: „Bądźcie odważni i ufni. Bóg jest z Wami”, co opublikowano w lokalnej
gazecie 18 lipca, w dniu żałoby narodowej [NTO 1997]. Później apelował: „Módlmy się o to,
by powodzianie odczytali znak katastrofy po Bożemu”. Pod takim hasłem odbyła się też
doroczna Piesza Pielgrzymka do Częstochowy. W homilii w czasie mszy świętej
w paulińskim kościele Ducha Świętego w Warszawie prymas nawoływał do modlitwy
w intencji powodzian: „Modlimy się o to, żeby znak, jaki jest w tym wydarzeniu, mogli
odczytać po Bożemu, żeby każdy, doświadczając ucieczki ze swego domu, a później wracając
do zniszczonego domu, umiał wyciągnąć wnioski duchowe” [RP 1997].
Kolejne powodzie w Polsce rozbudowały mistycyzm katastrofy, zwłaszcza po powodzi
w 2011 r., gdy wyeksponowano dodatkowo jej funkcję polityczną, nawiązując bezpośrednio
do katastrofy smoleńskiej: „po śmierci L. Kaczyńskiego powódź jakby nabrała większych
rozmiarów”, „w 1997 roku też były podejrzenia o sztuczne wywołanie dziwnych ulew”,
„Plan zniszczenia gospodarki Polski zaczął się poprzez zamach na samolot prezydencki,
następnie powodzie i wulkan”, „Powodzie to kara Boża za Wawel”. Dokładnie
przeanalizował ten proces Janusz Barański, by ostatecznie przywołać w podsumowaniu
opinię Luciena Lévy-Bruhla: „W każdym ludzkim umyśle, niezależnie od rozwoju
5

http://www.google.pl/search?q=tsunami+w+Japonii+2011&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=uni
v&sa=X&ei=HntbT4TtLcOC4gS91nADw&ved=0CFYQsAQ&biw=168&bih=853
lub
http://www.youtube.com/watch?v=6WTZVBlBlnU&feature=player_embedded, dostęp 30.05.2018.
6
Siedziba Radia Opole zlokalizowana jest wyspie Pasieka.
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intelektualnego, istnieje nieusuwalny pokład umysłowości pierwotnej (…) Nie wydaje się
prawdopodobne, że kiedykolwiek zniknie (…) To temu pokładowi umysłowości – dopowiada
krakowski antropolog – zawdzięczamy istnienie przekonań o spisku wrogich sił” [Barański
2011, s. 44]. Można zatem uznać, że ów „pokład umysłowości pierwotnej” wzmacnia też
fascynacje miejscami naznaczonymi piętnem tragedii i uzasadnia potrzebę przeżywania
„silnych wrażeń”.

Zakończenie
Na wszystkie wyprawy, realne lub wirtualne podróże współczesny turysta ze sobą
„oko podróżujące” – jak to określiła Anna Maj – „co sprowadza się do kolekcjonowania
wrażeń lub też po prostu do «gapienia się» czy jak kto woli, wizualnej konsumpcji”
[Maj 2008, s. 102]. Współcześnie nie można pisać o turystyce, zwłaszcza tej mrocznej, nie
uwzględniając roli kontekstu kulturowego w sposobach realizowania w praktyce owej
wizualnej konsumpcji wrażeń. Zwłaszcza roli mediów, które nie tylko inspirują i kierują
turystyczną wyobraźnię do miejsc wartych obejrzenia, ale atakują jednocześnie obrazami
ukierunkowującymi postrzeganie i przeżywanie przestrzeni „naznaczonych” tragedią.
Ponadto wpływ na rozumienie i przeżywanie świata mają także „powinności myślenia
potocznego, urabiane przez fikcyjne narracje, instrukcje turystyczne i oferty biur podróży, ale
też ogólniej – sposoby definiowania świata”; a wszystko to paraliżuje „aktywny,
indywidualny udział w zwiedzanym świecie” [Kowalski 2002, s. 35]. Kontakty turystów
z „czarnymi miejscami” są bowiem zróżnicowane ze względu na sposób postrzegania,
przeżywania i interpretowania świata, zatem funkcjonujące w kulturze wyobrażenia o takich
miejscach również nie są jednoznacznie interpretowane, podlegają z czasem mityzowaniu,
a nawet sakralizowaniu. Ich obecność w obiegu kulturowym ma jednak istotne znaczenie
dla kształtowania współczesnej, wspólnotowej wyobraźni o świecie.
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In pursuit of sensation. The cultural dimension of dark tourism
Keywords: dark tourism, mythologization of “black spots”, mediatization of catastrophes
Abstract: Assuming that all catastrophes, both natural calamities and disasters caused
by man, have a cultural dimension, in my article I focus not on places which are tragic
or marked with death and blood, but on formation of representations associated with such
places in consequence of their contacts with tourists. Thus, I follow the process
of mythologization or even sacralization of “black spots”, the functioning of representations
of catastrophes (Chernobyl or Smolensk), which determine all successive behaviours towards
subsequent catastrophes to come. I pay attention to sources of the popularity of the so-called
dark tourism and the creation – by the media – of the need to live through strong experience.
Contemporary mediatization of tourism intensifies interest in all sorts of shocking
crisis events (e.g., flooding, hurricanes) and – at the same time – forms the attitude
of “co-participation” in tragic events, promoting the attitude of a “spectator-reporter”.
In the conclusion, I argue that tourism-related experiences are greatly diversified, since being
creations of culture, they are dependent on the manner of understanding and living through
the world.
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Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników
pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny.
Wstępne wyniki badań terenowych
Słowa kluczowe: przewodnik, Łemkowszczyzna, dziedzictwo, trudne dziedzictwo,
zachowanie odwiedzających
Abstrakt
Łemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo
dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł
podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy
pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie
problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. Przeprowadzono
pogłębione wywiady mające na celu eksplorację różnych aspektów pracy przewodników,
w tym specyfikę zachowań problematycznych turystów oraz sposoby radzenia sobie z nimi
w pracy. Próbę dobrano metodą kuli śniegowej. Badani przewodnicy okazali się zróżnicowani
pod względem charakteru wykonywanej pracy, a także wyznania, wieku i płci. Analiza
zebranego materiału ujawniła główne zachowania problematyczne turystów oraz
uwarunkowania zmienności w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów.
Do tych uwarunkowań można zaliczyć: lokalizację obiektu na zachodniej lub wschodniej
Łemkowszczyźnie, specyficzne cechy obiektu, pochodzenie turystów, wiek, doświadczenie
i płeć przewodnika. Na podstawie wyników badań wskazano także na główne metody
radzenia sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników oraz niektóre
kwestie związane z ich rozwojem zawodowym.

Wprowadzenie
Unikatowość Łemkowszczyzny
Rozwój turystyki na Łemkowszczyźnie uznać można za przykład diametralnej zmiany
w zakresie wykorzystania i stosunku do dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznej
na gruncie polskim. Istnienie dysonansu dziedzictwa kulturowego, w tym utowarowienia oraz
„dziedzictwa bez dziedziców”, czyli takiego, które najczęściej pozbawione jest prawowitych
dysponentów, stanowi jego nieodłączną cechę [Banaszkiewicz, Owsianowska, 2017].
Jest to również przykład trudnego dziedzictwa w związku z ambiwalencją, którą wywołuje,
jak też dziedzictwa przymusowo opuszczonego [Logan, Reeves, 2009].
Kilkadziesiąt lat temu trudno było dostrzec częste przejawy pozytywnego
wartościowania tego obszaru przez społeczeństwo większościowe. Łemkowszczyzna była
utraconą ojczyzną dla jej mieszkańców rozproszonych w wyniku wysiedleń lat 40. XX wieku.
Najpierw celem zsyłki był wschód, kiedy to Łemkowie znaleźli się głównie na terenie
dzisiejszej Ukrainy, a następnie w ramach Akcji „Wisła” miejscem przymusowego osiedlenia
były tzw. Ziemie Odzyskane. Te tragiczne wydarzenia spowodowały nieodwracalne zmiany
w strukturze etnicznej, sposobach gospodarowania, zasobach ludzkich i dziedzictwie
Łemkowszczyzny. Na okres PRL przypada zasiedlenie terenów Łemkowszczyzny przez
ludność polskiego pochodzenia, nasilone represje w okresie stalinowskim, a następnie
powolne złagodzenie polityki względem mniejszości narodowych [Horbal, 2010, s. 441-459].
Z czasem doszło do powrotów z wygnania i niewielkiej odnowy w zakresie życia religijnego
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na tych terenach [Stachowiak, 2007]. Pozostało to nie bez znaczenia dla stanu zachowania
dziedzictwa materialnego w regionie. Okres przypadający na przełom lat 80. i 90. XX wieku
to czas, kiedy demokratyzacja społeczeństwa umożliwiła przemiany w zakresie postrzegania
mniejszości przez polskie społeczeństwo, co w pierwszej kolejności oznaczało zwyczajnie
dostrzeżenie tych mniejszości, a następnie przyzwolenie na funkcjonowanie dyskursów
mniejszościowych [Horbal, 2010, s. 460-488]. W efekcie teza o monokulturowości,
monojęzyczności i monowyznaniowości społeczeństwa polskiego przestała być
bezrefleksyjnie przyjmowana. Koresponduje to z nasilonym, nie pierwszym zresztą,
naukowym zainteresowaniem Łemkami [Misiak 2006, s. 7, 8; Pecuch 2009, s. 16-20]
i całościową zmianą sytuacji tej mniejszości, w tym przebicia się do społecznej świadomości
problemu łemkowskiego. Jest to powiązane z ogólnymi zmianami w zakresie postrzegania
zbiorowości Łemków oraz dowartościowania ich dziedzictwa.
Dziedzictwo o światowym znaczeniu – czy również trudne dziedzictwo?
Łemkowszczyzna to głównie część Beskidu Sądeckiego i Beskid Niski. Jest to teren
północnych zboczy Karpat, a dokładniej długi na ok. 150 km i wąski – ok. 25-50 km pas
terenu od rzeki Poprad na zachodzie do rzeki Osławy i Solinki. Opracowania wymieniają
również zwykle tzw. Ruś Szlachtowską, czyli obszar, który znajdował się na zachód od rzeki
Poprad i obejmował cztery wsi oddzielone od Łemkowszczyzny pasem osadnictwa polskiego
– Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki i Szlachtowa. Atrakcje przyrodnicze to fauna i flora
na obszarze, na który składają się niewysokie, w części zachodniej – nieco ponad 1000 m
n.p.m., w części środkowej i wschodniej – nieco poniżej 1000 m n.p.m. – łagodne i zalesione
szczyty oraz często dość rozległe i niezbyt głębokie doliny [Horbal, 2010, s. 39-47, 60-64].
Dziedzictwo materialne Łemkowszczyzny to zdecydowanej mierze drewniane budownictwo
sakralne, w postaci drewnianych cerkwi oraz cmentarze i przydrożne krzyże. Coraz rzadszym
widokiem są inne pozostałości architektury, takie jak drewniane domy czy spichlerze.
Rozwój turystyki, choć nie na całym obszarze, wydaje się szczególnie intensywny
od kilkunastu lat. Dziedzictwo materialne Łemkowszczyzny doczekało się w tym czasie
szczególnego wyróżnienia. Grupowy wpis szesnastu cerkwi, w tym pięciu łemkowskich, na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO [World Heritage List, dok. elektr.] jest aktem
o doniosłym znaczeniu i podkreśla unikatowość drewnianej sakralnej architektury polskich
i ukraińskich Karpat. Cztery z tych obiektów znajduje się na zachodniej Łemkowszczyźnie,
a jeden na wschodnim jej skraju1. Cechy tych świątyń są wypadkową tradycji wschodniego
chrześcijaństwa oraz lokalnych charakterystyk zmieniających się w miarę przemieszczania się
wzdłuż łuku Karpat. Wnętrza zdobią ikonostasy i polichromie. Cerkwie są wpisane
w przestrzeń wokół i stanowią niemal integralną część krajobrazu. Z punktu widzenia turysty
ważne może być to, że najwięcej cerkwi zachowało się w zachodniej części regionu.
Nieliczne drewniane łemkowskie świątynie pozostają w środkowej i wschodniej
Łemkowszczyźnie jedynie wyspami na morzu pustki, którą stała się z punktu widzenia
dziedzictwa materialnego ta część regionu.
Problem badawczy, próba badawcza i metoda
Problem badawczym, wokół którego orbituje niniejszy artykuł, to zachowania
problematyczne turystów odwiedzających Łemkowszczyznę widziane z perspektywy
przewodników pracujących przy atrakcjach turystycznych regionu. Zadania lokalnego
przewodnika wiążą się z mediowaniem znaczenia danej kultury czy zabytku, co ma
następstwa dla jakości doświadczeń turystycznych [Jennings, Weiler, 2006]. Inspiracją do
podjęcia tematu były własne doświadczenia w pracy przewodnika w jednym z prywatnych
Obiekty o których mowa to: Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku, Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach,
Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu, Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach oraz Cerkiew św. Michała
Archanioła w Turzańsku.
1
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skansenów w omawianym terenie. Obserwacje dokonane w ciągu dwóch sezonów pracy
wskazują, że zachowania te mają miejsce i wpływają na jakość wykonywanej przez
przewodnika pracy oraz subiektywne poczucie satysfakcji z niej. Dodatkowo okazało się,
że niektóre zachowania problematyczne turystów mają swoje specyficzne zabarwienie –
nasycone są nawiązaniami do historii, kultury, zróżnicowania wyznaniowego, relacji
międzyetnicznych. Jest to przedmiotem dokładnej eksploracji podczas badań empirycznych.
Badania mające formę pogłębionych wywiadów terenowych przeprowadzono wiosną
2018 r. na Łemkowszczyźnie. Informatorzy pracowali przy cerkwiach oraz w skansenach,
opiekowali się obiektami cennymi na skalę światową, w tym znajdującymi się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wszystkie świątynie gdzie przeprowadzono badania,
znajdowały się na Szlaku Architektury Drewnianej. Szczególnie cenne obiekty udostępnione
są do zwiedzania całorocznego. Podczas badań okazało się, że przewodnicy spełniają również
inne funkcje względem obiektów, gdyż czasem oprócz oprowadzania w zakres ich zadań
wchodziło dodatkowo prowadzenie drobnych prac z zakresu konserwacji. Ponadto
przeprowadzono wywiady z przewodnikami pracującymi w państwowych i prywatnych
muzeach w typie skansenu na otwartym powietrzu, którzy opiekowali się obiektami
sakralnymi i niesakralnymi.
Próbę do badań dobrano metodą kuli śniegowej, prosząc danego przewodnika
o rekomendowanie potencjalnych dwóch badanych. Przemieszczano się od obiektu
do obiektu z zachodu na wschód Łemkowszczyzny. Przeprowadzono ponad 20 wywiadów,
z czego wykorzystano 15. Informatorami byli przewodnicy z przynajmniej 2-letnim stażem
pracy w zawodzie, choć w większości przypadków staż ten wynosił przynajmniej 5 lat.
Przepytano także informatora z ponad 20-letnim stażem, a czterech informatorów posiadało
staż ponad 30-letni. Warto nadmienić, że badani przewodnicy składali się na próbę dość
zróżnicowaną pod względem wymiaru godzinowego wykonywanej pracy (pełnoetatowi
przewodnicy, przewodnicy pracujący sezonowo), stanu (świeccy i duchowni2), wyznania
(katolicy, prawosławni, grekokatolicy), wieku i płci.

Wyniki badań własnych
Główne zachowania problematyczne turystów
Łemkowszczyzna ze względu na swoją wyjątkowość stwarza specyficzne wyzwania dla
pracy przewodników. Zwiedzając Łemkowszczyznę, nie sposób nie zadać szczegółowych
pytań o jej przeszłość oraz problemy współczesności. Do kwestii obecnych w percepcji
turystów należy zaliczyć: pochodzenie Rusinów/Rusnaków/Karpatorusinów/Łemków,
pochodzenie nazwy tutejszej ludności (etnonimu/egzoetnonimu), wysiedlenia na wschód
i Akcja „Wisła”, relacje polsko-łemkowskie, polsko-ukraińskie, łemkowsko-ukraińskie,
działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii, kwestie religijne, podobieństwa i różnice między
konfesjami, stereotypy na różnym tle, zniszczenia i stan zachowania w obrębie dziedzictwa
materialnego, współczesne problemy Łemkowszczyzny (np. spory wokół dwujęzyczności
odzwierciedlonej w nazewnictwie niektórych miejscowości, kwestie własnościowe gruntów
i lasów). Niezależnie od stanu wiedzy turystów o regionie, a więc również zasadności
i potencjalności poruszania niektórych z tych zagadnień, tematy te stanowią przedmiot uwagi
dużej części turystów.
Na potrzeby tego artykułu przyjęto, że zachowania problematyczne turystów
to zachowania, w tym wypowiedzi, które stanowią wyzwanie lub zagrożenie
Badani duchowni podkreślali, że oprowadzanie turystów po cerkwi traktują jako swój dodatkowy obowiązek
i z racji braku czasu nie mogą poświęcić się tej czynności w większym wymiarze godzinowym. Zwykle oznacza
to oprowadzanie przez kilka godzin w tygodniu. Księża posiadają natomiast długie doświadczenie i z racji zmian
parafii w której pracują, często jest ono zbierane w kilku miejscach w Polsce południowo-wschodniej.
2
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dla przewodnika. Można je podzielić na trzy kategorie: (1) zachowania związane z brakiem
kultury osobistej; (2) wypowiedzi mające na celu przywołanie lub wzmocnienie
antagonizmów realnych lub wyimaginowanych, wiązanych w potocznej opinii
z Łemkowszczyzną; (3) wypowiedzi dotyczące bezpośrednio osoby przewodnika, które mają
na celu podważenie jego kompetencji, a czasem nawet roli zawodowej. W niniejszym
artykule przyjęto więc perspektywę przewodników na problematyczne zachowania turystów
i w związku z tym zawężono pole zainteresowań.
Pierwsza kategoria dotycząca zachowań związanych z brakiem kultury osobistej
obejmuje wszelkie zachowania, z którymi mogą również mieć do czynienia przewodnicy
pracujący w innych obiektach muzealnych poza Łemkowszczyzną, w tym w zabytkowych
obiektach drewnianych czy innych, które wymagają specyficznego traktowania
i szczególnych środków ostrożności. Znajdują się tu również zachowania znane w literaturze
dotyczącej patologicznego zachowania się turystów [Bhati, Pearce, 2016]. Można
tu wymienić takie zachowania jak np. wandalizm, dotykanie i przemieszczanie wyposażenia,
niestosowny strój, zbyt głośne zachowanie się, rozmawianie przez telefon komórkowy,
spożywanie posiłków, pozostawienie bez opieki małych dzieci. Zachowania te mają miejsce
w obiekcie lub jego bezpośrednim otoczeniu, naruszają sacrum, utrudniają pracę przewodnika
czy też stanowią niedogodność lub zagrożenie dla innych osób i samego zabytku. Zachowania
takie jak przedstawione powyżej są raportowane jako dość częste przez wszystkich badanych
przewodników.
Druga kategoria sytuacji problematycznych dotyczy wypowiedzi i zachowań mających
na celu podkreślenie różnic międzyetnicznych, międzyreligijnych, przywołanie wydarzeń
historycznych lub zmyślonych jako argumentów antagonizujących relacje międzyludzkie
i międzygrupowe na Łemkowszczyźnie. Wysiedlenia mające miejsce w latach 40. XX w.
są najczęściej pojawiającym się tematem wypowiedzi turystów – niemal wszyscy
przewodnicy wskazali, że epizod ten wywołuje duże zainteresowanie.
Czasem pod wpływem bieżących wydarzeń, niekoniecznie związanych z regionem,
czy doniesień medialnych (np. rocznice, premiery książek, filmów, wypowiedzi polityków)
przewodnik musi mierzyć się z trudnymi pytaniami o historię. Nie są to jednak izolowane
przypadki, gdyż mogą wpisywać się w ogólne stereotypy międzyetniczne i międzyreligijne:
„Było pytanie takie ciekawe i na czasie: czy w tej cerkwi święcono noże? 3 […] Przebrnąłem
wszelkie możliwe podteksty, argumenty […], nie jestem zaskoczony niczym już.
Najtrudniejsze są zawsze te sformułowania, które są tezami, ale nie pytaniami: «Bo wy
jesteście..., bo wy..., bo wy...». To jest coś takiego: łatwo osądzić, tylko nie przyjmuje się
argumentów, że coś musiało gdzieś zagrać, że kiedyś, gdzieś, coś” (Mężczyzna, ok. 50 lat,
miejscowość 4).
Czasem przedmiotem pytań stają się kwestie religijne. Poruszane są zagadnienia różnic
dogmatycznych pomiędzy Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną czy odmienności
obrządku grekokatolickiego, przedstawiane przez turystów często bardzo powierzchownie lub
mylnie. Dość bezrefleksyjnie zadawane są pytania z perspektywy części społeczeństwa
o dominującym obrządku: „[…] to jest takie ogólnikowe stwierdzenie zwiedzających: nie
wierzycie w Matkę Boską, nie wierzycie w papieża […]. Pytanie jest: co to znaczy wierzyć?
I tu jest problem […]. I wtedy schody się zaczynają dla tych, gdy ja pytanie zadaję:
co to znaczy wierzyć w papieża? I wtedy mało kto potrafi przytoczyć dogmat o prymacie
i nieomylności papieża […]. Taka jest czasem pobieżna znajomość [dogmatów]”
(Mężczyzna, ok. 50 lat, miejscowość 4).
Rzadkim, lecz potencjalnie bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, okazały się próby
wywoływanie burd poprzez w pierwszej kolejności zadawanie prowokujących pytań, które
w szczególności nie powinny być zadawane w miejscu sakralny. W drugiej kolejności
szkodliwe zachowania wiązały się z demonstracyjnym wkroczeniem do świątyni i sugestiami
3

Jest to aluzja do sceny z filmu „Wołyń” z 2016 r. w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego.
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dotyczącymi możliwego podjęcia się niszczenia wyposażenia obiektu, popchnięcia,
zwyzywania kogoś. Odnotowano przypadki, że zachowania takie były udziałem osób bardzo
młodych. Jeden z respondentów przytoczył wypowiedź młodego turysty: „Tu mieszkali
bandyci. Ja bym to najchętniej podpalił teraz, w tej chwili” (Mężczyzna, ok. 65 lat,
miejscowość 1). Czasem skojarzenia zwiedzających są dość odległe od rzeczywistości:
„Tydzień temu chłopak, który wszedł do cerkwi, stanął na środku cerkwi i mówi, że on tu nie
będzie zwiedzał, bo to jest putinowskie” (Mężczyzna, ok. 30 lat, miejscowość 12).
Epizodycznie przewodnik musi się mierzyć z sytuacjami zagrożenia i agresji fizycznej.
Konieczne jest wówczas zadbanie o dobro obiektu i własne, a pomocą mogą służyć
przypadkowi świadkowie takich zachować: „Kiedyś taki być przypadek omal agresji, ale było
dwóch panów, którzy tego delikwenta po prostu wynieśli” (Mężczyzna, ok. 65 lat,
miejscowość 1). Niekiedy warunki pracy uznać należy za zdecydowanie niesprzyjające
bezpieczeństwu, co wymaga bycia przygotowanym nawet na nadzwyczajne sytuacje:
„Ja oczywiście nie mówię, że czasem nie mam pietra, bo wiadomo, jestem czasem sam
w obiekcie, wieczorem, szczególnie okres zimowy, więc czasem czapka gore, ale po prostu
robię swoje […]. Jestem na to przygotowany, łącznie z bronią […]. Różnie bywa. Obiekt jest
wyjątkowy, jest znany, jest wyposażony […]. [Najważniejsze to] [s]woje bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo obiektu zachować” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Wymienione sytuacje są jednak bardzo rzadkie, choć ze względu na silne emocje, które
wywołały, zapadły w pamięci badanych przewodników. Można zaryzykować stwierdzenie,
że częste wystąpienie podobnych problemów jest jednak mało prawdopodobne. Ponadto
w ocenie przewodników kiedyś takich sytuacji było więcej niż obecnie.
Trzecia kategoria trudności dotyczy sytuacji podważania kompetencji lub roli
przewodnika i przyjmuje zwykle dość specyficzną postać na Łemkowszczyźnie, gdyż pewne
aluzje formułowane nie wprost lub jawne dyskredytowanie są powiązane ze specyfiką
regionu. W takich przypadkach jako argumenty przeciwko przewodnikowi pojawiają się
wypowiedzi nawiązujące do historii, kultury czy religii tego obszaru. Zdarzają się pytania
bezpośrednio atakujące przewodnika w związku z interpretacją jego przeszłych działań lub
też piętnujące inne jego charakterystyki, łącznie z przynależnością do danego kościoła:
„Czasem padają takie pytania, czy rzeczywiście mam pojęcie, o czym mówię. No wręcz taki
rodzaj podważania […]. Natomiast był taki czas, kiedy w szczególności byli mieszkańcy
łemkowscy, obecni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, mieli w stosunku do mnie duże
zastrzeżenia do mojej osoby, do mojej żony, dlatego, że twierdzili, że myśmy tę cerkiew
sprzedali. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem takie słowo «sprzedali», to mnie przeraziło.
Nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Okazało się, że to, co myśmy robili, mając tą dobrą
wizję, że świątynię należy bezwzględnie remontować, nieważne komu ona służy, żeby
zachować, zostało potraktowane jako sprzedanie świątyni Kościołowi katolickiemu. No więc
to było takie trochę nieprzyjemne, ale w tej chwili to się z takimi rzeczami trochę obyłem,
więc tutaj już na mnie nie robi wrażenia. Dla mnie jest istotne, żeby świątynia po prostu
przetrwała dla następnych pokoleń” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Zmienność w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów
Raportowane przez przewodników problemy związane są z następującymi zmiennymi:
lokalizacja obiektu na zachodniej lub wschodniej Łemkowszczyźnie, specyficzne
uwarunkowania lokalne dotyczące obiektu oraz pochodzenie turystów. Obserwacja
i całościowe spojrzenie na próbę badanych przewodników każe również uzupełnić tę listę
o takie charakterystyki jak wiek, doświadczenie i płeć przewodnika.
Małopolska uznana została przez badanych przewodników za region wielokulturowy
i tolerancyjny, natomiast sytuacja na Podkarpaciu jest całkowicie odmienna. Zachodnia część
regionu dawnej Łemkowszczyzny charakteryzuje się większą przychylnością wobec dawnego
dziedzictwa w porównaniu do ambiwalentnego stosunku mieszkańców części wschodniej.
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Zróżnicowanie postaw na linii wschód–zachód znajduje również odzwierciedlenie w stanie
zachowania dziedzictwa materialnego Łemkowszczyzny, w tym w szczególności świątyń:
„Małopolska jest innym krajem […] Podejście na Podkarpaciu do spuścizny połemkowskiej
i poukraińskiej jest diametralnie różne” (Mężczyzna, ok. 50 lat, miejscowość 8).
Kilkoro przewodników podkreśliło pozytywną rolę rzymskokatolickiej diecezji
tarnowskiej w zachowaniu dziedzictwa sakralnego Łemkowszczyzny w okresie po II wojnie
światowej. Świątynie znajdujące się na terenie diecezji są w stosunkowo dobrym stanie
w porównaniu do obszarów na wschód od terenów diecezji, gdzie liczba zachowanych
obiektów jest wręcz znikoma, a ich stan przynajmniej do niedawna był często zły.
Natomiast Podkarpacie w wypowiedziach badanych jawi się jako region o trudnej
historii, z doświadczeniami wojny partyzanckiej prowadzonej z Ukraińską Powstańczą Armią
we wschodniej i południowo-wschodniej części województwa, co pozostaje w związku
z nasilonymi uprzedzeniami mieszkańców. Ponadto, więcej Łemków zamieszkuje
Małopolskę niż Podkarpacie – nie jest to bez znaczenia dla bieżących relacji polskołemkowskich oraz percepcji regionu.
Pewne specyficzne uwarunkowania lokalne również są powiązane z tym, jak wyglądają
doświadczenia przewodnickie w danym miejscu. Istotny jest złożony kontekst, w którym
funkcjonuje dany obiektu, w tym jego historia, np. zmiany w zakresie użytkowania świątyni
przez prawosławnych, grekokatolików i katolików. Czasem zmiany te przyjmowały postać
„wojny o świątynię”. Ponadto przewodnicy wskazywali, że pamięć o doświadczeniu
działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii lub tylko przekonanie o takich działaniach
w danej okolicy również wpływa na percepcję danego obiektu4. To wszystko sprawia,
że praca przy zabytku oznacza ciągłą potrzebę konfrontowania się z trudną historią,
negocjowania znaczeń różnych wydarzeń, reinterpretacji wypowiedzi ludności miejscowej
czy turystów.
Wskazano również na pochodzenie turystów jako kolejne źródło zmienności w zakresie
ich postaw i zachowań. Otóż dość banalne spostrzeżenia kilku spośród badanych
przewodników wskazują, że turyści pochodzący z Polski zachodniej oraz z niektórych dużych
miast, np. Kraków, wydają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową i wyznaniową.
W tym kontekście padło również określenie, że turyści ci są „bardziej europejscy”
(Mężczyzna, ok. 50 lat, miejscowość 8). Natomiast odwiedzający pochodzący z Polski
północno-wschodniej, w tym z Warszawy, określeni zostali jako przejawiający czasem
postawy antyrosyjskie. Przewodnicy podkreślają, że na tle turystów, miejscowa ludność
zamieszkująca okolice danej atrakcji dość często nie jest zainteresowana pogłębianiem
wiedzy o świątyni lub innym obiekcie zabytkowym.
Kolejnym obszarem zmienności powiązanym z doświadczeniami z trudnymi pytaniami
turystów są takie charakterystyki jak wiek, doświadczenie i płeć przewodnika. Im starszy
wiekiem i z bogatszym doświadczeniem przewodnik, tym częściej wskazywał na obecność
sytuacji trudnych doświadczanych podczas wizyt turystów. Ponadto częściej na kłopotliwe
pytania wskazywali mężczyźni przewodnicy niż kobiety przewodniczki. Nagromadzenie
trudnych sytuacji miało głównie miejsce w przeszłości, gdyż informatorzy wskazywali
w pierwszej kolejności na wydarzenia sprzed kilku lub kilkunastu lat. Obecnie pod tym
względem obserwuje się zdecydowaną poprawę, choć epizody o trudnym charakterze nadal
od czasu do czasu mają miejsce.
Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników
Przewodnicy reprezentują różnorodne postawy w zakresie sposobów radzenia sobie
z trudnymi zachowaniami turystów. Większość obiektów odwiedzonych podczas badań
Nie prowadzono badań terenowych na obszarze działań UPA, natomiast badani przewodnicy posiadali
doświadczenie pracy w takiej okolicy lub w przypadku braku takiego doświadczenia, prezentowali swoje
zadanie w tym zakresie wyrobione w toku innych doświadczeń, np. rozmowy z turystami.
4
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to świątynie. Część zachowań problematycznych turystów ma charakter uniwersalny tzn.
może mieć miejsce niezależnie od terenu uprawiania turystyki: „Ludzie pytają, jak się mam
zachowywać? No ze strachem bożym najlepiej powiedzieć. No bo co można powiedzieć.
No, żeby nie rozmawiać, nie tego… ze strachem bożym. Dom boży, dom modlitwy. A często
jest traktowany jak muzeum. Chodzimy, gadamy, temu telefon zadzwoni, temu to, temu
tamto” (Mężczyzna, ok. 40 lat, miejscowość 10).
W związku ze specyfiką Łemkowszczyzny przewodnik dość często ma do wykonania
niełatwe zadanie. Zwykle praca przewodnika z turystami musi uwzględnić to, że: „Zdarza się
mylne pojęcie, więc trzeba to troszeczkę naprostować […]. Kiedyś to był temat tabu […].
Czasem [ludzie] są dociekliwi i chcą bardzo dużo wiedzieć” (Kobieta, ok. 45 lat, miejscowość
6). Podkreślano również, że: „Wszystko [trudne pytania] wychodziło albo z niewiedzy, albo
z ignorancji, albo z pychy” (Mężczyzna, ok. 40 lat, miejscowość 10).
Czasem przyjmowaną strategią jest nieodpowiadanie na drażliwe pytania. Motywowane
jest to zwykle chęcią przecięcia dalszej dyskusji, która może spowodować szkody lub
potencjalnie jest trudna do kontrolowania: „Zdarzają się pytania trudne i ja po prostu unikam
odpowiedzi. […] po prostu nie odpowiadam, żeby kogoś nie urazić” (Mężczyzna, ok. 30 lat,
miejscowość 12). Często przewodnicy oprowadzający po obiektach znajdujących się
na omawianym terenie, wskazywali, że starali się zachować dystans do wypowiedzi turystów,
mimo, że pytania mogą być prowokujące. W takich przypadkach najprostsze rozwiązania,
choć czasem bardzo trudne do wprowadzenia w praktykę, okazują się szczególnie potrzebne:
„Zachować stoicki spokój i tak odpowiadać, aby nie prowokować” (Mężczyzna, ok. 65 lat,
miejscowość 1). Niekiedy skuteczne okazuje się podejście wręcz „dyplomatyczne”: „[…]
każdy tutaj gość, który do nas przyjeżdża, no jest inaczej troszkę nastawiony na wszystko. I
wiadomo, że z każdym, że też nie można mu narzucać swojego tam zdania, bo wiadomo,
każdy ma swoje. I czasem trzeba jemu rację przyznać i albo go nakierować inaczej
troszeczkę, aby inaczej o tym pomyślał, z innej strony, z innej perspektywy” (Kobieta,
ok. 45 lat, miejscowość 6).
Jak już wspomniano, zdarza się również podważanie niektórych informacji
przekazywanych przez przewodników, na co niektórzy podają rady bardzo proste, ale
jednocześnie wymagające pogłębionej wiedzy i profesjonalizmu: „Jeśli mogę odpowiedzieć
na pytanie, [to] z reguły używam pewnych dokumentów, które są w tej chwili już dostępne,
i mówią, dlaczego Akcja «Wisła» nastąpiła, co było inspiracją, jak to się zaczęło wszystko,
jak to trwało, jak to wyglądało” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Bardzo rzadkie, choć szczególnie dotkliwe, wydają się komentarze dotyczące losów
materialnego dziedzictwa Łemków po wysiedleniach, zwłaszcza, że wypowiedzi te mogą
afirmować niszczenie tego dziedzictwa. Trudno tu o adekwatną i skuteczną zarazem
odpowiedź, choć czasem pewne porównania mogą okazać się przydatne: „Czy gdyby ktoś
wysiedlając Częstochowę, rozwalił Jasną Górę, Pan byłby zadowolony z tego? Cieszyłby się
Pan?” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Badani przewodnicy często rozmyślali nad trudnymi zachowaniami turystów w dniu
wydarzenia po pracy. Wsparcia informacyjnego szukali u przełożonych, tak jak księża
prawosławni, którzy znaleźli się wśród informatorów i również podejmują się roli
przewodnika po obiekcie, konsultujący niektóre zagadnienia z biskupem. Czasem wsparcia
udzielają inni przewodnicy pracujący na omawianym terenie, jak i osoby bliskie, przy czym
wymieniano tu głównie partnerów życiowych przewodników. Wsparcie innych osób nie musi
przybierać formy czysto merytorycznej, czyli związanej ze specjalistycznymi informacjami
z zakresu historii, religii czy kultury, ale ważne jest również wsparcie o charakterze
emocjonalnym, kiedy przewodnik musi radzić sobie z nieprzychylnością lub złośliwością
odwiedzających obiekt: „Zastanawiałam się na pewno właśnie, jak tę historię wysiedlenia
opowiadać i powiedzmy tego ciągu dalszego. Zdecydowałyśmy [w muzeum], że jeśli
będą jakieś trudne pytania, napastliwe, no to nie wchodzić w dyskusję. Nie znaczy,
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że nie opowiadać. Zdarzył się nam jakiś wpis nieprzyjemny, że «pozdrawiam
prawdziwych mieszkańców [nazwa miejscowości], prawdziwych Polaków», czy jakoś tak.
Już nie pamiętam dokładnie” (Kobieta, ok. 40 lat, miejscowość 10).
Pewną pomoc przewodnik może również odnaleźć, korzystając z działań inicjowanych
przez różne regionalne organizacje, zajmujące się wspieraniem turystyki, np. Małopolska
Organizacja Turystyczna (MOT), jak również organizacje pozarządowe, w tym łemkowskie
[Michna, 2013]. W wypowiedzi jednego z przewodników MOT bardzo dobrze spełnia
podstawową i ważną rolę w zakresie edukowania turystów nie tylko w kwestiach
łemkowskich, ale również dziedzictwa żydowskiego czy cmentarzy wojennych, w które
obfituje Łemkowszczyzna. Ponadto część z informatorów stwierdziła, że miała okazję
w przeszłości uczestniczyć w spotkaniach otwierających lub zamykających sezon turystyczny
i innych podobnych wydarzeniach. Za przydatne uznano również, możliwe w przyszłości
do rozwinięcia, inicjatywy typu rozsyłane drogą elektroniczną biuletyny informacyjne.
Na miejscu w obiektach szczególnie cenne okazują się materiały drukowane dostępne
dla odwiedzających, przygotowane nie tylko w języku polskim, ale i w językach obcych.
Pewne rozszerzenie kanałów informowania mogłoby zostać uzyskane poprzez wprowadzenie
nowoczesnych elektronicznych punktów informacji, np. stanowiska z tabletami zawierające
dodatkowe treści, rozmieszczone w najczęściej odwiedzanych obiektach, np. tych
znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W wypowiedziach informatorów pojawiło się również kilka pomysłów na budowanie
kompetencji zawodowych. Szkolenia, które dotyczyłyby kwestii merytorycznych –
poszerzałyby wiedzę o obiektach pod opieką przewodników, uznano niemal jednogłośnie
za potrzebne i potencjalnie poprawiające jakość obsługi ruchu turystycznego, jak i sam
komfort pracy. Duża część przewodników wskazała również na samodzielne studiowanie
literatury oraz podejmowanie kwerend archiwalnych jako ważny sposób poszerzania własnej
wiedzy czy pomagający lepiej zaspokajać potrzeby turystów: „[M]oja praca, posługując się
dokumentacjami, wszelkiego możliwego dostępu […]. Staram się mówić na podstawie
faktów i dokumentów, bardzo dużo grzebię po archiwach. I tym ludziom trzeba pokazać
historię, jaka była […] i to ich zmienia naprawdę diametralnie” (Mężczyzna, ok. 65 lat,
miejscowość 1).
Poza szkoleniami merytorycznymi, w jednym przypadku wskazano również,
że szkolenia „nie to, co mówić, ale jak mówić” (Mężczyzna, ok. 40 lat, miejscowość 10),
czyli takie, które wzmacniałyby ogólne kompetencje w zakresie obsługi turystów przez
przewodnika, byłyby szczególnie potrzebne. Są to kompetencje uniwersalne i mogą być
transferowalne w inne obszary pracy zawodowej, niezależnie od charakteru i miejsca pracy
z turystami. Warto odnotować również, że przynajmniej w muzeach zwraca się uwagę
na potrzeby osób niepełnosprawnych odwiedzających obiekty w regionie i zapewnia
przewodnikom szkolenia w tym zakresie.
Dobrze o zaangażowaniu i poziomie merytorycznego przygotowania pracowników
świadczy fakt, że kilku z nich opublikowało lub ma zamiar w przyszłości opublikować prace
naukowe czy popularnonaukowe. Projekty te powiązane są bezpośrednio z obiektem
znajdującym się pod ich opieką, a w dwóch przypadkach ogólnie z wykonywaną pracą
przewodnika. To szczególnie warte zaznaczenia, gdyż tylko część z badanych przewodników
pracuje etatowo w muzeum lub przy cerkwi, pozostając zaangażowanym przy szeregu innych
obowiązków zawodowych, czasem niezwiązanych z turystyką czy muzealnictwem.
W związku z kompetencjami przewodnickimi pojawiła się również wypowiedź
sugerująca, że przewodnicy beskidzcy, którzy przyjeżdżają z turystami do obiektów, powinni
ze szczególną dbałością podchodzić do oprowadzania po obiektach na Łemkowszczyźnie
i odbywać bardziej dogłębne przeszkolenie. Każdy obiekt sakralny jest na swój sposób
wyjątkowy, co umyka uwadze niektórym przewodnikom terenowym. W związku z tym
muszą oni uwzględnić specyfikę np. ikon, rozwiązań architektonicznych, wyposażenia
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i bardziej precyzyjnie oraz, przede wszystkim, zgodnie ze stanem faktycznym, przedstawiać
dany obiekt turystom. Problem ten jest szczególnie ważny z punktu widzenia procesu
szkolenia przewodników i dość łatwy do zaadresowania w związku z szeroką dostępnością
fachowej literatury: „Jest obecnie dostęp do literatury fachowej związanej z architekturą,
z teologią prawosławia, z teologią kościoła unickiego. Jest możliwość doczytania”
(Mężczyzna, ok. 50 lat, miejscowość 4).
Pozytywnym zjawiskiem jest ogólny, zauważalny przez przewodników wzrost wiedzy
turystów w kwestiach związanych z omawianym regionem. Złożoności sytuacji
Łemkowszczyzny, dramaty jej wysiedlonych mieszkańców od dłuższego czasu przenikają do
szerszej społecznej świadomości, co nie jest bez znaczenia zarówno dla relacji
międzyludzkich, jak i pracy przewodników: „Stereotypy się pojawiają, co prawda ostatnio
coraz rzadziej. Chociażby ze względu, jak mi się wydaje, coraz więcej tej literatury, która
traktuje to, jak rzeczywiście wyglądało, jak było. I ona jest dostępna. W czasach, kiedy ja
robiłem uprawnienia przewodnika dla tych terenów, ona była bardzo skąpa, bardzo wąska.
W tej chwili mamy bardzo dobre publikacje, więc tych stereotypów jest coraz mniej.
Jeszcze to starsze pokolenia, takie powiedzmy 70+ to jeszcze do tych stereotypów wraca”
(Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1). Z drugiej strony nadal pojawiają się pytania osób
niezorientowanych: „Czy tu mieszkali Ukraińcy? Ale również padają pytania,
czy tu mieszkali Rosjanie?” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Przeprowadzone badania ujawniły potrzebę większego zaangażowania duchowieństwa
katolickiego w edukację w zakresie zróżnicowania religijnego: „Jeżeli chodzi o różnice
międzyreligijne, to znaczy tych wyznań chrześcijańskich głównych. To, że szczególnie
Kościół katolicki szczególnie niewiele o tym mówi. Są takie stereotypy, takie zakłamania
[…]. Ludzie pytają o takie rzeczy, że właściwie każdy chrześcijanin powinien bez chwili
namysłu od razu odpowiedzieć” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Stosunkowo często badani przewodnicy wskazywali, że zwrócenie większej uwagi
w mediach na kwestie różnorodności religijnej skutkowałoby korzystnie dla postrzegania
prawosławnych i grekokatolików w Polsce. Dobrym rozwiązaniem wydaje się również
wzajemne zapraszanie duchownych różnych obrządków na lekcje religii. Dzięki takiemu
kontaktowi uczniowie w sposób praktyczny mogą zgłębić choćby niektóre aspekty
zróżnicowania wyznań obecnych w regionie. Ponadto wszelkie działania wpisujące się
w szeroko pojęty ruch ekumeniczny wydają się szczególnie potrzebne.

Zakończenie
Badania własne wykazały, że przewodnicy pracujący przy atrakcjach turystycznych
Łemkowszczyzny, będąc interpretatorami trudnego dziedzictwa, stają wobec wymagających
zadań. Czasem również muszą sprostać wyzwaniom związanym z radzeniem sobie
z niełatwymi sytuacjami kreowanymi przez odwiedzających w związku z ich uprzedzeniami
i niewiedzą. Należy pamiętać, że przewodnicy różnili się w zakresie oceny zachowań, postaw
i emocji przejawianych przez turystów odwiedzających poszczególne atrakcje turystyczne.
Oceny te wahały się od mieszanych i ambiwalentnych po bardzo pozytywne, kiedy
to podkreślano, że niemal zawsze turyści wiedzą, jak się zachować, a ich ciekawość
i otwartość motywuje przewodników do dalszej pracy. Łemkowszczyzna w świetle
pozyskanych danych jawi się nadal jako obszar eksploracji w pierwszej kolejności
dla ambitnego, wymagającego i odpowiedzialnego turysty o szerokich horyzontach.
Odwiedzanie drewnianych cerkwi, poznawanie innych kultur i religii, przyglądanie się
różnorodnym stylom życia mieszkańców regionu, przemierzanie zwykle niezbyt
spektakularnych błotnistych górskich szlaków, wymaga przecież specyficznej wrażliwości
i nie wydaje się pociągające dla zwolenników turystyki masowej.

66

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018)

W świetle przeprowadzonych badań istotne wydaje się to, że praca przewodnika może
być związana ze swego rodzaju społeczną odpowiedzialnością. Łemkowszczyzna to obszar
trudnego dziedzictwa, gdzie przewodnik ma pewne specyficzne zadania do spełniania:
„Rolą przewodnika jest [wskazywanie na] jedność, a nie [na] to, co nas dzieli” (Mężczyzna,
ok. 65 lat, miejscowość 1). „Wszyscy pytają o różnice, a [może by tak] od podobieństw
zacząć” (Mężczyzna, ok. 40 lat, miejscowość 10).
Szczególnie dobre efekty pracy mogą ujawnić się w sposób nieoczekiwany.
Zaskakujący może być też odbiorca usług przewodnickich: „Dzwoni do mnie ksiądz
z następnej miejscowości S., że będzie miał wycieczkę do K. z S5. […]. No więc proszę mi
powiedzieć skąd ta wycieczka i ile osób? Z S. będzie 30 osób. No wiem, że ksiądz z S. jest,
no ale skąd ludzie? No z S. Do czego zmierzam? […] No właśnie ta wycieczka, o której
zacząłem mówić, kiedy wyszli, to oni mi dziękowali. Oni tu mieszkają od urodzenia, a nie
mieli pojęcia jak cerkiew wygląda, dlaczego jest to i to. I wręcz byli zaszokowani, że to takie
proste, takie oczywiste. No i to właśnie powoduje, że nastawienie dużej części tych
negatywnie odnoszących się do tych terenów ludzi, zaczynają po prostu patrzeć na oczy
inaczej […]. Trzeba na zasadzie mówienia prawdy tym ludziom pokazywać historię tych
terenów. To zaczyna powoli, powoli owocować” (Mężczyzna, ok. 65 lat, miejscowość 1).
Powyższy przykład bardzo dobitnie wskazuje na rosnące zapotrzebowanie społeczne
na pracę przewodników regionalnych, także wśród odbiorców nieoczywistych, jakimi byli
w tym przypadku mieszkańcy sąsiedniej wsi. Oczywistym jest stwierdzenie, że świadomość
różnorodności dziedzictwa danego terenu, wiedza o trudnej historii i jej akceptacja, będzie
pozytywnie wpływać na otwartość postaw przejawianych w sytuacjach bieżących.
Teren byłej Łemkowszczyzny jest pod tym względem wspaniałym obszarem edukacyjnym.
Kompetencje i profesjonalizm przewodników w byciu interpretatorami [Mikos
v. Rohrscheidt, 2014] mają tu znaczenie nieocenione. W ostatnich latach obserwuje się
pozytywne zjawisko skutecznego pozyskiwania środków finansowych na renowację i ochronę
dziedzictwa materialnego w Polsce, w tym sakralnych zabytków architektury drewnianej
na omawianym terenie. Tym bardziej inwestycja w obszarach takich jak kształcenie
i doszkalanie przewodników oraz szeroko pojętej edukacji społecznej o terenach
Łemkowszczyzny wydaje się niezwykle ważna.
Zaprezentowane wyniki badań mają charakter wstępny i mogą stać się podstawą
do dalszej eksploracji zagadnienia interakcji turysta–przewodnik w kontekście trudnego
dziedzictwa mniejszości etnicznych. Obiecującym obszarem badań wydaje się sfera
aksjologiczna przewodników i jej związek z zachowaniami przejawianymi w pracy. Obok
zagadnień wpisujących się w badania podstawowe, warto również podjąć badania stosowane
w tym obszarze. W związku z powyższym nasuwa się postulat, aby dalsze studia dotyczyły
zbadania zapotrzebowania na szkolenia wśród przewodników pracujących w regionie.
Przyczyniłoby się to w wydatny sposób do zaprojektowania systemu szkoleń
odpowiadających realnym potrzebom pracowników sektora turystyki.
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Difficult tourist behaviour from a perspective
of tourist guides working in the Lemko region.
Preliminary results of a field work study
Keywords: tourist guide, Lemko region, heritage, difficult heritage, visitor behaviour
Abstract
Due to its difficult and turbulent history as well as unique cultural heritage the Lemko region
in south eastern Poland creates some specific requirements in the work of local tourist guides.
The paper tackles the issue of challenges faced by tourist guides working in monument
wooden tserkvas – Orthodox and Greek Catholic churches – as well as open-air museums,
especially in terms of difficult behaviours of tourists visiting the Lemko region. During a field
trip in-depth interviews were conducted in order to explore various aspects of tour guide work
like the specifics of difficult behaviours of tourists as well as coping with them during work.
Snowball sampling was used. Questioned tour guides formed a diverse group in terms of their
work characteristics as well as confession, age and gender. Analysis of the obtained data
revealed main types of problematic behaviour and variability in experiencing difficult
behaviours of tourists. These factors include: location of the tourist attraction in the western
or eastern part of the Lemko region, specific features of the attraction, part of the country
where tourists come from, age, work experience and gender of the tour guide. Based
on the results methods of coping with difficult situations used by tour guides were presented
as well as issues connected to their professional development.
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Raj stwarzany, raj odnajdywany. Obraz greckiej wyspy Zakynthos
w narracjach organizatorów turystyki działających w Polsce
Słowa kluczowe: Zakynthos, Grecja, narracja turystyczna, turystyka masowa, stereotypy
Abstrakt
Zakynthos, niewielka wyspa na zachodzie Grecji, jest obecnie jednym
z najpopularniejszych celów wakacyjnych podróży u wybrzeży Morza Śródziemnego.
Wraz z liczbą wypoczywających zwiększa się również zasób narracji mówiących o tym
miejscu. Kształtują one oczekiwania turystów i sposób ich percepcji. Obraz Zakynthos
w wakacyjnych folderach różni się od rzeczywistości i nie znajduje odzwierciedlenia
w realiach życia zamieszkującej wyspę ludności. Narracje, służąc interesom touroperatorów
chcącym stworzyć alternatywny obraz świata, roztaczają przed wczasowiczami wizję raju.
Sposób prowadzenia narracji przekłada się na doświadczenia turystów i formy organizacji ich
wypoczynku, a także wpływa na zachowania mieszkańców wyspy, którzy, stając się
przedmiotem opisu, dążą do przebudowy własnej tożsamości. Niniejsze studium przypadku
oparte jest na kilkunastu miesiącach badań prowadzonych na Zakynthos.

Wprowadzenie
Grecja od czasów starożytnych inspirowała i poruszała wyobraźnię. Do dziś, za sprawą
antycznej spuścizny, postrzega się ją jako kolebkę europejskiej cywilizacji. Dla wielu ludzi
kraj ten, znany przede wszystkim ze szkolnych podręczników, długo pozostawał jednak
odległy. Jego współczesny obraz przybliżyły dopiero takie wydarzenia jak igrzyska
olimpijskie w Atenach w 2004 roku, członkostwo w Unii Europejskiej, wielki grecki kryzys
gospodarczy czy zajęcie kluczowej pozycji na turystycznej mapie świata [Bonarek, Czekalski,
Sprawski, Turlej 2005, s. 9]. Grecja zatem to nie tylko starożytność, marmurowe posągi,
filozofia i mitologia. To kraj o bogatej historii, ale i obfitującej w zdarzenia teraźniejszości.
Mimo to, do dziś jego obraz często budowany jest nie z faktów, lecz stereotypów i marzeń
o idyllicznej krainie pełnej słońca [Kordos 2009, s. 5]. Dotyczy to zarówno kontynentalnej
części Grecji, jak i wysp, których znajduje się tu kilka tysięcy. Każda stanowi mały, odrębny
świat, ma swoją historię i odmienny charakter. Jedną z nich jest położona na Morzu Jońskim
Zakynthos (gr. Ζάκυνθος)1, którą współcześnie, podobnie jak wiele innych greckich
zakątków, zasiedla nie tylko lokalna ludność, ale okresowo także poszukujący błogiego
wypoczynku przyjezdni urlopowicze. Te dwie grupy – mieszkańcy i turyści – tę samą, grecką
i wyspiarską rzeczywistość postrzegają jednak w zupełnie różny sposób. Szczególnie
wyraźnie widać to w narracjach biur podróży, które adresowane są do tych drugich.
Niniejszy artykuł jest owocem kilkunastu miesięcy badań, prowadzonych w 2015, 2016
i 2017 roku, które dotyczyły ruchu turystycznego na Zakynthos oraz wpływów, jakie
turystyka wywiera na lokalną rzeczywistość. Styczność z coraz liczniej przybywającymi na
wyspę turystami stanowiła źródło refleksji nad sposobem, w jaki kreowane są przedstawienia
Pomimo przyjętego w polszczyźnie egzonimu „Zakintos” w artykule wykorzystuje się zlatynizowany zapis
nazwy wyspy – „Zakynthos” – bowiem lepiej oddaje on brzmienie tego wyrazu w języku greckim. Ta forma
częściej spotykana jest także w tekstach źródłowych, jak również stosowana przez samych mieszkańców wyspy.
Naprzemiennie z „Zakynthos” stosuje się także termin „Zante”. Jest to włoska nazwa wyspy, stanowiąca
pamiątkę po setkach lat weneckiej okupacji tego miejsca, do dziś jeszcze pozostająca w powszechnym użyciu.
1
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Zakynthos w narracjach tworzonych przez działających w Polsce organizatorów turystyki.
Przeprowadzone badania miały na celu identyfikację obrazu Zakynthos, który wyłania się
z turystycznych opisów oraz sprawdzenie, czy znajduje on odzwierciedlenie w realiach życia
zamieszkującej tu ludności, jak i w doświadczeniach odwiedzających wyspę Polaków.
Wśród obranych metod badawczych dominowały przede wszystkim obserwacje
uczestniczące i nieuczestniczące, lektura tekstów źródłowych, analiza wybranych stron
internetowych polskich biur podróży, a także badanie ankietowe. Przeprowadzono liczne
rozmowy z uczestnikami wycieczek po wyspie, osobami zatrudnionymi w branży
turystycznej oraz mieszkańcami Zakynthos. Ponadto, dokonywane w artykule analizy oraz
interpretacja opisanych zagadnień odwołują się do prac autorów zajmujących się antropologią
turystyki i badaniem szeroko pojętego dyskursu podróży, takich jak Dean MacCannell, John
Urry, Anna Wieczorkiewicz, Roland Barthes, Krzysztof Podemski, Paweł Cywiński czy
Sabina Owsianowska. Szczególnie istotne w omawianym temacie są bowiem podejmowane
już wcześniej przez nich teorie turystycznej wyobraźni, funkcjonowania stereotypów i mitów
w dyskursie podróży, koncepcje mistyfikacji i świata przedstawionego, pisania kultur,
oznaczników czy języka turystyki.

Zakynthos
Położenie
Wyspa Zakynthos położona jest u zachodnich wybrzeży Grecji, na Morzu Jońskim.
Zajmuje powierzchnię około 406 kilometrów kwadratowych [Gournellos, Vassilopoulos,
Evelpidou 1997, s. 1245], co stanowi 0,31 procent powierzchni całego kraju. Jest trzecią
pod względem wielkości i najdalej na południe wysuniętą wyspą archipelagu Wysp Jońskich.
Wraz z dwiema wysepkami Strofades (gr. Στροφάδες) tworzy ona administracyjnie gminę
Zakynthos (gr. Δημοσ Ζακυνθου) stanowiącą część regionu Wysp Jońskich, który przynależy
do jednej ze zdecentralizowanych jednostek administracyjnych kraju obejmującej Peloponez,
Grecję Zachodnią i Wyspy Jońskie.
Krajobraz wyspy jest mocno zróżnicowany. Najbardziej na północ wysuniętym
punktem Zakynthos jest przylądek Skinari (gr. Σχοινάρι). Południowo wschodnią część
wyspy wieńczy półwysep Vassilikos (gr. Βασιλικός). Najdalej na południowy zachód
skierowany jest natomiast przylądek Keri (gr. Κερί). Rzeźbę terenu Zakynthos współtworzą:
pasmo górskie Vrachionas (gr. Βραχιώνας) w zachodniej części wyspy z najwyższym na
Zante szczytem (Vrachionas, 758 m n.p.m.), centralna równina między miejscowościami
Alykes i Laganas oraz pasmo górskie Skopos (gr. Σκοπός) na południowym wschodzie
wyspy. Obszar Vrachionas obfituje w liczne formacje wapienne, formy krasowe, zapadliska,
doliny czy jaskinie [Gournellos, Vassilopoulos, Evelpidou 1997, s. 1247]. Żyzna równina
zlokalizowana w centralnej części wyspy jest największą tego typu formacją na Wyspach
Jońskich
[www.zakynthos.gov.gr/zakynthos-island/genika/klimatika-meteorologika-kaiydrologika-dedomena.html, 30.12.2016]. Wybrzeża północnej i zachodniej części wyspy
stanowią wysokie klify. Wschodnie i południowe brzegi mają natomiast łagodniejszy
charakter i rozciąga się wzdłuż nich wiele plaż. Pasmo górskie Skopos wznosi się
do wysokości 492 m n.p.m. oraz pokryte jest dużą liczbą ewaporatów i wapieni [Gournellos,
Vassilopoulos, Evelpidou 1997, s. 1247].
Najwyższe partie górskie, na północy i zachodzie wyspy, pozostają w większości nagie,
o niedużym stopniu wegetacji, porośnięte jedynie niewysoką, krzewiastą i dziką roślinnością
[Bekkers 2010, s. 20]. W zachodniej części Vrachionas pojawiają się lasy sosnowe.
Centralna równina wraz z pagórkowatymi formacjami i wschodnimi zboczami Vrachionas
pełna jest upraw winorośli, drzew oliwnych i cytrusowych [Gournellos, Vassilopoulos,
Evelpidou 1997, s. 1247]. Nadbrzeżne, a zwłaszcza klifowe, tereny Zante są w dużym stopniu
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zagrożone erozją. Niejednokrotnie występują tu osuwiska ziemi i skał powodowane
podcinaniem stoków wskutek wypłukiwania materiału skalnego przez fale morskie
i wietrzenia [Bekkers 2010, s. 28]. Erozja gleb związana jest tu z deforestacją w wyniku
pożarów lub wycinką drzew pod uprawy [Gournellos, Vassilopoulos, Evelpidou 1997,
s. 1249].
Wyspy Jońskie, ze względu na ich umiejscowienie w sferze subdukcji dwóch płyt
litosfery – afrykańskiej i euroazjatyckiej – odznaczają się najwyższym stopniem aktywności
sejsmicznej w Europie [Sakkas i in. 2014, s. 4792]. Często nawiedzające je trzęsienia ziemi
o różnym nasileniu stanowią największe naturalne zagrożenie także na Zakynthos
[Gournellos, Vassilopoulos, Evelpidou 1997, s. 1249].
Klimat
Zante, podobnie jak całą zachodnią część Grecji i Wyspy Jońskie, charakteryzuje klimat
śródziemnomorski o morskiej odmianie. We wszystkich porach roku przeważają tu dni
bezchmurne lub o niewielkim zachmurzeniu. Na wyspie statystycznie przypada oponad
2800 godzin nasłonecznienia w roku. Obecność morza sprawia, że klimat jest łagodniejszy
niż w innych rejonach kraju. Wiosna trwa tutaj relatywnie krótko, lato zaś jest gorące i suche.
W tym okresie dzienne temperatury przekraczają 30°C, a niejednokrotnie wynoszą nawet
ponad 40°C. Silniejsze opady deszczu pojawiają się wraz z nadejściem jesieni, w połowie
września lub na początku października. Najbardziej deszczowe na Zante są jednak miesiące
zimowe. Także średnie temperatury są wówczas najniższe, jednak zwykle nie spadają
poniżej 5°C [Zerefos i in. 2011, s. 28-32].
Fauna i flora
Świat fauny i flory Zakynthos cechuje ogromna różnorodność. Wybrane tereny wyspy
należą także do sieci Natura 2000. Przez cały rok Zante jest nadzwyczaj zielone.
Górzyste i wyżynne obszary porastają w dużej mierze sosny alepskie (Pinus halepensis)
oraz niska śródziemnomorska roślinność [Martinis, Minotou, Poirazidis 2015, s. 119].
Na wyspie znaleźć można ponad 600 różnych gatunków flory śródziemnomorskiej,
a wśród nich, między innymi, endemiczne odmiany zatrwianu (Limonium zakynthium,
Limonium phitosianum) czy 30 chronionych międzynarodowymi konwencjami gatunków
orchidei. Świat podwodny urozmaica przeszło 170 gatunków morskich organizmów
roślinnych, a także 30 chronionych lub zagrożonych wyginięciem gatunków bezkręgowców,
ryb i ssaków morskich. Na Zante, zwłaszcza między wiosną a jesienią, gości prawie
140 gatunków ptaków [Dimitriadis i in. 2015, s. 11-12]. Wybrzeża wyspy są również
schronieniem dla fok mniszek śródziemnomorskich (Monachus monachus). Są one jednymi
z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków płetwonogich i jednym z najbardziej
zagrożonych gatunków ssaków na świecie [Karamanlidis, Dendrinos 2015].
Symbolem Zante są, również zagrożone wyginięciem [Casale, Tucker 2015], żółwie
morskie Caretta caretta. Śródziemnomorska populacja tych żółwi skupia się wzdłuż
wschodnich wybrzeży basenu Morza Śródziemnego, a ich największym skupiskiem
w tym regionie pozostaje Grecja z Zakynthos na czele. Południowe plaże wyspy żółwie
obrały za swój teren lęgowy [Margaritoulis 2005, s. 917]. Pojawiają się tu one między majem
a wrześniem, podczas gdy w pozostałych częściach roku migrują na duże odległości
[Dimitriadis i in 2015, s. 6]. Potrzeba poświęcenia większej uwagi tym zwierzętom była jedną
z przyczyn utworzenia w 1999 roku Narodowego Parku Morskiego na Zakynthos
(ang. The National Marine Park of Zakynthos), który był pierwszą tego typu instytucją
zajmującą się ochroną żółwi w basenie Morza Śródziemnego [Dimopoulos 2001, s. 6].
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Historia
Znaleziska archeologiczne wskazują na ślady ludzkiej bytności na Zakynthos
już od czasów prehistorycznych [Dobroski, Takkou 2006, s. 90]. Pierwsze wzmianki na temat
Zakynthos pojawiają się w tekstach starożytnych. O wyspie, określając ją mianem „lesistej
ziemi”, w Iliadzie i Odysei pisał już Homer. Miała ona wchodzić w skład terytoriów
Odyseusza, króla Itaki. Począwszy od XIV wieku p.n.e. wyspę wielokrotnie kolonizowano
[Dobroski, Takkou 2006, s. 91]. Jako kolonia achajska była ona przynależna cywilizacji
mykeńskiej. Zakyntyjczycy2, wspierając Ateny, brali udział w wojnie peloponeskiej.
Później dostali się pod hegemonię Sparty [Bonelou 2013, s. 7162]. Za czasów Filipa II
Macedońskiego wyspa znalazła się w sferze wpływów Macedonii. Po przegranej Aten i Teb
w bitwie pod Cheroneją Zakynthos weszła w skład Związku Korynckiego [Sprawski 2005,
s. 167]. W latach 220-217 p.n.e., podczas wojny między Związkiem Hellenów a Etolią,
wyspa znalazła się pod czasową okupacją Filipa V, króla macedońskiego. W 191 roku p.n.e.
Zante na długi czas przeszło w obręb dominacji Rzymu [Bonelou 2013, s. 7162],
stając się dobrze prosperującą i cieszącą się licznymi przywilejami kolonią rzymską
[Sprawski 2005, s. 221]. Znalazłszy się w obrębie Cesarstwa Bizantyjskiego, położona
na obrzeżach imperium wyspa przez kolejne wieki doświadczała licznych najazdów
i grabieży [Leontsini 2014, s. 28].
Od 1194 roku z terenów Zante, a także Itaki oraz Kefalonii, utworzono Hrabstwo
Kefalonii, niezależne od żadnej z republik morskich i zarządzane przez arystokratyczne rody
– najpierw Orsinich, a później Tocco. Między 1479 a 1485 rokiem wyspa znalazła
się w rękach Turków. Spod ich krótkiego, aczkolwiek brutalnego, panowania wyzwolili
Zakyntyjczyków Wenecjanie, którzy władali wyspą przez niemal trzy kolejne stulecia
[Bonarek, Turlej 2005, s. 380-382]. Był to dla wyspy okres wielkiego rozkwitu, ale i silnych
podziałów społecznych. Okres rządów Republiki świętego Marka na Zakynthos dobiegł
końca wraz z przybyciem Francuzów w 1797 roku, których wolnościowe idee nie spodobały
się jednak lokalnej arystokracji, a także Rosji i Turcji, nieprzychylnie przyglądającym się
poczynaniom Napoleona. Ich połączone siły doprowadziły do wyparcia Francuzów z Wysp
Jońskich oraz utworzenia na ich obszarze Republiki Heptanezu (gr. Πολιτεία των Επτά
Ηνωμένων Νήσων) – pierwszego greckiego państwa ustanowionego w czasach nowożytnych
i namiastki wolności dla okupowanych przez Turków pozostałych terenów Grecji.
Twór ten był jednak tylko iluzoryczny i zależny od wpływów rosyjsko-tureckich.
Przetrwał on do chwilowego powrotu Napoleona w 1807 roku [Czekalski 2005, s. 425-426].
W 1809 roku rozpoczął się okres ostatniej okupacji Zakynthos, na której władzę,
podobnie jak na pozostałych Wyspach Jońskich, przez kolejne lata sprawowali Brytyjczycy
[Mackridge 2014, s. 6]. Ostatecznie zostały one przyłączone do pozostałej części
Grecji 21 maja 1864 roku, po obsadzeniu na greckim tronie popieranego przez Londyn
księcia duńskiego Wilhelma z rodu Schleswig-Holstein Sondenburg Glücksburg
[Czekalski 2005, s. 496].
Wraz z początkiem XX wieku wyspa zaczęła tracić też na swym strategicznym
znaczeniu. Status Zante jako prężnego ośrodka kulturalnego i gospodarczego powoli
odchodził w zapomnienie [Theodossopoulos 2014, s. 20]. Podczas pierwszej i drugiej wojny
światowej na wyspie nie toczyły się znaczące działania militarne. Pozostawała ona na uboczu
szeroko opisywanych wydarzeń tamtego okresu [Kütting 2010, s. 91]. Na Zakynthos
swe krwawe żniwo zebrała jednak trawiąca Grecję na przestrzeni lat 1944-1949
wojna domowa między siłami rządowymi i prawicą a komunistami. Bratobójcze walki
W artykule do określenia mieszkańców Zakynthos kilkukrotnie wykorzystuje się termin „Zakyntyjczycy”.
Stosuje się również przymiotnik „zakyntyjski”. Formy te, ze względu na brak innych bezpośrednich praktyk
lub wskazań dotyczących formy zapisu tych wyrazów w języku polskim, przyjęto za polskim wydaniem Dziejów
Herodota w przekładzie Seweryna Hammera (Zob.: Herodot, Dzieje, przeł. S. Hammer, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław 2005).
2
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miały miejsce i tutaj [Potts 2010, s. 63]. Współcześnie zaś za jedno z najbardziej
naznaczających losy mieszkańców Zante wydarzeń uznaje się trzęsienie ziemi,
które nawiedziło wyspę 12 sierpnia 1953 roku. Jego ślady pozostają widoczne tutaj jeszcze
do dziś [Potts 2010, s. 129].
Demografia
Według danych statystycznych z greckiego spisu powszechnego przeprowadzonego
w 2011 roku gminę Zakynthos zamieszkuje ponad 43 tysiące osób [www.statistics.gr/en/
interactive-map, 01.01.2017], choć w rzeczywistości, według nieoficjalnych szacunków
lokalnych władz, liczba ta może sięgać nawet 50 tysięcy, co wynika z osiedlania
się na wyspie coraz większej liczby osób z zagranicy. Dane lokalnej policji wykazują,
że od lat dziewięćdziesiątych XX wieku zarejestrowały się tu osoby z blisko 80 różnych
krajów leżących na sześciu kontynentach. Znaczny odsetek imigrantów stanowi ludność
albańska. Na drugim miejscu znajdują się Brytyjczycy [Broersma 2008, s. 63].
W przeciwieństwie do północnych i północno-zachodnich obszarów Zakynthos,
najgęściej zaludnione są tereny położone w południowej i południowo-wschodniej części
wyspy. Wynika to przede wszystkim z rzeźby terenu. Ludność skupia się najczęściej
w niewielkich osadach lub wsiach liczących od kilkuset do maksymalnie kilku tysięcy
mieszkańców. Największym ośrodkiem miejskim na wyspie jest jej stolica, miasto
Zakynthos. Żyje w nim około 10 tysięcy osób. Znajduje się tu najważniejszy port na wyspie,
będący głównym punktem komunikacji z kontynentalną częścią kraju. Stolica wyspy
to centurm usługowe, handlowe i kulturalne, a także siedziba lokalnych władz. W odróżnieniu
od miejscowości turystycznych życie toczy się tutaj przez cały rok.
Gospodarka i turystyka
Do początku rozwoju turystyki gospodarka Zakynthos nierozerwalnie związana była
z uprawą ziemi, rybołówstwem i hodowlą zwierząt. W wyniku przemian, które nastąpiły
na przestrzeni trzech ostatnich dekad jej główną siłą napędową stał się jednak przemysł
turystyczny [Bekkers 2010, s. 1]. Mimo to, do dziś jeszcze rolnictwo pozostaje ważnym
źródłem dochodu dla mieszkańców, a wielu zakyntyjskich hotelarzy czy właścicieli małych
przedsiębiorstw turystycznych wciąż dodatkowo pracuje na roli [Kütting 2010, s. 91].
Choć zatrudnienie w tym sektorze znajduje wciąż około 14 procent pracujących
[www.statistics.gr/en/interactive-map, 01.01.2017], powierzchnia gruntów ornych w ostatnich
latach się zmniejsza, co także związane jest z rozwojem turystyki. Na wyspie uprawia się
przede wszystkim oliwki europejskie (Olea europea) oraz różne szczepy winorośli. Wyspa
słynie z produkcji rodzynek zakyntyjskich (gr. Σταφιδα Ζακυνθου), które do dziś otrzymuje
się w tradycyjny sposób – wyłącznie z suszonej na słońcu bezpestkowej odmiany winogron
Vitis corinthica. Powszechnie uprawia się tu także cytrusy, arbuzy, melony czy zakyntyjskie
cebule wodne (gr. Zακυνθινό Νεροκρέμμυδο). Popularnymi zwierzętami hodowlanymi
są owce, kozy oraz drób. Lokalny specjał stanowi ladotiri (gr. Λαδοτύρι) – moczony w oliwie
ser z mleka koziego i owczego o ostrym i wyrazistym smaku.
Na najmniejszą skalę na Zante od lat rozwija się przemysł. Jego ożywieniu nie sprzyjały
nigdy naturalne uwarunkowania wyspy i brak właściwych zasobów [Apostolopoulos, Sonmez
1999, s. 415-416]. Zatrudnienie znajduje w nim nieco ponad 12 procent pracujących
[www.statistics.gr/en/interactive-map, 01.01.2017]. Przynależą do niego przede wszystkim
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją materiałów budowlanych, opakowań
i przetwórstwem żywności. Na wyspie działa kilkadziesiąt tłoczni oliwy oraz winiarni, a także
rzeźnie, mleczarnie oraz młyny. Ponad 70 procent osób zatrudnionych jest w usługach
[www.statistics.gr/en/interactive-map, 01.01.2017], obejmujących przede wszystkim punkty
handlowe, a także mocno rozwiniętą działalność turystyczną.
Turystyka, jako ważna gałąź lokalnej gospodarki zaczęła rozwijać się na Zante
w późnych latach siedemdziesiątych XX wieku [Kütting, 2010, s. 94]. Proces ten był
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początkowo związany z działaniami greckiego rządu mającymi na celu ustabilizowanie
bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i demograficznej wyspy oraz zahamowanie coraz
częstszej emigracji mieszkańców [Apostolopoulos, Sonmez 1999, s. 415-416]. Już w drugiej
połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku turystyka na Zakynthos zaczęła przybierać jednak
coraz bardziej masowy charakter. Wraz z szybkim wzrostem liczby lotów czarterowych,
na wyspie zapoczątkowany został proces uzależniania jej gospodarki od międzynarodowych
touroperatorów, czyli organizatorów kompleksowych usług turystycznych [Apostolopoulos,
Sonmez 1999, s. 421]. Rozwój turystyki do dzisiaj postępuje na Zante bardzo szybko.
Świadczyć może o tym choćby fakt, że na przestrzeni dwóch ostatnich dekad wskaźnik
dynamiki zmian liczby turystów docierających na Zakynthos drogą powietrzną wyniósł
aż 261, co oznacza, że liczba turystów w tym czasie wzrosła o ponad 160 punktów
procentowych (232 072 odwiedzających w 1994 roku, 606 272 odwiedzających w 2015)
[www.hcaa.gr/en/our-airports/kratikos-aerolimenas-zakyn8oy-d-solwmos-kazas, 05.11.2016].
Tym samym, Zakynthos jest współcześnie jednym z najpopularniejszych celów wyjazdów
u wybrzeży Morza Śródziemnego [Kütting 2010, s. 96]. Przeważa tu zorganizowana turystyka
o charakterze masowym [Apostolopoulos, Sonmez 1999, s. 421] zdominowana
przez turystów zagranicznych przybywających na zwykle tygodniowe turnusy lotami
czarterowymi [Kütting 2010, s. 95].
Poza wieloma korzyściami, jakie generuje dla wyspy rozwój turystyki, coraz częściej
zauważalne są także negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy dla lokalnej społeczności,
gospodarki, a także środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Wyobraźnia turystyczna
„Podróż przecież nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy,
kiedy dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie
nie kończy się nigdy (…)” [Kapuściński 2013, s. 84].
W ten sposób, opisując stan swoistego „zarażenia” podróżą, pisał o podejmowaniu
wędrówek Ryszard Kapuściński. Wyruszenie w drogę, również to o turystycznym
charakterze, zwykle poparte jest procesem przygotowań, nie tylko czysto fizycznych,
ale także, a może przede wszystkim tych, które podejmuje ludzka wyobraźnia. Jeszcze nim
jednostka postawi stopy na szlaku, w jej umyśle rodzi się pewien obraz wyprawy
kształtowany na podstawie posiadanych przez nią wizji rzeczywistości. Jak zauważa Paweł
Cywiński, człowiek, wybierając się w podróż, wędruje przez świat fizyczny, namacalny
i geograficzny, którego doświadcza w sposób empiryczny, ale jednocześnie przeprawia
się też przez metafizyczną sferę wyobraźni, co oznacza uruchamianie „zbiorowych bądź
indywidualnych mitologemów – wielkich kompleksów wyobrażeń o świecie – od dekad
zawartych w obrębie dyskursu podróży” [Cywiński 2013b]. Turysta, odwiedzając dane
miejsce, nie poznaje więc rzeczywistości samej w sobie, w sposób niezmącony i obiektywny.
To, jak postrzega otoczenie, zależne jest od posiadanego przez niego modelu poznawczego
oraz wdrukowanych w jego umyśle wyobrażeń, skojarzeń i interpretacji, które uruchamiane
są przez poszczególne zdarzenia w podróży i wspólnie składają się na jego „wyobraźnię
turystyczną” [Wieczorkiewicz 2012, s. 170]. Stanowi ona skłonność do postrzegania
odwiedzanych miejsc w ściśle określony sposób i kojarzenia ich z konkretnymi zespołami
sensów oraz jest odpowiedzialna za krystalizowanie się turystycznych oczekiwań.
Wyobraźnia turystyczna nie jest samorodna, lecz zależna od przyswajanej i przekazywanej
z określonej perspektywy wiedzy, ale też potocznych opinii i przekonań, niejednokrotnie
nasyconych stereotypami. Jest wytworem widokówek, turystycznych ofert, bilbordów
i ulotek, przeczytanych książek podróżniczych, programów telewizyjnych oraz wszystkiego,
co określić można mianem narracji turystycznej [Wieczorkiewicz 2012, s. 170].
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Narracja turystyczna
Narracja zawsze pozostawała nieodłączną częścią podróży. Opowieści z wypraw
przekształcały przygody osobiste w doświadczenia dzielone przez całe społeczności.
Dostarczały one wiedzy o Innych, odległych krainach i obcych ludach [Zdrodowska 2012,
s. 249]. Tworzenie narracji o byciu w drodze kształtowało zbiorową wyobraźnię,
ale miało także cele utylitarne, ułatwiało wędrówki innym oraz służyło autokreacji snującego
swą relację podróżnika [Kordos 2009, s. 7]. Wędrówki bohaterów opisywały,
leżące u podstaw literatury europejskiej, dzieła starożytne, takie jak Gilgamesz, Iliada,
Odyseja czy Eneida [Kordos 2009, s. 13]. Za periegezę, czyli znany w starożytnej Grecji opis
podróży
pełen
praktycznych
wskazówek,
uznać
należy
dziesięciotomową
Wędrówkę po Helladzie napisaną w II wieku n.e. przez Pauzaniasza. Podróżniczą narracją
z okresu średniowiecza było zaś Opisanie świata Marco Polo. W renesansie odkrycia
geograficzne oraz następujące zmiany światopoglądowe sprzyjały powstawaniu traktatów
apodemicznych – wieloaspektowych i kierowanych do różnych odbiorców zbiorów porad,
obfitych w szczegółowe opisy różnych typów podróży, zawierających wskazówki medyczne,
religijne czy dietetyczne, a także dostarczających wiedzę na temat poszczególnych narodów,
tego jak podróżować, ale i jak pisać o podróży [Kordos 2009, s. 8]. W XVII i XVIII wieku
młodzi arystokraci i intelektualiści, podczas popularnych wówczas Grand Tour po Europie,
dostarczyli wielu narracji w postaci listów z podróży, które chętnie czytywano i wydawano.
„Epoka Turystów” [Kordos 2009, s. 10], która nadeszła po okresie wielkich odkryć
geograficznych i industrializacji, wraz z rozwojem środków transportu oraz rewolucją czasu
wolnego, szybko doprowadziła do rozwoju turystyki o masowym charakterze
oraz właściwych jej form promocji i sposobów opisu świata. Masy uwolnione
z zamieszkiwanych dotąd przestrzeni, korzystając z udogodnień oferowanych
przez współczesne technologie, bez trudu mogą przemieszczać się w różne części globu,
przywozić pamiątki, filmy, fotografie i opowieści, konsumować, ale i wytwarzać
oraz upowszechniać turystyczne narracje [Zdrodowska 2012, s. 250].
Narracja turystyczna jest elementem dyskursu podróży. Postrzegać można ją jako
projekt turystycznych doświadczeń, niematerialny zasób, który decyduje o wizerunku
odwiedzanego miejsca oraz narzędzie służące kształtowaniu i opisowi relacji między
wyobrażeniami dotyczącymi określonego obszaru a ich konfrontacją z rzeczywistością
[Owsianowska 2014, s. 7]. Narratorami w turystyce są nie tylko touroperatorzy, przewodnicy
czy ukazujące się w dowolnej formie teksty o tematyce podróżniczej, ale także sami turyści,
lokalna ludność, przedmioty, takie jak pamiątki i trofea, a nawet odwiedzane miejsca –
muzea, skanseny, hotele czy miejscowości [Owsianowska 2014, s. 6]. Wszystko to staje
się źródłem opowieści o różnym charakterze. Z narracją turysta spotyka się przed wyjazdem,
w trakcie pobytu w określonym miejscu, a po powrocie sam również może stać
się jej nowym nadawcą.
W niniejszym artykule najwięcej uwagi poświęcono narracji turystycznej, z jaką osoba
podejmująca wędrówkę ma styczność nim wyruszy w drogę. Występuje ona, między innymi,
w katalogach i ofertach biur podróży, na stronach internetowych, blogach podróżniczych,
w przewodnikach, recenzjach, filmach, programach telewizyjnych i radiowych, w reklamach,
drukach ulotnych, na mapach, zdjęciach czy widokówkach. Narracja ta stanowi pewien
„przedsmak” podróży, ma być punktem wyjścia do zaznajomienia się z danym miejscem,
buduje wyobrażenie o świecie, który turysta planuje odwiedzić. Podobnie jak turystyczne
doznanie oddziałuje ona na różne zmysły, może rodzić poczucie bezpieczeństwa i okiełznania
nieznanych dotąd obszarów albo dawać obietnicę niezapomnianej przygody. Głębsza analiza
turystycznych narracji, refleksja nad prezentowanymi w nich treściami, sposobem ich
konstruowania i upowszechniania, pozwala jednak zauważyć, że nie tylko opisują one
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rzeczywistość, lecz w pewien sposób ją kreują, determinując wyobraźnię turysty i jego
spojrzenie.
„Turyści nie podziwiają widoków, tylko ich wyidealizowane przedstawienia znane
z widokówek i przewodników turystycznych (oraz programów telewizyjnych i internetu).
I nawet wówczas, kiedy w rzeczywistości wcale nie «widzą» wszystkich tych
zachwycających rzeczy, doświadczają ich w swojej wyobraźni” [Urry 2007, s. 131].
Narracje turystyczne niekiedy bywają więc dalekie od autentyczności, mogą tworzyć
alternatywny obraz rzeczywistości czy też, podobnie jak dzieło literackie, swoisty świat
przedstawiony rozumiany jako spójna struktura tworzona z kombinacji słów i obrazów,
wprowadzająca określoną wizję czasoprzestrzeni [Wieczorkiewicz 2012, s. 170].
W konsekwencji, narracje, służące najczęściej interesom masowego przemysłu turystycznego
[Cywiński 2013a], można uznać za próbę monopolizacji wiedzy, upowszechniają mity,
systemy znaczeń i stereotypy. W podobny sposób w narracji turystycznej kształtowany
jest obraz wyspy Zakynthos.

Problematyka i metody badań
Grecja pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych krajów przez polskich turystów
[Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży… 2016, s. 10]. Jak wskazują dane
gromadzone przez port lotniczy im. Dionizosa Solomosa na Zakynthos, każdego roku coraz
więcej Polaków przybywa także na Zante [dane portu lotniczego udostępnione na miejscu,
16.11.2016]. Znajduje to odzwierciedlenie w rosnącej liczbie różnego typu narracji
turystycznych opisujących Grecję, jak i samą wyspę. Choć u polskich wydawców, z jednym
tylko wyjątkiem3, nie są dostępne przewodniki po samym Zante, zwykle kilka stron
lakonicznego opisu na temat wyspy można znaleźć w kilkunastu wydanych w Polsce
turystycznych pozycjach dotyczących całej Grecji lub greckich wysp. Coraz częściej
o Zakynthos usłyszeć można w programach telewizyjnych, a prawdziwa mnogość
podróżniczych tekstów dostępna jest w Internecie. Mnóstwa obrazów z wyspy dostarczają
również broszury biur podróży. W związku z tym w toku badań oraz podczas pracy
z polskimi turystami odwiedzającymi Zante postawiono następujące pytania badawcze:
˗ Skąd turyści czerpią swoją wiedzę na temat wyspy przed wyjazdem?
˗ W jaki sposób kreowany jest obraz Zakynthos w polskiej narracji turystycznej?
˗ Jaki obraz wyspy wyłania się z ofert touroperatorów?
˗ Czy przedstawienia Zakynthos konstruowane przez organizatorów turystyki mogą
wpływać na lokalną rzeczywistość?
˗ Czy obraz wyspy stwarzany przez touroperatorów znajduje swe odzwierciedlenie
w sposobie percepcji i doświadczeniach przyjeżdżających na wyspę Polaków?
Niezwykle pomocne w zgłębianiu tych kwestii były obserwacje uczestniczące
i nieuczestniczące, które autor badań prowadził, pracując jako przewodnik w działającym
na Zakynthos, lokalnym biurze podróży, od czerwca do października zarówno w 2015, 2016,
jak i 2017 roku. Praca wiązała się z oprowadzaniem polskich grup zwiedzających
na codziennych, całodniowych wycieczkach fakultatywnych po wyspie. W ten sposób
możliwe stało się uzyskanie pełniejszego wglądu w funkcjonowanie turystyki na Zante.
Obserwacje miały charakter jawny i celowy. Prowadzono je w miejscowościach
w południowej i w południowo-wschodniej części Zante, w których zatrzymuje się najwięcej
turystów, jak i w miejscach odległych od bazy hotelowej, posiadających jednak status
ważnych atrakcji turystycznych, jak na przykład Zatoka Wraku, Błękitne Groty, zachodnie,
klifowe wybrzeża wyspy czy też górskie wsie Anafonitria, Volimes oraz Keri. Podczas
3

Zob.: W. Rusin, 2016, Zakinthos, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
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obserwacji na bieżąco prowadzono notatki terenowe. Korzystano także z dokumentacji
filmowej i fotograficznej.
W toku badań i w poszukiwaniu odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze
przeprowadzono również wiele rozmów zarówno z lokalną ludnością, osobami zatrudnionymi
w turystyce stale lub tylko okresowo zamieszkującymi wyspę, a także wieloma turystami.
Rozmowy miały charakter wywiadu antropologicznego, nieustrukturalizowanego
i nieustandaryzowanego. Prowadzono je w językach polskim, angielskim oraz greckim
z wykorzystaniem rejestracji dźwiękowej oraz pisemnych notatek.
Dodatkową techniką, z której skorzystano w toku pracy w terenie, było badanie
ankietowe. Miało ono przede wszystkim charakter pomocniczy i przeprowadzone zostało
wśród 196 dobranych losowo polskich turystów, którzy byli uczestnikami wycieczek
prowadzonych przez autora badań w sierpniu i wrześniu 2016 roku. Turyści byli proszeni
o samodzielne wypełnienie kwestionariusza przed rozpoczęciem zwiedzania. Ankieta
składała się z 6 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru oraz 2 pytań otwartych. Pytania
zamknięte pozwalały ustalić, czy ówczesny pobyt na Zakynthos był dla badanych pierwszą
wizytą w Grecji, który raz odwiedzali oni wyspę, w jaki sposób przybyli na Zante i na jak
długo się tu zatrzymali. Pytano również o ich główne motywacje do przyjazdu na Zakynthos
oraz skąd czerpali oni wiedzę na temat tego miejsca jeszcze przed wakacjami.
Poprzez pytania otwarte chciano dowiedzieć się jakich słów i określeń turyści użyliby
do opisu wyspy, a także czy, i ewentualnie w jaki sposób, ich wcześniejsze wyobrażenia
o Zakynthos uległy zmianie już po przybyciu na miejsce. Zebrany materiał pozwolił również
określić czy kreowany w narracji turystycznej obraz Zakynthos znajduje swe odbicie
w sposobie percepcji ankietowanych osób i ich opinii na temat odwiedzanego miejsca.
Losowo dobranych turystów, odpowiadających na zamknięte i otwarte pytania zawarte
w ankietach, cechowało bardzo duże zróżnicowanie wiekowe. Były to osoby między
jedenastym a siedemdziesiątym rokiem życia. Tak dużą rozbieżność wieku uczestników
zaobserwować można także na wycieczkach fakultatywnych. Bardzo często
w kilkunastoosobowej grupie podróżującej tym samym busem spotykają się zarówno rodziny
z małymi dziećmi, nastolatkowie, młode pary, jak i seniorzy. Może świadczyć to o tym,
że Zakynthos obierana jest za miejsce wakacyjnego wypoczynku przez osoby reprezentujące
wiele grup wiekowych. 60 procent grupy badawczej stanowiły kobiety. Najczęściej
wskazywanym poziomem wykształcenia było wykształcenie wyższe. Pytanie o stopień
edukacji miało z założenia służyć sprawdzeniu, czy udzielane odpowiedzi różnią
się w zależności od wykształcenia, jednakże analiza danych wykluczyła podobne
przypuszczenia. Ponad 60 procent badanych uczestników po raz pierwszy odwiedzało Grecję,
natomiast dla niemal wszystkich była to pierwsza wizyta na wyspie. Drugi lub kolejny raz
Zakynthos zwiedzały zaledwie cztery osoby (2 procent), co może wiązać
się z charakterystycznym wciąż na Zante typem „turystyki jednego razu” (ang. one-off
tourism), polegającym na tym, że większość turystów, mimo dużej satysfakcji z pobytu,
już nigdy nie wraca na wyspę. Często ich pierwsze odwiedziny są zarazem ostatnimi [Kütting
2010, s. 111]. Z drugiej strony, w przypadku uczestników wycieczek takie zjawisko może
wynikać również z faktu, że osoby, które raz już wyspę zwiedziły, nie zawsze decydują się na
kolejną podróż z przewodnikiem. Zebrane dane wyraźnie wskazują na dominujący wśród
ankietowanych typ zorganizowanej turystyki masowej. Niemal 100 procent ankietowanych
osób przybyło na Zakynthos z touroperatorem. Najczęściej były to tygodniowe
lub dwutygodniowe turnusy. Na własną rękę podróż zorganizowało tylko czterech turystów (2
procent). Inny charakter pobytu wskazały dwie osoby (1 procent). Turyści zostali zapytani
także o określenia, których użyliby do opisu wyspy oraz o to, czy ich wcześniejsze
wyobrażenia o Zakynthos uległy zmianie już po przybyciu na miejsce. Do analizy tych
odpowiedzi wrócę w dalszej części artykułu. Pytanie związane z narracją turystyczną
dotyczyło źródeł, z których ankietowani czerpali informacje na temat wyspy przed
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przyjazdem. Mogli oni wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Liczbę konkretnych wskazań
obrazuje tabela nr 1.
Tab. 1. Źródła, z których turyści odwiedzający Zakynthos czerpią wiedzę na temat wyspy
Rodzaj źródła
Liczba wskazań
Strony internetowe i blogi
152 (77,6%)
Oferty i broszury biur podróży
80 (40,8%)
Rodzina i znajomi
62 (31,6%)
Przewodniki turystyczne
49 (25%)
Czasopisma podróżnicze
6 (3,1%)
Brak wcześniejszego zainteresowania jakimikolwiek
6 (3,1%)
informacjami na temat wyspy
Inne
3 (1,5%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Najczęściej wiedzy poszukiwano na stronach internetowych oraz blogach. Opcję tę
wskazało ponad 75 procent zapytanych turystów. Drugim najczęściej deklarowanym
nośnikiem informacji były oferty i broszury biur podróży (około 40 procent wskazań). Część
osób (około 30 procent) bazowała też na opiniach rodziny i znajomych. Lekturze
przewodników oddało się 25 procent podróżnych, a czasopism zalewie 3 procent z nich.
Taki sam odsetek osób przed wyjazdem nie poszukiwał żadnych informacji. Uzyskane dane
skłaniają do bliższego przyjrzenia się narracji na temat Zante zawartej na stronach
internetowych największych działających w Polsce touroperatorów oferujących wczasy
na wyspie.

Strony internetowe wybranych touroperatorów
Najwięcej ankietowanych turystów dotarło na wyspę z touroperatorami takimi jak Itaka,
Tui, Rainbow Tours, Wezyr Holidays czy Grecos. Pozostają one wiodącymi organizatorami
turystyki na polskim rynku [Prezentacja największych touroperatorów 2014, s. 17]
i, za wyjątkiem Grecos, oferują wyjazdy nie tylko do krajów europejskich, ale także do miejsc
na innych kontynentach. Na stronach internetowych tych touroperatorów [www.itaka.pl,
www.tui.pl, www.r.pl, www.wezyrholidays.pl, www.grecos.pl, 25.03.2017] wyróżnić można
kilka charakterystycznych i powtarzających się elementów. Każda z nich posiada
wyszukiwarkę pozwalającą określić terminy pobytu oraz znaleźć konkretny kierunek wakacji.
Migające reklamy podkreślające aktualne oferty zniżkowe mają za zadanie przyciągnąć
uwagę czytelników (internautów; potencjalnych klientów).. Oddzielne moduły witryn
poświęcone są okazjom last minute, ofertom letniego wypoczynku, promocjom i wskazaniu
spektrum kierunków, które można odwiedzić z danym biurem. W większości przypadków na
swojej stronie, tuż obok siebie, touroperatorzy przedstawiają miejsca położone na kilku
różnych kontynentach. Tui zestawia na przykład informacje o wakacjach w Meksyku
z propozycjami wyjazdów do Kenii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Portugalii.
Dochodzi więc do swoistego zatarcia granic i zaburzenia poczucia odległości. To, co dalekie,
staje się zarazem bliskie. Przedstawiony tu świat wydaje się schizofreniczny. Czasoprzestrzeń
ulega spłaszczeniu, nie ma związku z uporządkowaną i rutynową codziennością
[Wieczorkiewicz 2012, s. 245]. Wśród zastosowanej kolorystyki dominują różne odcienie
niebieskiego, a także zieleń, żółć i czerwień. Błękity przywodzą na myśl wakacyjne niebo
i orzeźwiające wody oceanu, żółty może kojarzyć się ze słońcem, a soczysta zieleń
z bogactwem egzotycznej flory. W ten sposób już sam wygląd witryny zdaje się zaszczepiać
myśl o barwnych wspomnieniach z podróży, które zamierza przywieźć ze sobą turysta.
Czerwień służy zaś podkreśleniu wszelkich okazji, atrakcyjnych cen, rabatów albo czasu,
który pozostał do końca promocji. Wszystko to sprawia wrażenie, że przedstawiony świat
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znajduje się w zasięgu ręki. Jedynie kilka prostych kliknięć dzieli turystę od przedstawionych
wakacji marzeń w Sharm el Sheikh, na Gran Canarii, Fuerteventurze czy Zakynthos.
Wystarczy tylko się pospieszyć. Na analizowanych stronach wyróżniają się też elementy
budzące u odbiorcy poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o profesjonalizmie touroperatora.
Itaka na przykład podkreśla liczby wskazujące na jego wiodącą pozycję na runku, stosuje
sformułowania takie jak „lider branży” i „zaufanie”, wyróżnia też kwotę gwarancji
ubezpieczeniowej. Na liczby obrazujące doświadczenie w swojej dziedzinie stawia także
Wezyr Holidays. Grecos dodatkowo buduje swą pozycję jako eksperta, określając się mianem
„specjalisty od Wielkich Greckich Wakacji” [www.grecos.pl/, 25.03.2017].
Na wszystkich poddanych analizie witrynach internetowych w częściach poświęconych
Zakynthos występuje kilka stałych elementów: bardziej lub mniej rozbudowany opis wyspy,
niekiedy wzbogacony także galerią fotografii, spis wartych odwiedzenia atrakcji, lista
obiektów hotelowych, propozycje wycieczek fakultatywnych, zbiór podstawowych informacji
praktycznych, a czasem również mapa wyspy. Zawsze w pierwszej kolejności prezentowane
są hotele wraz z cenami, dostępnymi terminami pobytu i opcjami wyżywienia. To pierwsze
i najbardziej szczegółowo opracowane informacje, z jakimi styka się turysta podczas wizyty
na stronie touroperatora dotyczącej Zante. Treści bezpośrednio dotyczące wyspy traktowane
są, jakby się mogło zdawać, jako mniej istotne, a niekiedy wręcz stanowią tylko dodatek
do przedstawianej oferty, na przykład w formie dostępnego w pobocznej zakładce
lakonicznego opisu regionu, w którym położony jest hotel. Oczywiście należy tutaj zauważyć,
że narracja touroperatora, ze względu na różne cele, nie jest narracją przewodnika.
Z perspektywy organizatora turystyki taki porządek wynika bowiem z priorytetu, jakim
jest dla niego właściwa prezentacja oferowanych usług oraz zapewnienie sprzedaży. Trudno
byłoby zatem oczekiwać, że między tekstem na firmowej witrynie z ofertą wypoczynkową
a szczegółową narracją bedekerów będzie można postawić znak równości. Należy jednak
zwrócić uwagę, że przekazywane turystom treści wpływają na ich wyobrażenia
o odwiedzanym miejscu, a później sposób, w jaki jest ono postrzegane. Selekcja informacji
dokonana przez touroperatora wydaje się tymczasem szczególnie znacząca, jeśli pod uwagę
weźmie się podejmowane przez niego dążenia do uchodzenia za eksperta czy lidera w swojej
dziedzinie. Wysunięcie na pierwszy plan kompleksów wypoczynkowych sprawia
więc wrażenie, że nie są one tylko częścią infrastruktury turystycznej znajdującej
się na wyspie, ale to Zakynthos staje się otoczeniem dla hotelu zmieniającego
się w tym przypadku w centrum turystycznego poznania. Od niego liczy się bowiem przebyte
odległości, od jego standardu zależy satysfakcja z pobytu gości, zaś pracująca w nim obsługa
jest najczęściej pierwszymi, a niekiedy nawet jedynymi, mieszkańcami wyspy, z którymi
turysta nawiązuje kontakt. Przyznane obiektowi gwiazdki mogą zachęc nieustannemu
ocenianiu odwiedzonego miejsca, którego rzeczywistość zmienia się tym samym w produkt
oczekujący na recenzję. Droższe – wyżej cenione – podobnie jak w ocenie hotelu jest więc
to, co bardziej luksusowe, wygodne i nowoczesne. To co proste zaś, mało barwne i typowe,
nie jest już tak atrakcyjne.

Selektywność narracji turystycznych
Szczególną uwagę zwrócić należy na selektywny charakter narracji turystycznych.
Skupiają się one tylko na wybranych aspektach, a inne zupełnie pomijają. Pewne wątki
są przedmiotem rozbudowanych analiz i interpretacji, niektórym zaś w ogóle nie poświęca się
uwagi lub celowo milczy się na ich temat, gdyż zbyt odbiegają od wachlarza turystycznych
wyobrażeń. Roland Barthes, przyglądając się w Mitologiach popularnemu we Francji
„Niebieskiemu przewodnikowi” [Barthes 2000, s. 159], zauważył na przykład, że podkreśla
się w nim górzystość krajobrazów, lecz niewiele uwagi poświęca się równinom.
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W turystycznych opisach na pierwszy plan wysuwa się zabytki, z ludzi czyniąc natomiast,
o ile w ogóle się o nich wspomina, ewentualne tło. Zdaniem Barthesa kwintesencją podróży
nie jest więc spotkanie z drugim człowiekiem, ale zwiedzanie kościołów. Kraje i kultury
przedstawia się nie przez pryzmat ich mieszkańców, tylko przez obiekty sakralne zawarte na
liście atrakcji, które trzeba zobaczyć.
Wybiórczość turystycznych opisów dostrzegalna jest także na stronach internetowych
touroperatorów poświęconych Zakynthos. W narracji o wyspie niemal nie występuje lokalna
ludność. Miejsce ukazywane jest przez pryzmat otaczającej przyrody. Podkreśla się
sformułowania takie jak „dziewiczy” czy „naturalny”. We wszystkich analizowanych tekstach
nacisk kładzie się na elementy krajobrazu – formacje skalne, odcienie morza, gaje oliwne,
lasy, słoneczne i piaszczyste plaże (o tych dominujących na wyspie – kamienistych –
w ogóle się nie wspomina), ciepłe wody czy „postrzępione wybrzeża”. Zante zdaje się oddane
naturze. O osobach wypoczywających na wyspie mówi się jedynie przy okazji opisów
turystycznych miejscowości, w których zlokalizowane są hotele, tawerny lub inne formy
wakacyjnej infrastruktury. Pozostałe prezentowane tereny wydają się więc bezludne.
Częściej od ludzi w narracjach o Zakynthos występują natomiast zwierzęta – żółwie
Caretta caretta, a sporadycznie także foki Monachus monachus. Wśród wskazywanych
atrakcji najczęściej wzmiankowane są Błękitne Groty, Zatoka Wraku, plaża Xigia oraz plaże
półwyspu Vassilikos, zatoka Porto Limnionas, stolica wyspy, a także wysepka Cameo
(nigdzie nie użyto jej tradycyjnej nazwy – Agios Sostis). Spośród kilkudziesięciu
znajdujących się na wyspie miejscowości na analizowanych stronach internetowych
przedstawionych zostało łącznie zaledwie kilka z nich. Z wyjątkiem Anafonitrii i Keri nie
znaleziono na stronach touroperatorów opisu żadnej z górskich wiosek, w których do dziś
można zobaczyć tradycyjne rękodzieło i produkty rolne oraz obserwować pozostałości
charakterystycznej dla Zakynthos architektury. Nawet jeśli ich nazwy przewijają się
w prezentowanych przez organizatorów turystyki treściach, to jedynie ze względu
na specyficzne atrakcje, które mają uzasadniać sens odwiedzin w tych miejscach.
Jako „jedyny powód”, dla którego warto zajrzeć do wsi Exo Chora w zachodniej części
wyspy, Itaka podaje na przykład najstarsze na wyspie drzewo oliwne [www.itaka.pl/naszekierunki/grecja/zakynthos.html, 06.04.2017]. W turystycznych opisach nie sposób ponadto
znaleźć informacji na temat bieżącej sytuacji społecznej i ekonomicznej wyspy albo
o problemach dotyczących ochrony środowiska. Bardzo wybiórczo i z niewielką troską
o rzetelność przekazywanej wiedzy potraktowane zostały także wątki dotyczące lokalnych
tradycji czy historii. Przykładem bardzo selektywnego opisu są na przykład informacje
zawarte na stronie biura podróży Itaka, co obrazuje poniższa ilustracja (Ryc 1.).

Ryc. 1. Wybiórczy opis Zakynthos z
wypunktowaniem atrakcji na stronie
internetowej biura podróży Itaka
Źródło: www.itaka.pl/naszekierunki/grecja/zakynthos.html
[06.04.2017].
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W niektórych narracjach występują liczne błędy. W opisie wyspy na stronie Tui
[www.tui.pl/wypoczynek/grecja/zakynthos, 06.04.2017] można przeczytać, że nazwa wyspy
wywodzi się od hiacyntu. Autorowi badań nigdzie nie udało się znaleźć informacji,
która potwierdzałaby to stwierdzenie. Niewłaściwa jest także podana w tym tekście data
ponownego przyłączenia Zakynthos do Grecji. Miało to bowiem miejsce w 1864 roku, nie zaś
dopiero w 1944, jak podano na stronie touroperatora. Błędne daty znajdują się również
w dalszym ciągu narracji. Zmienionych zostało również kilka nazw (np. „Porto Vromio”
zamiast „Porto Vromi”) oraz faktów – popularne na Zante Błękitne Groty znajdują się nie,
jak wskazano, w zachodniej części przylądka Skinari, lecz przede wszystkim po jego
wschodniej stronie. Co więcej, wbrew temu, co podaje Tui, żółwie swoje jaja składają
na kilku plażach w Zatoce Laganas, a nie tylko na Gerakas. Te, jak i inne podobne
nieścisłości, w które obfituje turystyczna narracja, zdradzają, że przy jej tworzeniu więcej
uwagi poświęca się ogólnemu wydźwiękowi i kreacji pożądanego wizerunku, aniżeli dbałości
o fakty.

Narracje turystyczne jako oznacznik
Roland Barthes analizowany przez siebie „Niebieski przewodnik” określił ostatecznie
„narzędziem zaślepienia” [Barthes 2000, s. 159]. Uznał bowiem, że przeczy on swojej funkcji
– nie objaśnia świata, lecz tworzy jego wizję, infantylizuje turystę, pozbawia
go samodzielności, kieruje każdym jego ruchem i spojrzeniem. Także Dean MacCannell
we wszelkich formach turystycznych narracji doszukiwał się źródła bezradności osób
zwiedzających, braku ich zdolności do własnej, nieukształtowanej odgórnie refleksji
i samoistnego odczuwania otaczającej rzeczywistości. Dlatego też różnego typu przewodniki,
pamiątki, teksty podróżnicze, tabliczki z podpisem, pocztówki czy foldery reklamowe
określał mianem oznaczników, czyli informacji o widokach [MacCannell 2005, s. 64].
Pozwalają one zmienić przedmioty lub miejsca pozornie niewyróżniające się w oryginalne
atrakcje turystyczne, zapisać je w zbiorowej świadomości oraz zidentyfikować jako obiekty,
które należy zobaczyć lub odwiedzić. Oznaczniki biorą udział w opisanym
przez MacCannella procesie sakralizacji widoku, prowadzącym do obrzędowego charakteru
zachowania turystów [MacCannell 2005, s. 65-66]. Narracje turystyczne w ten sposób tworzą
swoiste sacrum, przyczyniają się do wyznaczania przestrzeni świętych, w których wizyta
pojmowana jest jako obowiązek. Dopiero jego wypełnienie decyduje o prawdziwości
i pełności turystycznego doznania. Podróż nie już celem samym w sobie, lecz wędrówką
do tego, co wcześniej zostało już wypunktowane, wyróżnione i oznaczone. Narracje stają
się zatem narzędziem tresującym swego odbiorcę. Za ich pośrednictwem dowiaduje się on,
na co powinien zwrócić uwagę, gdzie należy się wzruszyć, zachwycić, zaśmiać lub oburzyć.
Wszystkie fazy omówionego przez MacCannella procesu sakralizacji widoczne
są doskonale na przykładzie Zatoki Wraku zwanej także Navagio, która stała się jedną
z wizytówek Zakynthos, ale i całej Grecji. Rozciągający się na nią z klifu widok (Ryc. 2)
występuje nie tylko na analizowanych w toku badań witrynach internetowych, ale także
we wszelkich folderach reklamowych i w innych materiałach promocyjnych dotyczących
wyspy. Na głównej stronie Grecos [www.grecos.pl, 07.04.2017] fotografia ta, opatrzona
hasłem zapowiadającym „Wielkie Greckie Wakacje”, jest pierwszą, która wyświetla
się odwiedzającym. Zdjęcie to w formie fototapety kilkukrotnie widywano też na ścianach
lokalnych, niezwiązanych ze sobą, biur podróży w różnych częściach Polski. Pierwszym
etapem sakralizacji jest nazwanie konkretnego miejsca [MacCannell 2005, s. 69].
Zatoka Wraku swą obecną nazwę zawdzięcza statkowi, który porzucono w niej w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Zastąpiła i niemal całkowicie wyparła ona pierwotną nazwę
tego zakątka wyspy, zwanego dotąd Zatoką Świętego Jerzego (gr. Aκτή Άγιος Γεώργιος).
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Nowe określenie doprowadziło do wyróżnienia tej jednej zatoki spośród innych,
które w oczach turystów pozostały bezimienne lub niegodne odwiedzin. W kolejnej fazie
turystycznej sakralizacji dochodzi zawsze do umieszczenia obiektu na widoku poprzez
podwyższenie go czy ujęcie w ramy [MacCannell 2005, s. 69]. Na Zakynthos za taki moment
uznać można zbudowanie drogi prowadzącej na klif ponad Zatoką oraz powstanie balkonu
widokowego. Taki zabieg stanowi dodatkową formę wyróżniania określonej atrakcji
i odsunięcia innych, jako mniej istotnych. W ten sam sposób doszło też do następnego etapu
sakralizacji, czyli „umieszczania na ołtarzu” [MacCannell 2005, s. 70] jako formy
szczególnego wyeksponowania widoku. Latem na klif nad Zatoką zmierzają codziennie
tysiące osób. Inne zjawiskowe krajobrazy, które można podziwiać z tego miejsca zdają
się jednak nie mieć żadnego znaczenia. Liczy się tylko Navagio. Najistotniejsza
w generowaniu liczby turystycznych odwiedzin pozostaje jednak faza mechanicznej
reprodukcji danego miejsca lub obiektu, które poddawane jest uświęceniu [MacCannell 2005,
s. 70]. Zatokę Wraku dziś widzi się więc nie tylko na zdjęciach, ale i na pocztówkach,
przywożonych z Zakynthos magnesach, kubkach, ręcznikach, figurkach, otwieraczach
i w wielu innych, często bardzo zmyślnych formach. Sakralizację kończy reprodukcja
społeczna, w której wywyższony już element staje się symbolem lub inspiracją
w nazewnictwie dla większej grupy atrakcji, całych miast czy regionów [MacCannell 2005,
s. 71]. W skutek tak nasilonego procesu uświęcania, wciąż umacnianego przez kolejne
narracje, turyści przybywają zobaczyć na Zakynthos nie samą wyspę, ale przede wszystkim
Zatokę Wraku oraz Błękitne Groty, które stanowią drugą w kolejności tak popularną
tu atrakcję. Taką tendencję podczas badań zauważono zarówno korespondując z osobami
dopiero planującymi swoje wakacje na Zante, jak i w kontakcie z tymi już odwiedzającymi
wyspę. Czasem można odnieść wrażenie, że to dopiero ujrzenie Błękitnych Grot i Navagio
pozwala uznać, że wizyta na wyspie faktycznie miała miejsce. Kiedy w trakcie całodniowej
wycieczki i wielogodzinnego zwiedzania, zmienne warunki na morzu nie pozwalają dotrzeć
na plażę w zatoce, wielokrotnie z ust z turystów padają słowa wskazujące, że to właśnie
dla tego miejsca tu przyjechali. Kreowana wokół zatoki turystyczna otoczka faktycznie
sprawia więc, że dotknięcie stopą kamieni na plaży i przetarcie dłonią zardzewiałego kadłuba
wraku, staje się niczym obcowanie ze swoistym sacrum.

Ryc. 2. Zatoka Wraku
sfotografowana z perspektywy klifu
Źródło: fot. autora (15.06.2015).

„Białe klify, niezwykły koloryt morza, rozległe gaje oliwne, winnice, zalesione
wzgórza, dzikie wybrzeża i piękne złociste plaże – tak właśnie wygląda Zakynthos”
[www.coraltravel.pl/Grecja/Zakynthos/hotel/ADMIRAL-ANEX-ARGASSI/10910/40-270324FF.html#region, 24.03.2018].
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Świat przedstawiany w turystycznych narracjach wydaje się zatem skończony, na swój
sposób zamknięty i ograniczony. Rzeczywistość wyspy składa się tylko z tych elementów,
które oznaczone zostały w lakonicznym opisie touroperatora, nie sugerującym żadnej
większej złożoności tego, co otacza zwiedzającego. Zante zmienia się w ten sposób w krainę
prostych znaczeń, w której wszystko jest piękne, a jednocześnie pozostaje zrozumiałe,
skrzętnie spisane i nieskomplikowane. Sugerując się narracjami, wystarczy odwiedzić kilka
szczególnych, podanych w oznacznikach punktów, by zyskać całościowy obraz wyspy i jej
mieszkańców. Co więcej, podkreślanie w tekstach o wyspie tego, co typowo i uniwersalnie
greckie, dodatkowo rodzić może poczucie, że tygodniowy pobyt na Zakynthos równy
jest poznaniu nie tylko skrawka Grecji, ale całego kraju.

Raj stwarzany
„(…) doświadczenie turystyczne zawsze jest efektem mistyfikacji” [MacCannell 2005,
s. 160].
Powyższe stwierdzenie Deana MacCannella wydaje się nad wyraz znamienne.
Jeśli przedstawiany w ofercie touroperatora produkt turystyczny ma się sprzedać,
należy ukazać go i wypromować tak, by chciano go kupić [Owsianowska 2013b].
Turystyczny obraz musi więc zostać spreparowany nie zgodnie z prawdą, lecz powszechnie
funkcjonującymi wyobrażeniami, które w ten sposób dodatkowo jeszcze powiela
się i utrwala. W narracjach turystycznych często dochodzi do znanego z teorii Erica Cohena
zjawiska „transformacji”, polegającego na ciągłym „uatrakcyjnianiu atrakcji turystycznych”
w celu dostosowania ich do potrzeb masowej konsumpcji i „zwabienia” większej liczby
odwiedzających [Podemski 2004, s. 49]. Konsekwencją podobnych działań jest uniformizacja
doświadczeń oraz sprowadzanie bogactwa lokalnej kultury do zbioru podręcznych
stereotypów [Podemski 2004, s. 49]. Chęć wpasowania się w powszechny gust
oraz zapewniania wysokich wskaźników sprzedaży prowadzi więc do retuszowania
obrazowanej rzeczywistości na szeroką skalę, waloryzacji, uwydatniania elementów
romantycznych, malowniczych czy tajemniczych przy jednoczesnym tuszowaniu oznak
ubóstwa, nieczystości i upływu czasu [Owsianowska 2013a]. Jest to również przejaw
idealizacji, czyli typowego w turystyce zabiegu, polegającego na komponowaniu
sielankowych i luźno trzymających się faktów wizji odwiedzanych miejsc [Bloch 2013,
s. 19]. Problem ten doskonale widoczny jest w opisach Zakynthos na stronach internetowych
touroperatorów.
W turystycznych narracjach wyróżnić można dwa szczególne rodzaje przedstawień –
naturalne i luksusowe – bazujące jednak na podobnej estetyce [Wieczorkiewicz 2012, s. 226].
W ofertach wakacji na Zante obrazy ekskluzywnych hoteli, wystawnych kolacji i kosztownie
urządzonych wnętrz korespondują z dziką i nietkniętą ludzką ręką przyrodą. Zestawienie
elegancji obiektów i dziewiczości krajobrazów składa się na królewskie otoczenie turysty.
Co więcej, natura w turystycznej wizji świata nie stanowi zagrożenia, daje schronienie
i zapewnia prywatność [Wieczorkiewicz 2012, s. 225]. Na Zakynthos słońce zdaje się zatem
opalać, ale nie prowadzi do poparzeń czy raka skóry. Łagodne fale nieustannie zachęcają
do kąpieli, aczkolwiek nie wywołują choroby morskiej. Dzika wyspa daje gwarancję
zasłużonego wypoczynku i wygody. Wszystko to składa się na ogólną wizję Zakynthos
jako wakacyjnej utopii, krainy wiecznej szczęśliwości, którą Wezyr Holidays dosłownie
określa mianem „raju w bieli i w błękicie” [www.wezyrholidays.pl/Grecja/Zakynthos
/hotel/VILLA-KRINAS, 07.04.2017], przy okazji nie zważając najwyraźniej na to,
że ta powszechnie kojarzona z Grecją kolorystyka nie jest w ogóle charakterystyczna
dla Wysp Jońskich.
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Turystyczna wizja raju budowana jest w narracji na zasadzie binarnych opozycji między
codziennością a światem wakacyjnym [Wieczorkiewicz 2012, s. 245], do którego wstęp
uzyskuje się poprzez czasowe odrzucenie własnej, zwyczajnej doczesności i zanurzenie
się w odległym od miejsca zamieszkania dominum letnich rozkoszy. Turysta zapomina
tu o obowiązku pracy oraz uwalnia się od aktualnych wydarzeń politycznych czy społecznych
[Wieczorkiewicz 2012, s. 227]. To co w normalnej rzeczywistości jest chore lub zaburzone,
na urlopie odnajduje się zdrowe i uporządkowane. Zante oferuje wiele pięknych widoków
i wyidealizowanych obrazów ludzkiego ciała. Nie ma tu miejsca na choroby
czy zwyrodnienia. Powstające na wyspie społeczności turystów wolne są od trosk
i rywalizacji, przypominając raczej szczęśliwe komuny, którym czas upływa na uprawianiu
sportów, wypoczynku, kąpielach czy opalaniu. Dominują doznania zmysłowe. Wszystko
można bowiem „poczuć”, „dotknąć”, „ujrzeć”, „usłyszeć” lub „posmakować”. Także lokalna
ludność zdaje się funkcjonować inaczej. Sporadycznie przewijający się przez narrację
mieszkańcy nie dają po sobie poznać, by mogły dotyczyć ich jakiekolwiek zwyczajne
problemy. Nie mają oni swoich osobistych historii czy indywidualnego charakteru. Pozostają
raczej anonimowi i niezróżnicowani. Na stronie Itaki życzliwość Zakyntyjczyków traktowana
jest jako jedno z udogodnień pozwalających miło spędzić pobyt [www.itaka.pl/naszekierunki/grecja/zakynthos.html, 07.04.2017]. Rainbow Tours zaś określa ich jako „ludzi,
którzy doskonale wiedzą, czym jest kefi” [www.r.pl/grecja/zakynthos, 07.04.2017], czyli,
w powszechnej opinii, właściwa tylko Grekom, charakterystyczna cecha, którą rozumieć
można jako wewnętrzną iskrę lub pasję, umiejętność improwizacji i zatracenia się w chwili.
Stwarzaniu tak baśniowej krainy służą specyficzne zabiegi stosowane powszechnie
w narracjach turystycznych. Opisy nasycone są słownictwem wartościującym,
rozbudowanymi porównaniami, poetyckimi i kontrastowymi zestawieniami wyrazów.
Uwagę zwraca też wykorzystywanie trybu rozkazującego (np. „Zaplanuj więc urlop”,
„Zarezerwuj więc wakacje życia” [www.r.pl/grecja/zakynthos, 07.04.2017]), graficznych
wyróżników oraz stosowanie w opisach kategorii kluczowych – kultury, tradycji, historii
i natury – do których nawiązują formułowane zwroty i zawarte na stronach obrazy
[Wieczorkiewicz 2012, s. 225]. Tym samym widoki na Zante muszą być „zapierające dech
w piersiach”, morze „szmaragdowe”, niebo „błękitne”, a uliczki „wypełnione ciszą i upałem”
[www.itaka.pl/nasze-kierunki/grecja/zakynthos.html,
07.04.2017].
Zakynthos
należy
więc „do najbardziej malowniczych wysp Morza Śródziemnego”, a występujące tu żółwie
są wręcz „gigantyczne” [www.wezyrholidays.pl/Grecja/Zakynthos/hotel/VILLA-KRINAS,
07.04.2017]. Wszystkie podejmowane przez turystów aktywności opisuje się wyłącznie
w superlatywach – są bowiem „ciekawe i dostarczają ekscytujących wrażeń”.
„Wyśmienicie bawić się” mogą także najmłodsi [www.r.pl/zakynthos-wczasy/admiralargassi, 07.04.2017].
Język turystycznych narracji okazuje się nad wyraz sugestywny. Turyści odwiedzający
Zakynthos zapytani w przeprowadzonym badaniu ankietowym o sformułowania,
których użyliby do opisu wyspy wskazywali najczęściej takie same zwroty, jakie spotyka
się w opisach touroperatorów. Zante to dla nich głównie „majestatyczna, przepiękna,
zapierająca dech w piersi oaza spokoju, relaksu i miejsce odpoczynku” albo „przede
wszystkim piękne widoki i plaże z ciepłą wodą w morzu. Znajdziemy tu cudowne okazy
fauny i flory. Raczej nie znajdziemy (…) zbyt wielu śladów starożytności. Poza tym mili,
życzliwi ludzie i dobre jedzenie. W tydzień na wyspie można naładować akumulatory
na kilka następnych miesięcy”4. W opisach ankietowanych turystów dominowały zdania lub
hasła charakteryzujące przede wszystkim walory krajobrazowe i warunki
klimatyczne, zróżnicowaną kolorystykę, faunę, florę oraz lokalną kuchnię. Bardzo często
powtarzają się określenia takie jak „piękna”, „bajeczna”, „malownicza” czy „cudowna”.
Jeden z badanych wycieczkowiczów scharakteryzował Zante jako „zieloną wyspę pachnącą
4

Wypowiedzi turystów z badań ankietowych, zachowana pisownia oryginalna.
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kwiatem pomarańczy”. Jest to niemal dosłowna kopia słów zawartych w tekście na stronie
Itaki, według których Zakynthos jest „Zielona od lasów sosnowych i gajów oliwnych,
pachnąca kwiatem pomarańczy” [www.itaka.pl/nasze-kierunki/grecja/zakynthos.html,
06.04.2017]. Skłania to do refleksji nad tym, w jakim stopniu turystyczne opisy mogą
wpływać na percepcję zwiedzających, którzy sami zaczynają niekiedy mówić językiem
organizatorów masowej turystyki. Z pomocą dostarczanych przez touroperatorów etykiet
oznaczają oni lokalną rzeczywistość.

Fotografie z raju
Nieodłącznym elementem turystycznych wizji raju są fotografie. To one, jak zauważa
John Urry, odegrały też kluczową rolę w rozwoju turystyki [Urry 2007, s. 207]. Za ich sprawą
upowszechnił się kult pięknych krajobrazów oraz zmienił się sposób spoglądania
na rzeczywistość [Wieczorkiewicz 2012, s. 176-177]. Aparat fotograficzny przekształcił
podróż w proces wizualnej konsumpcji, wędrówkę mającą na celu pozyskanie zdjęć,
będących zmaterializowanym zapisem wspomnień [Urry 2007, s. 206]. Odzwierciedlenie
takiego stanu rzeczy dostrzec można na przykład w programach wycieczek fakultatywnych,
również tych organizowanych na Zakynthos. Obfitują one w punkty widokowe, przystanki,
do których podróżuje się tylko po to, by uwiecznić dany widok. To właśnie walory
krajobrazowe, tuż obok warunków klimatycznych, były najczęściej wskazywaną
(blisko 80 procent) przez ankietowanych uczestników wycieczek motywacją do przyjazdu
na Zante. Odpowiedź ta dotyczyła pytania zamkniętego z możliwością wielokrotnego wyboru
i wskazywana była licznie również przez osoby deklarujące inne przyczyny podjęcia podróży,
co obrazuje poniższa tabela.
Tab. 2. Motywacje turystów do przyjazdu na Zakynthos
Motywacje do przyjazdu na Zakynthos
Walory krajobrazowe
Warunki klimatyczne
Atrakcyjność oferty biura podróży pod względem cenowym
Opinia rodziny i znajomych
Względy bezpieczeństwa
Obiekty turystyczne
Zainteresowanie lokalną kulturą
Wysoki standard i położenie hotelu
Liczba atrakcji w miejscu zakwaterowania
Oferta kulturalna na Zakynthos
Był to wybór przypadkowy
Inne

Liczba wskazań
151 (77%)
140 (71,4%)
54 (27,6%)
52 (26,5%)
45 (23%)
38 (19,4%)
38 (19,4%)
23 (11,7%)
22 (11,2%)
18 (9,2%)
10 (5,1%)
3 (1,5%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Istotą tak umotywowanego zwiedzania nie jest jednak kontemplacja dowolnej scenerii,
lecz odnalezienie i samodzielne sfotografowanie obrazów, które widziało się już wcześniej –
w turystycznej narracji, z którą miało się styczność tuż przed wyjazdem [Urry 2007, s. 206].
Należy wszakże zaznaczyć, że świat przedstawiony na zdjęciach z katalogów, widokówek
czy stron internetowych tylko pozornie oddaje realny obraz rzeczywistości. W gruncie rzeczy
jest on fragmentaryczny, skonstruowany z tego, co uznaje się za najpiękniejsze
i wystarczająco estetyczne [Urry 2007, s. 204]. Tak tworzy się odrębne, wizualne uniwersum
oczyszczone z elementów uznawanych za niespójne z wyobraźnią turysty – przejawów
zwyczajnej codzienności, tłoku, brudu czy niepogody, co zauważyć można choćby
na poniższej fotografii (Ryc. 3).
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Ryc. 3. Gospodarstwo przy
jednej z pobocznych dróg
na Zakynthos. Zdjęcie
sprzeczne z kanonem
turystycznych katalogów
Źródło: fot. autora
(08.02.2016).

Zakynthos ukazana na zdjęciach zamieszczonych na stronach internetowych
touroperatorów jest miejscem niezmiennie słonecznym, w którym nie zapada zmrok, a kolory
są niezwykle wyraziste. Z wyjątkiem stolicy wyspy, budynki pojawiają tu sporadycznie.
Najczęściej są to świątynie. Nade wszystko dominuje jednak błękit nieba, lazur morskich wód
i naturalnie ukształtowana, skalista linia brzegowa. Ukazane przestrzenie są puste
lub zaludnione jedynie przez turystów, nigdy niewystępujących jednak w większych
skupiskach oraz korzystających z wolnych przestrzeni i mało zatłoczonych plaż.
Pod wodą łatwo spotkać żółwia Caretta caretta. Wezyr Holidays zamieszczoną fotografią,
najpewniej nieświadomie, sugeruje też występowanie tu żółwi zielonych oraz koralowców,
które na Zante jednak się nie pojawiają [www.wezyrholidays.pl/img/region/81/Bez-nazwy1.jpg, 07.04.2017]. Na zdjęciach nie przedstawiono mieszkańców wyspy. Jedyny wyjątek
stanowi kobieta w ludowym stroju sportretowana w niskiej rozdzielczości na stronie Grecos.
Fotografia opatrzona jest cytatem informującym, iż zajmuje się ona wypiekaniem lokalnych
sucharów [www.grecos.pl/przewodniki/przewodnik-po-zakynthos, 07.04.2017]. Takie
pojedyncze przedstawienie można uznać za przejaw charakteryzującej turystyczną fotografię
dekontekstualizacji, wskutek której przedmiotem poznania staje się nie przedstawiona osoba,
lecz wytwarzane przez nią przedmioty, ubiór czy obyczaje, a także mistyfikacji, gdyż, choć
cytat wskazuje na to, że kobieta jest aktualnie żyjącą osobą, to jej strój wyraźnie odbiega od
realiów współczesnej rzeczywistości [Wieczorkiewicz 2012, s. 182].

Raj odnajdywany
Jedną z przypadłości, o której coraz częściej mówi się dziś w turystyce jest tak zwany
„syndrom paryski” [Malchrowicz-Mośko 2014, s. 109]. Określa się w ten sposób stan
narastającego rozczarowania, mogącego prowadzić nawet do załamania nerwowego,
pojawiający się po przybyciu do wymarzonego miejsca, którego rzeczywisty obraz skrajnie
różni się od tego wykreowanego w turystycznej narracji. Początkowo o syndromie
tym mówiono w odniesieniu do zachowania japońskich turystów po pierwszej wizycie
w Paryżu, jednak obecnie uważa się, że doświadczyć można go już w każdym zakątku globu
[Malchrowicz-Mośko 2014, s. 109]. Przyczyn tak skrajnych reakcji najtrafniej doszukiwać się
w turystycznych oznacznikach. Pierwsza styczność ze zwiedzanym obiektem następuje
najczęściej nie bezpośrednio, lecz poprzez określone przedstawienie [MacCannell 2005,
s. 172]. Jeszcze nim turysta zobaczy coś na własne oczy, wskutek dostarczonych informacji
w jego umyśle zorganizowane zostaje już pewne wyobrażenie oraz konkretne oczekiwania
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wobec miejsca, które odwiedza. Jego podróż ma zatem na celu konkretyzację wykształconych
wcześniej wizji [Ogonowska 2010, s. 137]. Punkt kulminacyjny jego wędrówki następuje
w chwili, gdy wiąże on konkretny widok z dostarczonym mu wcześniej oznacznikiem.
Od spójności układu powstającego między turystą, oznacznikiem a zwiedzanym obiektem,
zależy poziom satysfakcji tego pierwszego. Oczekiwania zostaną spełnione lub zawiedzione.
Zwiedzający, wypowiadając na przykład słowa zachwytu, może też stworzyć nowy
oznacznik, który wyniesie przedmiot swojego poznania ponad inne [MacCannell 2005,
s. 209].
Zastanawiające jest, w jaki sposób budowany dla turystów obraz Zakynthos,
jako rajskiej wyspy, wypada w ich konfrontacji z rzeczywistością, czy wizyta na miejscu
potwierdza, czy też burzy skonstruowane wcześniej wyobrażenia. Ponad połowa zapytanych
o to turystów (55 procent) w przeprowadzonym badaniu ankietowym zaprzeczyła
jakimkolwiek zmianom swego wykształconego wcześniej poglądu o iście sielskim obliczu
wyspy. Niecałe 20 procent ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska,
zaś około 25 procent badanych zwiedzających przyznawało się do przeformułowania swoich
dotychczasowych wizji. Co ciekawe, wśród wskazywanych przez te osoby uzasadnień
rozczarowanie Zante zdarzało się rzadziej (37 procent odpowiedzi) niż pozytywne
zaskoczenie zastanym obrazem rzeczywistości (62 procent odpowiedzi). Korzystne
komentarze wskazywały przede wszystkim na oczarowanie walorami krajobrazowymi:
„Wiedziałam dużo o tej wyspie, ale nie spodziewałam się aż tak lazurowej wody”
„Morze wspaniałe. Uległo też zmianie moje wyobrażenie o samych Grekach
(bardzo sympatyczni i przyjacielscy ludzie)”
- „Jest tu piękniej niż na zdjęciach, trzeba to zobaczyć na własne oczy! Nigdy więcej
nad polskie morze!”
- „Przerosło moje oczekiwania. Mili ludzie, otwarci, all inklusive :P”
- „Na żywo wygląda jeszcze bardziej niezwykle”
- „Jest taka cudowna, magiczna i wciąga jak wiara niezłomna! Cudo!”5.
Zebrane dane, zacytowane wyżej wypowiedzi, jak i prowadzone na wyspie obserwacje,
pozwalają stwierdzić, że w większości przypadków polscy turyści odwiedzający Zakynthos
znajdują na wyspie zaspokojenie swych zrodzonych przed wyjazdem oczekiwań,
a odwiedzane tu miejsca dodatkowo utwierdzają ich w przeświadczeniu o „rajskości” Zante.
Wciąż nie oznacza to jednak, że życie na Zakynthos wygląda tak, jak w opisie na stronie
internetowej organizatora wakacji. Dowodzi to raczej istnienia pewnej skończonej liczby
miejsc o statusie atrakcji, definiujących turystyczny charakter danego obszaru, które turyści
pragną zobaczyć. Zaspokojenie tej potrzeby wystarcza, by zadowolić zwiedzających.
Całe turystyczne doświadczenie zaprojektowane jest w taki sposób, by utwierdzić turystę
w jego wyobrażeniach. Przybywając na wyspę, funkcjonuje on w pewnych ściśle
wytyczonych, turystycznych ramach, przez które nie sposób przedrzeć się mu do całej
złożoności lokalnego świata. Celem, który realizuje jest wakacyjny wypoczynek,
a środowisko, w którym się znalazł dostosowano tak, by mu w tym pomóc, nie naruszając
otaczającej go „środowiskowej bańki” [Podemski 2004, s. 51]. Wzajemny kontakt między
odwiedzającym i odwiedzanym jest z góry określony, ma pewne zasady, schematy
postępowania, których obie strony się trzymają. Czymś nietypowym byłoby wyjście poza
ten określony wyraźnie obszar. Dlatego też rozczarowania wśród badanych turystów
dotyczyły wyłącznie tych aspektów, które naruszały idylliczny obraz wyspy:
- „Nie wiedzieliśmy, że miejscowość Laganas jest totalną imprezownią, a wcześniej
nikt nas o tym nie poinformował… Tak zainwestowałbym w STOPERY ;)”
- „Trochę inne wyobrażenie o czystości wyspy”
-
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„Liczyłam na ładniejsze plaże i mniej ludzi w Zatoce Wraku :) Laganas głośniejsze
niż myślałam i duuużo Polaków :)”
- „Krajobrazy mnie nie zawiodły, ale reszta «otoczenia miasta» jest trochę zaniedbana.
W niektórych miejscach jest dużo śmieci co bardzo rzuca się w oczy i nie pasuje
do reszty wyspy.”
- „Spodziewaliśmy się lepszej pogody oraz ładniejszych plaż i zdecydowanie lepszego
(bardziej greckiego) hotelu, mniej komercji”
- „Mało zieleni, dużo turystów; głośno i gwarnie w miastach”6.
Powyższe zdania wskazują na to, co choć jest elementem wyspiarskiej rzeczywistości,
to w turystycznych narracjach nie znajduje swego odzwierciedlenia. Laganas na stronach
touroperatorów opisuje się jako centrum turystyczne Zakynthos z dużą liczbą klubów
czy dyskotek, jednocześnie kładąc nacisk na położoną tu szeroką i długą plażę pełną żółwi.
Nigdzie nie wspomina się jednak o skrajnych sytuacjach, do których tu dochodzi
oraz degradacji środowiska naturalnego wynikłego z tak intensywnego ruchu turystycznego.
Rozczarowanie jakością plaż wynikać zaś może z faktu, iż w turystycznych opisach mówi
się o nich tylko, gdy są piaszczyste. W przypadku narracji o tych kamienistych uwagę kieruje
się raczej na koloryt wody lub otaczające widoki, nie zaś charakter podłoża. Co więcej,
na stronie
Itaki
[www.itaka.pl/nasze-kierunki/grecja/zakynthos.html,
07.04.2017]
miejscowość Argassi na przykład oferuje piaszczyste plaże i czyste wody morskie,
choć w rzeczywistości plaże w tym miejscu są niebywale wąskie, a linia zabudowy kończy
się bardzo blisko brzegu. Podobne nieścisłości obecne w turystycznych narracjach oddaje
komentarz dotyczący obecnych na wyspie tłumów zwiedzających. Na miejscu
niejednokrotnie okazuje się, że przestrzenie, które w narracjach są puste, w rzeczywistości
zaludniają setki innych wypoczywających.
Część badań ankietowych prowadzona była podczas okresowych załamań pogody
na Zante. Stąd też deklarowane zaskoczenie turystów warunkami, które zastali po przylocie.
Deszcze, sztormy oraz porywiste wiatry są wielkimi nieobecnymi w turystycznej wizji świata.
Touroperatorzy swoim klientom w ofercie sprzedają również słońce i błękitne niebo, a także
całą gamę związanych z tym wyobrażeń. Z tego względu, kiedy natura zawiedzie, w oczach
wczasowiczów miejsce, do którego przybyli, traci na wartości, jest zbyt mało „prawdziwe”.
W turystycznych ujęciach Zakynthos nigdy nie wspomina się też o jednym
z największych problemów, z jakimi boryka się współcześnie wyspa, czyli trudności
z zagospodarowaniem odpadów. Nasiliły się one szczególnie w dwóch ostatnich latach, kiedy
okazało się, że funkcjonujące do tej pory wysypisko śmieci w paśmie górskim Skopos nie jest
już w stanie pomieścić większej ilości odpadów oraz stwarza realne zagrożenie
dla środowiska naturalnego [Lidzbarski 2016]. Choć ogromne hałdy śmieci na ulicach wyspy
gromadzić zaczęły się dopiero zimą 2016 roku, należy pamiętać, że do generowania
ich niewyobrażalnych ilości od lat przyczyniają się także odwiedzający wyspę turyści.
Jak się okazuje, raj z turystycznego obrazka w rzeczywistości ma bardzo różne oblicza.
-

Zakończenie
Na przestrzeni dziejów wyspę Zakynthos wielokrotnie najeżdżano i kolonizowano.
Kolejne podboje przyczyniały się do postępujących po sobie okresów jej rozkwitu
bądź upadku. Nowo przybywające ludy na przemian rozbudowywały ją i grabiły. Ślady tak
chwiejnych losów zapisywały się w słowie i kamieniu już od starożytności. Choć okres
tureckiej okupacji na wyspie nie potrwał zbyt długo, a i od Wenecjan udało
się Zakyntyjczykom w końcu uwolnić, to za sprawą turystyki do dziś wciąż na wyspę
6
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przybywają przedstawiciele kolejnych nacji, by znaleźć tu coś dla siebie i choć na chwilę
zająć jakiś jej skrawek. Także po nich zostają niezatarte ślady, świadectwa nowej epoki –
hotele, które przesłaniają w krajobrazie Zante stare twierdze, a także wizje zawarte
w turystycznych folderach, które odczytuje się obecnie częściej niż stare zapiski Herodota.
Nie ma więc wątpliwości, że era turystyki to kolejny etap w historii Zakynthos, który wpływa
na współczesne oblicze tej wyspy. Gdy spogląda się na nie zza stron turystycznego katalogu
lub przez pryzmat strony internetowej touroperatora okazuje się jednak, że jest ono zupełnie
inne od tego, które zna lokalna ludność. Dla osób stale tu zamieszkujących codzienność
nie zawsze przypomina raj.
„Wiesz, o czym ostatnio pomyślałam? Po dziewiętnastej, codziennie po ostatnim
promie, jesteśmy uwięzieni. No bo nie da się wydostać z tej wyspy. Nawet gdybyś chciał,
to się nie da. Kamyczek na wielkiej wodzie. (…) Jak przez tydzień były sztormy,
to też problem, bo promy nie kursują i tylko siedzisz bezsilny” [Z.W., rozmowa prywatna,
27.11.2016].
Przeprowadzone obserwacje, odbyte rozmowy i przytoczone przykłady zdają
się potwierdzać taki stan rzeczy. Narracja turystyczna zawsze prowadzona jest z określonej
perspektywy i dla specyficznego odbiorcy. Odpowiada na jego oczekiwania, a jednocześnie
wciąż na nowo kształtuje w nim wyobrażenia o baśniowej krainie, w której wszystko jest
możliwe, jeśli tylko we właściwej chwili kliknie się czerwony przycisk „zarezerwuj”. Dalej
kryje się już obietnica błogiego wypoczynku oraz chwilowego zatrzymania czasu,
egzotycznej wyspy, która, choć fascynująca i dzika, zawsze pozostaje bezpieczna.
Raj stworzony powinien zostać też odnaleziony. Doświadczenie turysty musi
przebiegać zatem tak, by potwierdzić dostarczoną mu wcześniej wizję Zante. Chęć uniknięcia
rozczarowań wśród zwiedzających rodzi szereg wymogów, przed którymi stają mieszkańcy
tego miejsca. Oni sami, stając się przedmiotem turystycznego opisu, muszą zgodzić
się na przyjęcie narzuconej tożsamości, translację siebie i własnej kultury. Mechanizmy
dostosowania się Zakyntyjczyków do oczekiwań zwiedzających oraz przejawy ich mierzenia
się aparatem pojęciowym turystyki, stanowią moim zdaniem oddzielny, wart dalszego
zgłębienia wątek, który wybiega jednak poza zakres tematyczny tego artykułu.
Podczas rozważań nad kreowanym przez touroperatorów obrazem Zakynthos, rodzi się także
skłaniająca do dalszych badań refleksja nad tym, czy w turystyce znaleźć można miejsce
na intersubiektywność
przekazu,
polifoniczność
i wielowarstwowość
narracji,
które pozwoliłyby zminimalizować w pewnym stopniu tak powszechne ryzyko uogólnień
i stereotypizacji [Bloch 2013, s. 25].
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Paradise Created, Paradise Found.
Image of the Greek Island of Zakynthos in the Narrative
of Tour Operators Residing in Poland
Key words: Zakynthos, Greece, tourist narratives, mass tourism, stereotypes
Abstract
Zakynthos, a small island in the western part of Greece, is one of the most popular tourist
destinations off the coast of the Mediterranean Sea. The greater the number of vacationers,
the more narratives presenting this place are made that in effect shape the expectations
of tourists and influence their perception. The image of Zakynthos in holiday brochures
differs from reality and is not reflected in the realities of the islanders. Narratives, answerable
to the interests of the mass tourism industry, use a series of measures to create an alternative
image of the world – they offer a vision of paradise to vacationers. The way the narration
is built translates into the experience of tourists and the forms of organization of their rest,
as well as affects the behaviour of the island's residents, who, becoming the subject
of the description, seek to rebuild their own identity. This case study is based on over a dozen
months of research conducted on Zakynthos.
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of Emotion, Memory and Practice pod red.
Mattiasa Frihammara i Helaine Silverman stanowi
współczesny komentarz nie tylko na temat miejsc
śmierci i ich funkcji w przestrzeni kulturowej,
ale przede wszystkim to antropologiczne studium
ludzkich zachowań i turystycznych praktyk
w miejscach trudnego dziedzictwa.
Książka jest owocem międzynarodowej
konferencji Heritage of Death, która odbyła się
10-11 września 2015 r. na Uniwersytecie
w Sztokholmie. Data kojarząca się z atakiem
na World Trade Center (a potem turystyfikacją
nowojorskiej Strefy Zero), w pewien sposób może nakierowywać na tematykę konferencji
oraz niniejszej publikacji. „Dziedzictwo, które boli” (heritage that hurts), o którym pisała
Joy M. Sather-Wagstaff [2011], ewoluuje w różne strony tworząc różnego rodzaju napięcia
pomiędzy władzą a mieszkańcami, czy mieszkańcami a turystami.
Redaktorzy niniejszej publikacji, aby lepiej przybliżyć pojawiające się dysonanse,
powołują się na przykład pomnika pamięci na wyspie Utoya w Norwegii. Monument ma
upamiętniać życie 69 młodych osób zastrzelonych przez Andersa Breivika 22 lipca 2011 r.
Mogłoby się wydawać, że postawienie na wyspie pomnika, szczególnie w kontekście
trwającego od lat 80. XX w. tzw. boomu pamięci jest sprawą oczywistą. Swój sprzeciw
jednak zgłosili mieszkańcy, którzy do wydarzeń z roku 2011 mają nadal bardzo emocjonalny
stosunek. Nie chcieli oni, aby pomnik jeszcze bardziej im przypominał o tragedii.
Jednocześnie, to miejsce było istotne również dla przyjezdnych chcących oddać hołd
zmarłym, turyści „domagali się”, aby ich trud zwieńczony został oglądem miejsca, które
w sposób fizyczny powinno zostać przez „dziedziców” oznaczone.
Powyższy przykład zakreśla tytułowe ramy publikacji Heritage of Death. Lanscapes of
Emotion, Memory and Practice. Przez pryzmat różnych tzw. mrocznych miejsc,
zaproponowanych przez autorów poszczególnych artykułów, czytelnik otrzymuje ogląd na
sposoby upamiętniania miejsc śmierci oraz wachlarz turystycznych zachowań ulokowanych
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w przestrzeni naznaczonej wysokim ładunkiem emocjonalnym. Okazuje się, że czasem
jedyną receptą na uspokojenie nastrojów jest czas, który wraz z przemijającymi pokoleniami
zmienia interpretację dziedzictwa, szczególnie tego trudnego i niechcianego.
Publikacja podzielona jest na kilka części tematycznych wraz z kluczowym epilogiem
Joy M. Sather-Wagstaff, w którym autorka wskazuje na różnice pomiędzy mroczną turystyką,
turystyką kulturową, a dziedzictwem śmierci.
Cmentarze
Kolejna, po wstępie redaktorów, część publikacji dotyczy funkcji cmentarzy
w przestrzeni kulturowej. Artykuł Evy Silven Graveside shrines: private or public space to
refleksja nad tym, na ile na cmentarzu Woodland w Sztokholmie, który jest wpisany na
Światową Listę Dziedzictwa, można mówić o przestrzeni prywatnej, a na ile o tym, co jest
przestrzenią publiczną. Jednocześnie artykuł przez pryzmat postępujących zmian w sferze
kultury materialnej i sposobów upamiętniania podejmuje szerszą refleksję nad tym jak
człowiek w XXI w. postrzega śmierć i radzi sobie ze stratą bliskiej osoby. Drugi artykuł
również dotyczy tego samego miejsca, choć kładzie nacisk na zupełnie inną kwestię. Uwagę
autorki przykuwa dziecięca część cmentarza. Catharina Nolin w artykule Framing children’s
sections in cementery próbuje znaleźć odpowiedź na to, dlaczego dzieci nie były chowane
w grobach rodzinnych – wśród bliskich oraz jaką pełni funkcję, w szerszym kontekście
stanowienia dziedzictwa śmierci. Omówione powyżej artykuły w pewien sposób
podsumowuje tekst Julie Rugg Taken ‘as read’: locating death in the thetoric of cemetery
conservation in England. Artykuł pokazuje problem w „odczytywaniu” cmentarzy jako tzw.
„krajobrazów śmierci”, które ulegają coraz częściej turystyfikacji i postrzegane są jako
„historyczne parki i ogrody”. Autorka podejmuje próbę wskazania różnych dróg interpretacji
tych miejsc, szczególnie przez pryzmat działających grup „Przyjaciół” (The „Friends” group),
którym nie są obojętne losy często zabytkowych, XIX wiecznych cmentarzy.
Celebryci
Trzecia część publikacji porusza temat sposobu upamiętniania osób sławnych (artykuł
Mattiasa Frihammara At last Garbo is coming Home”: celebrity, death and nation) lub
postaci, które na kartach historii, pomimo upływu czasu wciąż wzbudzają wiele kontrowersji
(artykuł Magdaleny Banaszkiewicz Dissonant heritage and dark tourism at Lenin’s
Mausoleum oraz tekst Craiga Younga i Duncana Lighta The corpse, heritage and tourism:
the multiple ontologies of the body of King Richard III of England). Artykuł Mattiasa
Frihammera ukazuje ciekawy przykład tego, jak historia znanej osoby może zostać po jej
śmierci zreinterpretowana. Autor na przykładzie Grety Garbo, urodzonej w Sztokholmie,
ale mieszkającej przez większość życia w Nowym Jorku, opisuje kontrowersje związane
z negocjowaniem przez dwie strony jej prochów. Pomimo tego, że aktorka nie lubiła
powrotów do domu, w końcu spoczęła na cmentarzu Woodland. Jednocześnie w Sztokholmie
postawiono aktorce kilka różnych pomników, które na nowo pozwoliły zinterpretować
historię Grety Garbo w szwedzkim kontekście. Mattias Frihammer stawia dosyć odważną
tezę, że od samego początku chęć posiadania prochów aktorki miała służyć turystyfikacji
miejsca oraz budowaniu nowego popkulturowego produktu, z czym w świetle
przedstawionych argumentów trudno się nie zgodzić.
O wkradającym się dysonansie w sferę dziedzictwa śmierci pisze również Magdalena
Banaszkiewicz, która na podstawie obserwacji uczestniczącej i analizy recenzji TriAdvisor,
stara się ukazać różnice kulturowe w zachowaniu turystów w przestrzeni Mauzoleum Lenina
w Moskwie. Badaczka skupiła się głównie na reakcjach turystów anglojęzycznych oraz
rosyjskojęzycznych. Zarówno pierwsza, jak i druga część badań wykazała, że Rosjanie
zwiedzają Mauzoleum i oglądają ciało Lenina z większym „uświęceniem”. Zachowania
sprawiają wrażenie bardziej ceremonialnych – przypominają rite de passage, podczas gdy
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turyści z innych kręgów kulturowych przekraczając progi grobowca są zupełnie
nieprzygotowani na nagłą zmianę atmosfery – ich najważniejszym celem zdaje się być
„odhaczenie” kolejnego punktu must-see. Zastosowana metoda wskazuje nie tylko
na dysonans miejsca, wywołany licznymi kontrowersjami związanymi z postacią Lenina,
ale przede wszystkim udowadnia, że dziedzictwo może być niekończącą się skarbnicą
ludzkich doświadczeń.
Artykuł Craiga Younga i Duncana Lighta również koncentruje się na historycznej
postaci, a raczej na szkielecie odnalezionym w 2012 r, pod parkingiem w Leicester. Szczątki
Ryszarda III – ostatniego króla z dynastii Plantagenetów – wywołały wiele różnych reakcji
o charakterze międzynarodowym. Autorzy artykułu starają się pokazać jak odkrycie wpłynęło
na zmianę percepcji historii o królu Ryszardzie III, kojarzonym nierzadko z dziełem
Szekspira, w którym przedstawiony jest jako postać machiawelliczna. Tekst przez pryzmat
dokonanego odkrycia prezentuje jak podobne znalezisko może mieć wpływ na historię,
turystykę oraz jak przebiega proces stanowienia dziedzictwa.
Wojna
Gdy mówi się o tzw. dziedzictwie śmierci w sposób naturalny nasuwają się na myśl
bitwy i wojny, które pochłonęły najwięcej ofiar. Pierwszy artykuł czwartej części publikacji
zatytułowany The poppies exhibit: producing and consuming commemoration of World War I
in Britain Paula Hardina Kappa i Celle C. Otnes wyjaśnia sukces wystawy Blood Swept
Lands and Seas of Red prezentowanej w Tower of Londyn w 100. rocznicę przystąpienia
Wielkiej Brytanii do I wojny światowej. Instalację złożoną z 886246 ceramicznych maków,
obejrzało ponad 5 mln osób. Autorzy artykułu spektakularną popularność wystawy objaśniają
na poziomie czterech kulturowych dyskursów: patriotyzmu, zbiorowej pamięci, królewskiego
dziedzictwa oraz artystycznej przedsiębiorczości. Artykuł pokazuje, jak nowoczesna i ujęta
w metaforyczny sposób wystawa, może sprzyjać budowaniu indywidualnej i zbiorowej
pamięci.
Artykuł Davida Masona również zakotwicza się w czasach I wojny światowej, jednak
dotyczy brytyjskich antypodów. Tekst At the shrine of the fallen. Conserving Australia’s war
memorial heritage podejmuje jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Australii,
a mianowicie bitwę o Gallipoli z 25 kwietnia 1915 r. i sposoby jej upamiętniania. Okazuje się,
że wraz z biegiem czasu zmienia się nie tylko funkcja postawionych pomników pamięci,
ale również ich fizyczne miejsce w przestrzeni publicznej.
Ostatni tekst podejmujący wątek wojenny opisuje nietypową działalność Rosyjskiego
Ruchu Poszukiwaczy (Russian Search Movement), którego celem jest szukanie szczątków
żołnierzy na polach bitew z czasów II wojny światowej, a następnie zapewnienie tym osobom
godnego pochówku. Artykuł Johanny Dahlin „Now you have visited the war”: the serach for
fallen soldiers in Russia ukazuje również jak turyści, których oprowadzają członkowie
Ruchu, mogą brać czynny udział w procesie stanowienia trudnego dziedzictwa, szczególnie
w Rosji, gdzie czasy II wojny światowej odczytywane są z jednej strony jako wielki triumf,
z drugiej zaś wielka tragedia.
Represje
Piąta część monografii dotyczy miejsc, których społeczności w przeszłości mierzyły się
z różnego rodzaju represjami: na tle etnicznym – artykuł Donny A. Buchanan pt. Armenia
aeterna: commemorative heritage in sound, sculpture, and movement from Bulgaria’s
Armenian diaspora, politycznym – tekst Margaret Comer Uncovering violent narratives:
the heritage of Stalinist repression in Russia Since 1991, rasowym – artykuł Rasula A.
Mowatta The peculiar heritage of lynching in America. Zgromadzone w tej części artykuły,
pomimo, że dotyczą trzech zupełnie różnych kręgów kulturowych, wskazują jak wielka jest
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potrzeba upamiętniania tych miejsc oraz jak to się przejawia w działaniach performatywnych
nie tylko społeczności, których dotyczy trudna historia, ale także tzw. mrocznych turystów.
Poza granicami
Ostatnie dwa artykuły monografii wychodzą poza ramy tradycyjnego upamiętniania,
co pozwala nakreślić stosunek człowieka (po)nowoczesnego do śmierci.
Artykuł Tima Hutchingsa i Katyi Linden Tourist at Chernobyl. Existential meaning and
digital media jest próbą zarysowania sylwetki turysty egzystencjalnego w oparciu o analizę
treści pięciu stron internetowych biur podróży oferujących wycieczki do Czarnobylskiej
Strefy Wykluczenia. Przeprowadzona przez badaczy analiza pokazuje reakcję organizatorów
turystyki na powszechną chęć przeżycia ekstremalnych doznań przez turystów. Stosunkowo
słabo jednak wykazane zostały kwestie pojawiającego się na internetowych stronach
dysonansu kulturowego, szczególnie w przypadku ukraińskich biur podróży, których
przewodnicy często podkreślają, że Czarnobyl to miejsce pamięci, a nie atrakcja turystyczna,
że organizowane są tzw. delegacje (wizytacje), a nie wycieczki itd. Podobnie zaproponowana
„nowa” definicja turysty egzystencjalnego nie do końca przekonuje w świetle braku badań
jakościowych, opartych o pogłębione wywiady z turystami.
David Charles Sloane w artykule Death everywhere. Dissolving commemorative
boundaries in a liquid Word podkreśla, że coraz częściej śmierć z zamkniętej przestrzeni
cmentarzy przedostaje się do sfery publicznej w formie murali z napisem R.I.P. (spoczywaj
w pokoju), tzw. ghosts bikes (rowery malowane na biało i mocowane w miejscu, w którym
rowerzysta zginął), tatuowanie podobizn osób zmarłych na nogach, ramionach, plecach,
umieszczanie tabliczek na samochodach i oknach ze zdjęciem osoby zmarłej, często
opatrzonej informacją o narodzinach i śmierci, przydrożne kapliczki, czy oznakowane miejsca
śmierci przy chodniku. Pomimo, że autor w swoim artykule opiera się na obserwacjach
poczynionych w Stanach Zjednoczonych to podkreśla, że tendencja ta coraz częściej
ma wymiar globalny (pierwszy „biały rower” pojawił się przy drodze w St. Louis w 2003,
a w latach kolejnych można było go już znaleźć w 24 krajach w Europie, Ameryce
Południowej i Azji). Autor wymienione formy upamiętniania nazywa „pomnikami życia
codziennego” (everyday memorials), które zarysowują zupełnie nowe spersonalizowane
pejzaże pamięci.
Książka Heritage of Death. Landscapes of Emotion, Memory and Practice pod red.
Mattiasa Frihammara i Helaine Silverman to fascynujący zbiór tekstów pokazujących jak
śmierć w dzisiejszych czasach zmienia swe oblicze, jest na nowo interpretowana oraz jaką
stanowi wartość w kontekście dziedzictwa, nierzadko kontrowersyjnego. Publikacja stanowi
zwierciadło czasów, w których pomimo szybkiego trybu życia i wszechogarniających
nowoczesnych technologii wciąż jest miejsce na refleksję nad tym, czym tak naprawdę jest
(nie)przemijanie.

Bibliografia:
J. Sather-Wagstaff, 2011, Heritage that hurts. Tourists in the memoryscapes of September 11
(Heritage, Tourism, and Community), Routledge, London and New York.
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Zbigniew Semik,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki

Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie –
Nowa Huta dla średniozaawansowanych
Tytuł: „Alternatywny przewodnik po Nowej
Hucie”
Redakcja: Jarosław Klaś
Wydawca: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
Liczba stron: 238
Rok wydania: 2017
UWAGA: książka w wersji drukowanej
i cyfrowej pod adresem:
www.okn.edu.pl/przewodnik/alternatywny_prze
wodnik_po_nh.pdf
Nowa Huta od lat konsekwentnie zdobywa
miejsce w świadomości odwiedzających Kraków
i wyrasta na kolejną turystyczną atrakcję na jego
mapie. Dzięki swojej odmienności jawi się jako
ciekawa odskocznia od zadeptywanych przez
miliony turystów „starych dzielnic” –
Kazimierza i Starego Miasta. Rosnące
zainteresowanie Nową Hutą postanowili
wykorzystać pracownicy lokalnej instytucji
kultury, proponując nowe, szerokie spojrzenie na
dzielnicę.
Darmowa publikacja „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” jest zwieńczeniem
projektu zainicjowanego przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Składały się
na niego liczne wykłady oraz spacery prowadzone po terenie dzielnicy Nowa Huta między
czerwcem a grudniem 2017 r. Prezentowane podczas nich treści znalazły swoje
odzwierciedlenie na kartach książki i stały się trzonem tekstów zawartych w publikacji.
Do ich tworzenia zostali zaproszeni różnorodni autorzy. W ich gronie znaleźli się m.in.
historycy, historycy sztuki, archeolodzy, jak również blogerzy, aktywiści miejscy czy artyści.
Przewodnik został podzielony na trzy rozdziały: Historie nieoczywiste, Spacery
i Miejsca. W pierwszej części zamieszczone zostały teksty sięgające tematyką najstarszych
czasów terenów na których znajduje się obecna Nowa Huta aż do współczesności dzielnicy.
Otwiera je podrozdział Metalowe (pra)historie autorstwa dr hab. Jacka Poleskiego,
długoletniego pracownika Oddziału Nowa Huta Muzeum Archeologicznego w Krakowie
i autora licznych publikacji na temat prehistorii Małopolski1. Autor koncentruje się na
obecności kolejnych mieszkańców na terenach przyszłej dzielnicy począwszy od czasów
sięgających 23 -25 tysięcy lat temu. Osią opowieści są używane przez kolejne grupy ludności
przedmioty metalowe, opisywane w nawiązaniu do dwudziestowiecznej historii Nowej Huty,
związanej z działalnością
kombinatu metalurgicznego. Autor przywołuje bogatą
historię znalezisk archeologicznych na terenie dzielnicy takich jak najstarsze w Polsce
ozdoby z miedzi odnalezione w Wyciążu czy żużel pochodzący z XV wiecznej huty,
dalekiej „przodkini” dzisiejszej Huty im. Sendzimira. Autorem kolejnego podrozdziału
1

Dr hab. Jacek Poleski jest m.in. autorem książki popularnonaukowej Prastara Nowa Huta, Kraków 2016
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jest Maciej Miezian, historyk sztuki, pracownik nowohuckiego oddziału Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa oraz popularyzator historii Nowej Huty2. W podrozdziale
Kraina mnichów, możnowładców i artystów kontynuuje wątek terenów, które w XX w. stały
się miejscem budowy „socjalistycznego miasta idealnego”. Autor kreśli szeroką panoramę
wydarzeń historycznych, począwszy od średniowiecza aż po XIX w. W tekście znajdują się
zarówno informacje o działaniach wojennych na terenie podkrakowskich wsi, działalności
wielkich rodów szlacheckich, perypetiach królów elekcyjnych, dziejach najstarszych
nowohuckich kościołów, jak również o marginalnych z punktu widzenia „wielkiej historii”,
ale ważnych z perspektywy lokalnej punktach gastronomicznych czy przeprawach przez
mokradła i rzeki, funkcjonujących przed wiekami na tym terenie.
Co widać na starych mapach, fragment „Alternatywnego przewodnika…” napisany
przez historyka dr Mariusza Machynię, poświęcony jest zmianom w topografii.
Odwzorowane na mapach wydawanych od początków XVIII w., jeszcze za czasów istnienia
I Rzeczypospolitej poprzez austriackie plany z okresu rozbiorów aż do współczesności dają
możliwość zaobserwowania ogromu przemian zachodzących na omawianym obszarze
z uwzględnieniem gigantycznej zmiany jaką przyniosła budowa Kombinatu i nowego miasta,
wcielonego później do Krakowa jako dzielnica.
Kolejnym podrozdziałem jest tekst Pawła Jagły3, długoletniego pracownika Oddziału
Dzieje Nowej Huty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Bazując na materiale zebranym
do wystawy Muzyczni kontestatorzy rzeczywistości, badacz opisuje muzyczną panoramę
Nowej Huty od lat pięćdziesiątych aż do początku XXI w. Ostatni z podrozdziałów natomiast
to perspektywa socjologiczna i analiza zjawiska “marginalnej gentryfikacji”. Według
dr hab. Jacka Gądeckiego, socjologa i antropologa jest to proces polegający na ciągłym
napływie nowych mieszkańców, którzy na wczesnym etapie swojego życia rodzinnego
i zawodowego osiedlają się w dzielnicy, aby wraz z poprawą statusu materialnego przenieść
się na przedmieścia, przez co nie zmieniają jej dotychczasowego charakteru4.
W rozdziale drugim autorzy proponują trasy spacerów, odsłaniających różne oblicza
dzielnicy. Najdalej w przeszłość omawianego obszaru przenoszą Zabytkowe kapliczki, krzyże
przydrożne i stare wiejskie domy oraz Śladami trzech wojen. Społeczny opiekun
i dokumentator zabytków Antoni Łapajerski5 zaprasza w podróż śladem reliktów przeszłości
terenów Nowej Huty. Trasa spaceru umożliwia poznanie kapliczek i chat wiejskich
datujących się na czasy sprzed budowy Kombinatu i miasta. Tekst jest również ważnym
apelem o otoczenie ochroną szybko znikających w starciu z nowoczesną zabudową
„świadków historii”.
Drugi ze spacerów zaproponowany przez Tomasza Mierzwę6 i Marcina Tomasza
Mikulskiego to ślady I i II wojny światowej w Nowej Hucie, wpisujący się w zdobywający
coraz większą popularność trend turystyki militarnej. Autorzy omawiają m.in. po-austriackie
Maciej Miezian był m.in. kuratorem wystawy Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty Bieńczyce w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa, oddział Dzieje Nowej Huty, X 2014 – IV 2015, autorem przewodnika Nowa
Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2003 czy Nie od razu Nową Hutę zbudowano.
Dzieje regionu Kraków –Wschód od 5. Tysiąclecia p.n.e. do 1947 r., Kraków 2002
3
Paweł Jagło był m.in. kuratorem cyklicznie eksponowanych wystaw: Stale o Nowej Hucie oraz (wraz z Martą
Lempart) Nowa Huta 1949+ prezentowanych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział Dzieje Nowej
Huty
4
Podrozdział jest syntezą treści zawartych w publikacji I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?,
Kraków 2012
5
Antoni Łapajerski od 2004 r. prowadzi stronę internetową Nowa Huta mniej znana (www.nhmz.go.pl)
6
Tomasz Mierzwa jest Zastępcą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin oraz
współautorem wystawy w Muzeum PRL-u oraz publikacji jej towarzyszącej Atomowa groza. Schrony w Nowej
Hucie, Kraków 2015
2
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forty Twierdzy Kraków i miejsca upamiętniające kaźń obywateli polskich z czasów okupacji
hitlerowskiej oraz materialne ślady przygotowań do kolejnego, spodziewanego konfliktu
w postaci infrastruktury schronowej powstałej w dzielnicy w latach pięćdziesiątych XX w.
Architektoniczne oblicze dzielnicy po 1949 r. omawia dr Michał Wiśniewski7. W spacerze
zatytułowanym Nowoczesność i Nowa Huta autor opisuje kolejne charakterystyczne
dla dzielnicy budowle. Od fazy budownictwa socrealistycznego lat pięćdziesiątych
aż po postmodernistyczną koncepcję Centrum E z przełomu lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych.
Podrozdział Miejsca fantomowe autorstwa kierowniczki Oddziału Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty, Marii Wąchały - Skindzier8
to specyficzny spacer po lokalizacjach fizycznie nieistniejących, ale ważnych z perspektywy
życia w dzielnicy. Do obiektów, które zniknęły z krajobrazu Nowej Huty ujętych na trasie
należą m.in. stojący do 1989 r. w alei Róż pomnik Włodzimierza Lenina czy Klub
Międzynarodowej Prasy i Książki (MPIK) znajdujący się kiedyś przy placu Centralnym.
Inną perspektywę na dzielnicę przynoszą spacery zatytułowane Zielone mikropodróże
oraz Łąki, las i rzeka - dla rodzin z dziećmi. Tytuł podrozdziału napisanego przez Marcina
Pawlika przywołuje popularną koncepcję nisko-kosztowych, niedługich wypraw oraz
tradycyjnego krajoznawstwa datowanego na okres międzywojenny. Autor wskazuje liczne,
wyróżniające Nową Hutę wśród innych dzielnic Krakowa lokalizacje idealne dla tego typu
aktywności, podkreślając ich walory przyrodnicze. Z kolei Piotr Pierzchała konstruuje spacer
swojego autorstwa pod kątem atrakcyjności i dostosowania go do wymagań rodzin z dziećmi.
Szlaki działalności artystycznej w Nowej Hucie, obecnej i dziejącej się w przestrzeni
zabytkowej dzielnicy, to podrozdziały Tropem rzeźbiarzy wizjonerów i Graffiti. Cechą
charakterystyczną Nowej Huty jest duża koncentracja dzieł rzeźbiarskich, których autorów
i historię przypomina Joanna Strylska - Gałażyn. Na terenie dzielnicy znajdują się realizacje
takich artystów jak Marian Kruczek, Wincenty Kućma czy Magdalena Jaroszyńska. Sztukę
innego typu zaprezentował Łukasz Lenda, nowohucki twórca graffiti, który wprowadza
czytelników w świat tagów, writerów, wrzutów i toyów. W podrozdziale znalazła swoje
miejsce również opowieść o charakterystycznej dla PRL-owskich miast, a dziś
przeżywających swój renesans neonach (Michał Ostasz, Aleksandra Tarczydło, Szlakiem
światła) oraz o literackich śladach w Nowej Hucie łączących autorów od Jana
Kochanowskiego do Marcina Świetlickiego, o których pisze Anna Grochowska9.
Trzecia część Przewodnika… to Miejsca. Podrozdział rozpoczynają Cztery sposoby
na Nową Hutę. Hanna Szczypiór i Michał Michalik prezentują propozycje wartych
odwiedzenia miejsc dobranych według klucza: nowohucki must see, Nowa Huta nietypowo,
Nowa Huta - najbardziej zielona dzielnica Krakowa oraz Nowa Huta - miasto bez Boga.
Chodźże na zakupy autorstwa Jagody Peceli i Łukasza Baruchy to przegląd oryginalnych
miejsc oferujących ludowe rękodzieło, dizajn rodem z czasów PRL-u, tożsamościową,
nowohucką odzież, punkt gdzie można m.in. naprawiać pluszowe zabawki, czy wreszcie
kupić nazwane od nowohuckich osiedli piwa. NH… pycha zawiera opisy najlepszych lokali
gastronomicznych w dzielnicy z uwzględnieniem zarówno barów mlecznych, jak i food
trucków, Kulturalna Nowa Huta to przegląd lokalnych instytucji kultury, Miejsca które
Dr Michał Wiśniewski jest pracownikiem Międzynarodowego Centrum Kultury i Katedry Historii
Gospodarczej i Społecznej UEK oraz członkiem Fundacji Instytut Architektury
8
Maria Wąchała-Skindzier była kuratorką wystawy „Teatr w Nowej Hucie” (X 2013 – IV 2014) i „Bufet pod
kombinatem” (X 2017 – IV 2018) w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, oddział Dzieje Nowej Huty oraz
kuratorką wystawy w Muzeum PRL-u i autorką publikacji towarzyszącej zatytułowanej PRL mieszka w nas?
Kultura czasu wolnego, Kraków 2015
9
Anna Grochowska jest doktorantką Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ, autorka
książki Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą, Kraków 2017
7
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integrują i Dla aktywnych to spis miejsc dobrych na spędzenie wolnego czasu oraz lista
aktywności sportowych, które oferuje dzielnica.
Kluczem do odczytania przewodnika jest deklarowana przez jego autorów
w alternatywność. Według definicji to podejście : „inne, przeciwstawiające się temu,
co tradycyjne i oficjalnie uznane”10. Autorzy publikacji byli wierni tej zasadzie deklarując we
wstępie, że przewodnik „nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często
wręcz z premedytacją pomijając wątki najbardziej znane i popularne”. Z tego powodu
czytelnicy nie znajdą kanonicznych dla innych publikacji tego typu informacji o początkach
Nowej Huty, opisu procesu decyzyjnego, który doprowadził do budowy nowego miasta na
terenie podkrakowskich wsi ,czy wreszcie spójnej opowieści pozwalającej na prześledzenie
całej historii Nowej Huty. Przewodnik jest raczej zbiorem subiektywnych spojrzeń spiętych
w bardzo luźne ramy skierowanych do osób posiadających podstawową wiedzę na temat
dzielnicy i jej historii. Podejście to ma swoje uzasadnienie z racji na solidną bazę publikacji
skierowanych do osób odwiedzających dzielnicę. Do zalet publikacji należy zaliczyć dobór
kompetentnych autorów, często związanych z dzielnicą i dysponujących olbrzymią wiedzą na
jej temat. Przewodnik daje możliwość zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy o Nowej
Hucie i wielokrotnie przywołuje specjalistyczne publikacje pozwalające pogłębić wiedzę na
tematy tylko zasygnalizowane w “Przewodniku…”. Plusem przewodnika jest również
odejście od utartych ścieżek zwiedzania i zaprezentowanie dzielnicy z innych niż dotychczas
perspektyw oraz adresowanie „oferty” dzielnicy do różnorodnych grup turystów
i mieszkańców, nie zaniedbując przy tym najmłodszych odbiorców. Godna docenienia jest
również forma graficzna przewodnika zaprojektowana przez mieszkańca dzielnicy, grafika
i fotografa nowohuckiej architektury - Krzysztofa Piłę11 oraz angielskie podsumowania
każdego z rozdziałów. Do nielicznych minusów publikacji należą nie zawsze jasne kryteria
przyporządkowania poszczególnych treści do rozdziałów (co jest widoczne jest szczególnie
„na styku” rozdziałów Spacery i Miejsca). Rzuca się również w oczy powtarzalność
niektórych wątków, której jednak z racji na wielość autorów i proponowanych przez nich
koncepcji prawdopodobnie nie dało się uniknąć. Drobne niedociągnięcia nie wpływają na
ogólny, pozytywny obraz książki, którą z czystym sumieniem można polecić odbiorcom
poszukującym ciekawego i wiarygodnego źródła wiedzy o Nowej Hucie.

https://sjp.pwn.pl/szukaj/alternatywny.html; dostęp: 16 kwietnia 2018 r.
Krzysztof
Piła
prowadzi
fotograficzny
blog
dokumentujący
architekturę
http://www.nh50mm.com.pl/ obecny również w portalu facebook oraz instagram
10
11
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Materiały faktograficzne
Franciszek Mróz, franciszek.mroz@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii

Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego
Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna”
oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn)
Wprowadzenie
W ostatnim dwudziestoleciu w Europie obserwuje się renesans pielgrzymek –
wędrówek średniowiecznymi szlakami pielgrzymkowymi (Camino de Santiago,
Via Francigena, Cammino di Assisi, Droga św. Olafa, Droga św. Marcina z Tours). Podróże
po szlakach tematycznych – szlakach kulturowych i szlakach religijnych stały się jedną
z wiodących form turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt, 2009: 391–395]. Największą
popularność zyskał sobie szlak pielgrzymkowy prowadzący do grobu św. Jakuba Starszego
Apostoła w Santiago de Compostela. Szlak ten został w 1987 r. uznany przez Radę Europy
za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, a w 1993 i 2015 r. (na terytorium Hiszpanii) oraz
w 1998 r. (na obszarze Francji) wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego UNESCO. Rozwój Drogi św. Jakuba w Europie Zachodniej nastąpił dzięki
inicjatywom podejmowanym przez szereg instytucji na szczeblu międzynarodowym,
krajowym, regionalnym i lokalnym (m.in. Rada Europy, UNESCO, rząd w Hiszpanii
oraz władze hiszpańskich regionów autonomicznych, władze administracyjne regionów),
jak również działaniom podejmowanym przez bractwa św. Jakuba, duszpasterzy,
stowarzyszenia i grupy przyjaciół Camino de Santiago.
Imponujący rozwój Drogi św. Jakuba i rosnąca popularność wędrówek tym szlakiem
zapoczątkowały proces nazwany przez Petera Margy jako »caminonizacja« – rozumiany jako
„ogólnoświatowy rozwój szlaków świętych lub duchowych, pobudzony przede wszystkim
sukcesem i przywłaszczeniem koncepcji »Camino«. Proces ten obejmuje rozprzestrzenianie
idei duchowej drogi, która pobudza ludzi na całym świecie do wyruszenia pieszo w duchową
podróż lub refleksyjnego poszukiwanie sensu życia” [Margy, 2015: 186]. W 2003 roku
zachodnioeuropejska sieć Drogi św. Jakuba dotarła do granicy niemiecko-polskiej w Görlitz –
Zgorzelec, dając impuls do oznakowania i otwarcia w 2005 r. pierwszego odcinka Camino
de Santiago na terenie Polski – Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba. W latach 2005–2017
w Polsce wytyczono i oznakowano w sumie 36 odcinków Drogi św. Jakuba, które w sumie
tworzą sieć o długości ponad 6 660 km (stan na 1 marca 2018 r.) (ryc. 1).
Przedmiotem badań jest odcinek Drogi św. Jakuba o nazwie Camino Polaco (Droga
Polska), od Dusznicy (dawnego polsko-litewskiego drogowego przejścia granicznego
Ogrodniki/Lazdijai) do Olsztyna – w sumie 313 km. Camino Polaco jest – obok Drogi
św. Jakuba Via Regia i Pomorskiej Drogi św. Jakuba – głównym odcinkiem Szlaku
Jakubowego na terenie Polski. Łączna długość Drogi Polskiej z Dusznicy do Trzemeszna
wynosi ponad 650 km. Przedłużeniem Camino Polaco w kierunku zachodnim i południowozachodnim są następujące polskie odcinki Camino de Santiago: Droga św. Jakuba „Szlak
Piastowski” (Mogilno – Trzemeszno – Niechanowo – Gniezno), Wielkopolska Droga św.
Jakuba (Gniezno – Poznań – Głogów), Lubuska Droga św. Jakuba (Murowana Goślina –
Słubice) i Dolnośląska Droga św. Jakuba (Głogów – Jakubów – Zgorzelec).
Badany odcinek szlaku Camino Polaco o nazwach „Suwalszczyzna” oraz „Warmia
i Mazury” oficjalnie otwarto w dniu 25 lipca 2011 roku. Szlak od granicy polsko-litewskiej
do Olsztyna został wytyczony i oznakowany w latach 2009–2010 przez p. Bogdana
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Czarniawskiego, którego na kolejnych etapach prac wsparło Bractwa Pielgrzymkowe
św. Jakuba w Kętrzynie. Camino Polaco prowadzi przez malownicze obszary Pojezierza
Wschodniobałtyckiego, w znacznej części wzdłuż dróg gruntowych (drogi o nawierzchni
gruntowej) lub dróg twardych (drogi z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej,
kostkowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych), a także ścieżek leśnych [Ustawa z dnia
20 czerwca r. Prawo o ruchu drogowym].
Badania terenowe na odcinku szlaku z Dusznicy do Olsztyna zostały przeprowadzone
na przełomie września i października 2017 r. oraz w kwietniu 2018 r. Autor prezentowanego
opracowania przeszedł odcinek Camino Polaco z Dusznicy do Reszla, dokonując
szczegółowej waloryzacji szlaku i zapisu trasy w aplikacji GPS. W ramach prac kameralnych
przygotowano arkusz bonitacji, a także zebrano informacje o walorach turystycznych
i zagospodarowaniu turystycznym przy badanym odcinku szlaku. W tym celu wykorzystano
mapy turystyczne, przewodniki oraz witryny internetowe z informacją turystyczną.
Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Drogi Polskiej została wykonana
z zastosowaniem metody bonitacji punktowej, którą zaadoptował w odniesieniu
do tematycznych szlaków turystyczno-kulturowych, jako produktów turystycznych Armin
Mikos von Rohrscheidt. Metoda zaproponowana przez tego autora umożliwia wykonanie
badań oceny potencjału turystyczno-kulturowego całej grupy szlaków kulturowych
o podobnym zasięgu przestrzennym, na obszarze całego kraju według jednolitych,
porównywalnych kryteriów [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 106–173]. Ocenie poddano
kluczowe obiekty dla funkcjonowania szlaku, zagospodarowanie turystyczne, dostępność
komunikacyjną oraz wydarzenia tematyczne. Dokonano także ogólnej oceny funkcjonowania
szlaku oraz określono zadania, których realizacja może wpłynąć na rozwój tego odcinka
Drogi św. Jakuba. W opracowaniu zebranych wyników badań posłużono się także metodą
opisowo-analityczną i metodą kartograficzną.
Pierwsze prace związane z oceną atrakcyjności turystycznej obszarów turystycznych
i z zastosowaniem w tym celu metody bonitacji punktowej powstały w okresie
międzywojennym, a ich autorem był S. Leszczycki [Leszczycki, 1937a, 1937b]. W ostatnich
latach, geografowie i naukowcy zajmujący się turystyką podjęli także badania nad oceną
potencjału turystycznego szlaków turystycznych, kulturowych i religijnych [Mikos
v. Rohrscheidt, 2010; Cerkaski, 2012; Duda, 2014; Mucha, Dąbek, 2013; Mróz Ł., 2016].
Pierwszym odcinkiem Camino de Santiago w Polsce, który został oceniony pod względem
potencjału turystyczno-kulturowego była Wielkopolska Droga św. Jakuba. Waloryzację tą
przeprowadził w 2012 r. T. Cerkaski w oparciu o zaproponowaną przez A. Mikos von
Rohrscheidt [2010] metodę bonitacji punktowej [Cerkaski, 2012]. T. Duda również w oparciu
o tę metodę zwaloryzował z kolei zachodniopomorski odcinek Pomorskiej Drogi św. Jakuba
[Duda, 2014]. Z kolei Ł. Mróz w pracy doktorskiej pt. Geneza, funkcjonowanie i perspektywy
rozwoju Drogi św. Jakuba w Polsce przeprowadził ocenę potencjału turystycznego
i pielgrzymkowego metodą bonitacji punktowej Drogi św. Jakuba Via Regia oraz odcinka
Beskidzkiej Drogi św. Jakuba [Mróz Ł., 2016]. Przeprowadzona przez autora prezentowanego
opracowania waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Drogi Polskiej jest
kolejnym przyczynkiem do dalszych badań nad atrakcyjnością turystyczną rozwiniętej sieci
szlaków kulturowych (w tym szlaków pielgrzymkowych) w Polsce.
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Ryc. 1. Droga św. Jakuba w Polsce (stan na 1 marca 2018 r.)
Opracowanie: Franciszek Mróz i Łukasz Mróz.
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1. Dane podstawowe szlaku
Nazwa szlaku: Droga Polska św. Jakuba Camino Polaco
Ocenie potencjału turystyczno-kulturowego poddano odcinek Drogi św. Jakuba – Drogi
Polskiej (Camino Polaco) prowadzący od granicy polsko-litewskiej w Dusznicy (dawnego
polsko-litewskiego drogowego przejścia granicznego Ogrodniki/Lazdijai) do Olsztyna –
w sumie 313 km.
Rodzaj szlaku: szlak pielgrzymkowy; szlak kulturowy; szlak pieszy, rowerowy
i na wybranych odcinkach również konny.
Data utworzenia szlaku: Dwudziestokilometrowy odcinek Drogi Polskiej prowadzący
z bazyliki konkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie do sanktuarium maryjnego
w Gietrzwałdzie otwarto 25 lipca 2006 roku. W 2007 roku odcinek ten został przedłużony
z Gietrzwałdu do kościoła św. Jakuba w Toruniu, a w 2009 roku z Torunia do Trzemeszna.
Badany odcinek szlaku (Ogrodniki – Olsztyn) o nazwach „Suwalszczyzna” oraz „Warmia
i Mazury” otwarto w dniu 25 lipca 2011 roku.
Lokalizacja: analizowany odcinek Camino Polaco prowadzi przez dwa województwa:
podlaskie (Dusznica – Sejny – Suwałki – Bakałarzewo – Karolin) i warmińsko-mazurskie
(Godziejewo – Olecko – Kętrzyn – Święta Lipka – Olsztyn) (ryc. 2); oraz przez dwa
makroregiony fizyczno-geograficzne: Pojezierze Litewskie i Pojezierze Mazurskie
(podprowincja: Pojezierze Wschodniobałtyckie) [Kondracki, 2013: 103–104, 118–119].
Zasięg: międzynarodowy.
Deklarowana tematyka szlaku: szlak pielgrzymkowy.
Metoda analizy potencjału: Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Regionalne szlaki tematyczne,
Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków, s. 69-173

2. Opis szlaku
Droga św. Jakuba Camino Polaco jest jednym z 36 funkcjonujących obecnie w Polsce
odcinków Camino de Santiago – szlaku prowadzącego do grobu św. Jakuba w Santiago
de Compostela. Jest to drugi pod względem długości polski odcinek Drogi św. Jakuba
(po Drodze św. Jakuba Via Regia – 957 km) [Mróz, Bordun, 2016: 122]. Łączna długość
Drogi Polskiej z Dusznicy do Trzemeszna wynosi 651 km. Przedłużeniem Camino Polaco
w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim są następujące polskie odcinki Camino
de Santiago: Droga św. Jakuba „Szlak Piastowski” (Mogilno – Trzemeszno – Niechanowo –
Gniezno), Wielkopolska Droga św. Jakuba (Gniezno – Poznań – Głogów), Lubuska Droga
św. Jakuba (Murowana Goślina – Słubice) i Dolnośląska Droga św. Jakuba (Głogów –
Jakubów – Zgorzelec).
Pomysł wytyczenia i oznakowania Camino Polaco został zaprezentowany w 2004 r. na forum
internetowym portalu „Polskiego Klubu Camino de Santiago” przez caminowiczów z Polski,
którzy odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Głównym
inicjatorem wytyczenia tego pierwszego w Polsce odcinka Drogi św. Jakuba był Włodzimierz
Antkowiak – założyciel Polskiego Klubu Camino de Santiago. W założeniu, trasa Drogi
Polskiej miała prowadzić z Ogrodnik przez Olsztyn, Toruń, Gniezno, Poznań do granicy
polsko-niemieckiej w Słubicach. Z różnych jednak względów prace nad wytyczeniem
i oznakowaniem pierwszego odcinka tego szlaku przeciągnęły się w czasie i trwały przez
kolejne dwa lata [Mróz, 2015: 71]. Kluczowymi elementami w wytyczeniu i oznakowaniu
Camino Polaco był przebieg średniowiecznego szlaku handlowego. Szlak został wytyczony
i oznakowany w znacznej części wzdłuż dróg gruntowych lub twardych, a także duktów
leśnych. Oznakowanie szlaku na odcinku z Dusznicy do Olsztyna wykonał p. Bogdan
Czarniawski z Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie. Z kolei prezes Bractwa –
p. Józef Banaszuk wykonał dokumentację wykonanych prac i uzyskał zgodę na znakowanie
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szlaku od zarządców dróg, władz samorządowych gmin oraz nadleśnictw. Kamienie św.
Jakuba oraz tablice informacyjne nt. Camino Polaco zostały postawione przez członków
Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie.
Kluczową rolę przy szlakach kulturowych odgrywają walory o charakterze antropogenicznym
[Mikos v. Rohrscheidt, 2017: 386]. Przy analizowanym odcinku Drogi Polskiej znajdują się
bezcenne obiekty historyczne: Pomnik Historii tj. Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Świętej Lipce, gotyckie kościoły (Kętrzyn, Reszel, Olsztyn), zespoły kościelnoklasztorne (Sejny, Wigry, Święta Lipka, Barczewo), a także ośrodki pielgrzymkowe
(sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej w Sejnach, sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Suwałkach, sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, sanktuarium św.
Brunona w Giżycku, sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Kętrzynie, sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Olsztynie).
Przy szlaku znajdują się dziesiątki krzyży przydrożnych oraz kapliczek, a także obiekty
związane z pobytem św. Jana Pawła II na Suwalszczyźnie (w dniach 8–10 czerwca 1999 r.:
zespół pokamedulski w Wigrach i dom rodziny Milewskich w Leszczewie) oraz w Olsztynie
(w dniu 5–6 czerwca 1991 r.: bazylika konkatedralna św. Jakuba, Wyższe Seminarium
Duchowne „Hosianium”). Camino Polaco przebiega przez obszary o bardzo cennych
walorach krajobrazowych i przyrodniczych – m.in. przez teren Wigierskiego Parku
Narodowego, rezerwat przyrody, „Borki”, a także Obszary Chronionego Krajobrazu:
„Pojezierza Sejneńskie”, „Dolina Rospudy”, „Jezior Oleckich”, „Puszczy Boreckiej”,
„Wielkich Jezior Mazurskich”, „Doliny Rzeki Guber”, „Jezior Legińsko-Mrągowskich”,
„Doliny Symsarny”, „Pojezierza Olsztyńskiego” oraz „Doliny Środkowej Łyny”.

3. Podstawa do ustalenia przebiegu szlaku i autentyczności oraz zgodności
tematycznej obiektów:
Wyrwa A.M., 2009, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji
z ziem polskich do Santiago de Compostela, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,
Lednica – Poznań.
Rozynkowski W., Roszak P. (red.), 2015, Camino Polaco. Teologia – Sztuka – Historia –
Teraźniejszość, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

4. Przebieg szlaku:
Odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco o nazwie „Suwalszczyzna” rozpoczyna się przy
granicy polsko-litewskiej w miejscowości Dusznica i prowadzi przez Sejny, Krasnopol,
Wigry, Suwałki do kościoła pw. św. Jakuba w Bakałarzewie (około 120 km). Drugi odcinek
„Warmia i Mazury” rozpoczyna się w Bakałarzewie i prowadzi przez Olecko, Borki,
Kruklanki, Giżycko, Gierłoż, Karolewo, Kętrzyn, Świętą Lipkę, Reszel, Kolno, Lutry,
Wipsowo, Barczewo do bazyliki konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie (193 km).
4.1. Obiekty kluczowe szlaku
Obiekty kluczowe szlaku zostały ustalone dla potrzeb waloryzacji potencjału szlaku podczas
konsultacji z koordynatorem szlaku, p. Józefem Banaszukiem – prezesem Bractwa
Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie.
1. Bakałarzewo – kościół pw. św. Jakuba
2. Kętrzyn – Bazylika pw. św. Jerzego
3. Olsztyn – Bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba.
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4.2. Pozostałe obiekty formalnie zaliczane do szlaku:
1. Sejny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej)
2. Krasnopol – kościół pw. Przemienienia Pańskiego
3. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny
4. Leszczewo – miejsce pobytu św. Jana Pawła II
5. Suwałki – konkatedra pw. św. Aleksandra
6. Olecko – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
7. Kruklanki – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
8. Giżycko – Krzyż św. Brunona
9. Karolewo – kościół pw. św. Stanisława Kostki
10. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan)
11. Reszel – kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
12. Kolno – kościół pw. Trzech Króli
13. Lutry – kościół pw. św. Marii Magdaleny i św. Walentego
14. Wipsowo – kościół pw. św. Jana Vianneya i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
15. Barczewo – kościół pw. św. Andrzeja Apostoła

5. Mapa przebiegu szlaku

Ryc. 2. Przebieg szlaku Drogi Polskiej z Dusznicy do Olsztyna
Opracowanie: Franciszek Mróz.

6. Dane dotyczące przebiegu badania
Metodologia: metoda bonitacji punktowej, którą zaadoptował w odniesieniu
do tematycznych szlaków turystyczno-kulturowych, jako produktów turystycznych Armin
Mikos von Rohrscheidt. Metoda ta umożliwia wykonanie badań oceny potencjału
turystyczno-kulturowego całej grupy szlaków kulturowych o podobnym zasięgu
przestrzennym, na obszarze całego kraju według jednolitych, porównywalnych kryteriów
[Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 106–173].
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Kwerenda źródłowa literatury i materiałów: maj 2016 r. – wrzesień 2017 r.
Ankieta szlaku wypełniona podczas wywiadów z koordynatorami szlaku: p. Józefem
Banaszukiem – Prezesem Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie, a także
duszpasterzami parafii przez które przebiega szlak oraz p. Bogdanem Czarniawskim;
wrzesień 2017 r. – luty 2018 r.
Ankiety i zapytania waloryzacyjne w obiektach: wrzesień 2017 r. – marzec 2018 r.
Badania terenowe: wrzesień – październik 2017 r., kwiecień 2018 r.
Przeprowadzający badania: Franciszek Mróz
Badania wstępne (identyfikujące): grudzień 2016 r.
Okres przeprowadzenia badania: grudzień 2016 r. – kwiecień 2018 r.

7. Formularz waloryzacyjny Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek
„Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn)
KATEGORIA I: Organizacja szlaku
Dane do oceny w ramach tej kategorii pochodzą z dokumentacji szlaku, kwerendy naukowej,
ankiety skierowanej do koordynatora szlaku oraz wywiadów z administratorami obiektów
kluczowych na szlaku. Weryfikacja uzyskanych danych została przeprowadzone podczas
wizji lokalnej [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 135].
I.A. Uzasadniona tematyzacja szlaku
I.A.a. Literatura naukowa tematyzująca badany odcinek szlaku
Monografie o charakterze naukowym poświęcone obiektom kluczowym szlaku (do 3, po 3
pkt za każdą pozycję):
Jacyniak A. (red.), 2008, Święta Lipka. Perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań,
Wydawnictwo Rhetos, Warszawa. [3 pkt]
Kępa J. Z., 2004, Z dziejów kościoła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie. W 50. Rocznicę parafii
rzymskokatolickiej, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin – Kętrzyn. [3 pkt]
Żuchowski K., Dembowski H., 1999, Dzieje kościoła i duszpasterstwa w Karolewie,
Wydawnictw „Ad rem”, Olsztyn. [3 pkt]
I.A.b. Literatura popularna tematyzująca badany odcinek szlaku
Aktualna literatura popularna na temat szlaku w formie osobnych opracowań (do 3 pozycji,
po 5 punktów za każdą):
1. Czarniawski B., 2014, Przewodnik. Szlak Świętego Jakuba. Camino Polaco. Ogrodniki –
Suwałki – Olecko – Giżycko – Kętrzyn – Olsztyn – Gietrzwałd, Suwałki. [5 pkt]
2. Czarniawski B., Banaszuk J., 2010, Przewodnik. Droga Świętego Jakuba. Camino Polaco.
Suwalszczyzna, Mazury i Warmia, Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba
w Kętrzynie, Kętrzyn. [5 pkt]
3. Doburzyński D., 2012, Camino znaczy droga, Fundacja Szczecińska, Szczecin. [5 pkt]
I.A.c. Zgodność tematyczna poszczególnych obiektów z deklarowanym tematem szlaku
Spośród 18 obiektów ustalonych z Koordynatorem, zgodność z deklarowanym tematem
szlaku wykazuje 4 obiekty (22,2%). Na badanym odcinku Drogi św. Jakuba Camino Polaco
znajdują się bowiem tylko dwa kościoły pw. św. Jakuba Starszego Apostoła –
w Bakałarzewie i w Olsztynie (obiekty kluczowe szlaku). Należy podkreślić, że obecny
kościół pw. Trzech Króli w Kolnie przed 1565 rokiem nosił wezwanie św. Jakuba Starszego
Apostoła. Z kolei w bazylice pw. św. Jerzego w Kętrzynie, w której niegdyś znajdowała się
kaplica pw. św. Jakuba (obecnie kaplica Matki Bożej Miłosierdzia), przy filarze, w nawie
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głównej umieszczono figurę św. Jakuba. Jest to replika rzeźby z połowy XVI wieku,
przechowywanej w muzeum w Kętrzynie. Figura została wykonana w latach 2004–2005 r.
staraniem p. Józefa Banaszuka – prezesa Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie
i ks. Prałata Mieczysława Żuchnika (1943–2005) – proboszcza parafii św. Jerzego
w Kętrzynie. W 2005 r. członkowie Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie
zawieźli rzeźbę (pielgrzymka rowerowa) do katedry św. Jakuba w Santiago de Compostela
i w niej figura została poświęcona. Rzeźba przedstawiająca św. Jakuba Apostoła Starszego
trzymającego w prawej ręce kij pielgrzymi z bukłakiem – tykwą na wodę, znajduje się także
w ołtarzu głównym kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu. Bardzo
ciekawy obraz przedstawiający św. Jakuba Starszego Apostoła jako Matamoros (pogromca
Maurów) można zobaczyć w zwieńczeniu ołtarza św. Anny w Bazylice Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce (mal. Martin Altomonte zwany Hohenberg,
1700 r.). W przypadku pozostałych obiektów trudno jednoznacznie wykazać zgodność
tematyczną z deklarowanym tematem szlaku. W porównaniu do innych odcinków Drogi św.
Jakuba w Polsce, analizowany odcinek wypada niestety przeciętnie. Dla porównania
na 317-km odcinku Małopolskiej Drogi św. Jakuba znajduje się 10 świątyń pw. św. Jakuba
Starszego Apostoła [Mróz, 2014: 25]. [0 pkt]
Suma punktów za podkategorię I.A.: 24 (z 50 możliwych)
I.B. Oznaczenie szlaku
I.B.a. Oznaczenie szlaku na trasie
Droga św. Jakuba Camino Polaco została oznakowana za pomocą charakterystycznej żółtej
muszli na niebieskim tle oraz żółtymi strzałkami, wskazującej kierunek marszu. Wygląd
i stylizacja muszli jest wzorowana na oznakowaniu Camino de Santiago w Hiszpanii.
Na całym odcinku Camino Polaco wędrowiec – pielgrzym nie powinien mieć żadnych
wątpliwości i problemów przy wybraniu właściwej drogi. [20 pkt].
I.B.b. Oznaczenie fizyczne bezpośrednio przy obiektach szlaku
Pielgrzym – turysta wędrujący Camino Polaco z Dusznicy do Olsztyna znajdzie przy szlaku
20 „kamieni św. Jakuba”, które postawiono przy szlaku, a więc w: Dusznicy (przy granicy
polsko-litewskiej), Sejnach (przy Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej), Krasnopolu
(na placu przed kościołem pw. Przemienienia Pańskiego), Wigrach (przy pokamedulskim
zespole klasztornym), Suwałkach (na Placu Europejskim), Bakałarzewie (przy kościele
pw. św. Jakuba), Olecku (przy kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski),
Kruklankach (na skwerze, przy rondzie w centrum miejscowości), Giżycku (przy Krzyżu
św. Brunona), Karolewie (przy kościele pw. św. Stanisława Kostki), Gierłoży (przy wejściu
do muzeum „Wilczy Szaniec”), dwa kamienie w Kętrzynie (przy Bazylice Mniejszej
pw. św. Jerzego), Świętej Lipce (przy Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny),
Reszlu (przy kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła), Kolnie (przy kościele przy
pw. Trzech Króli), Lutrach (przy kościele pw. św. Marii Magdaleny), Wipsowie (przy bramie
wjazdowej do Dyrekcji Nadleśnictwa Wipsowo), Barczewie (w centrum miasta, przy skwerze
przy ul. Mickiewicza) oraz w Olsztynie (przy Centrum Świętego Jakuba). Staraniem Bractwa
Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie przy wybranych kluczowych obiektach przy
szlaku postawiono 5 dużych tablic informacyjnych o Drodze św. Jakuba – Camino Polaco
(Sejny, Kętrzyn, Święta Lipka, Kolno i Olsztyn), a przy kamieniach św. Jakuba 14 małych
tablic informacyjnych. Warto również wspomnieć, że we wsi Wilkasy znajdującej się poza
szlakiem znajduje się również „kamień św. Jakuba” oraz tablica informacyjna o Camino
Polaco.
Fizyczne oznaczenia przy 17 obiektach szlaku (94,4%) [15 pkt]
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I.B.c. Oznaczenie systemowe przebiegu szlaku:
Istnienie oznaczenia tylko przebiegu szlaku lub tylko jego obiektów w systemie nawigacji
satelitarnej lub w innych elektronicznych systemach prowadzenia ruchu:
W aplikacjach „My Guide”, „Maps.me” oraz „Mapy.cz” oznaczone zostały niemal wszystkie
obiekty Drogi św. Jakuba Camino Polaco (za wyjątkiem Leszczewa). [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię I.B. – 40 (z 50 możliwych)
I.C. Koordynacja szlaku
I.C.a. Funkcjonowanie koordynatora szlaku
Głównym koordynatorem odcinka Drogi Polskiej z Dusznicy do Olsztyna jest Bractwo
Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie, które od momentu otwarcia szlaku podejmuje stałą
współpracę w duszpasterzami parafii położonych przy szlaku oraz stowarzyszeniami w celu
prawidłowego funkcjonowania szlaku i obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego.
[10 pkt]
I.C.b. Dostępność koordynatora szlaku
Dane koordynatora Drogi Polskiej są publicznie i całorocznie dostępne poprzez stronę
internetową
Bractwa
Pielgrzymkowego
św.
Jakuba
w
Kętrzynie:
www.bractwoswjakuba.org.pl. Na tej stronie zamieszczone są dane kontaktowe – telefon
komórkowy, a także adres e-mailowy do koordynatora szlaku – p. Józefa Banaszuka, prezesa
Bractwa. [5 pkt]
Koordynator Drogi św. Jakuba Camino Polaco (odcinek Dusznica – Olsztyn)
Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie
ul. Zamkowa 5/2
11–400 Kętrzyn
Prezes Bractwa – Józef Banaszuk
Tel. kom. 785 184 722
E-mail: banaszukjozef@gmail.com
Online: www.bractwoswjakuba.org.pl
Publicznie i przez cały rok dostępny jest również Sekretariat Bractwa Pielgrzymkowego
w Kętrzynie. [5 pkt]
I.C.c. Usługi informacyjne koordynatora w odniesieniu do szlaku
Stały, całoroczny i wyłączny numer telefoniczny dostępny w określonych dniach i godzinach:
Informacje na temat Drogi Polskiej udziela prezes Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba
w Kętrzynie – p. Józef Banaszuk (kontakt powyżej). Należy podkreślić, że jest to działalność
podejmowana społecznie. [5 pkt]
Obsługa i informacja na temat Camino Polaco w języku angielskim i niemieckim przez
członków Bractwa Pielgrzymkowego w Kętrzynie. [4 pkt]
I.C.d. Dodatkowe usługi koordynatora
Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie podejmuje szereg działań dodatkowych
związanych z tematyką szlaku na szczeblu regionalnym. Nie są to jednak komercyjne pakiety
turystyczne. Są to przede wszystkim pielgrzymki, a także przejścia o charakterze
pielgrzymkowo-turystycznym, a także organizowane mikroeventy, związane tematycznie
z kultem św. Jakuba i Drogą św. Jakuba. [5 pkt]
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– oferowanie usługi przewodnickiej na szlaku [2 pkt]
Suma punktów za podkategorię I.C.: 36 (z 50 możliwych)
I.D. Dostępność turystyczna obiektów na szlaku
I.D.a. Faktyczna dostępność obiektów na szlaku
Dostępność turystyczną wszystkich obiektów na szlaku oceniono na podstawie wizji lokalnej
oraz wywiadów z osobami opiekującymi się obiektami – głównie z proboszczami parafii
przez które przebiega szlak. Połowa obiektów (9 z 18 obiektów; 50%) posiada dostępność
ograniczoną1, zaś dostępność pełną2 posiadają obiekty: Bazylika Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Sejnach, pokamedulski zespół kościelno-klasztorny w Wigrach, miejsce
pobytu św. Jana Pawła II w Leszczewie, konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach,
bazylika pw. św. Jerzego w Kętrzynie, Krzyż św. Brunona w Giżycku, Bazylika Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie
oraz bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba w Olsztynie. [0 pkt]
I.D.b. Dostępność komunikacyjna obiektów na szlaku
Dostępność komunikacyjna obiektów na szlaku – rozumiana według Mikos v. Rohrscheidt
jako „możliwość dojazdu bezpośredniego do obiektów rozumiana dojazdu bezpośrednio do
obiektów szlaku autobusem kursowym, autokarem lub samochodem osobowym oraz
możliwość zaparkowania dla autokarów i parking dla samochodów w odległości nie większej
niż 200 m od wejścia do obiektu” [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 141] jest bardzo dobra.
Zagospodarowanie w postaci parkingów i możliwość dojazdu bezpośredniego do obiektów
istnieje w przypadku 17 obiektów (94,4%) [13 pkt]
Suma punktów za podkategorię I.D.: 13 (z 50 możliwych)
Suma punktów za całą kategorię I: 113 (z 200 możliwych)
KATEGORIA II: Ogólna atrakcyjność turystyczna szlaku
Dane zebrane do oceny w ramach tej kategorii pochodzą z opracowań naukowych na temat
szlaku i poszczególnych obiektów, z dokumentacji szlaku oraz z przeprowadzonej wizji
lokalnej w obiektach [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 141].

Dostępność ograniczoną według Mikos v. Rohrscheidt stwierdza się wówczas „gdy w wyznaczonych dniach
i godzinach zwiedzanie obiektu możliwe jest tylko po uprzednim zgłoszeniu u administratora obiektu
lub w innej wyznaczonej jednostce dokonywanym na jeden lub więcej dni wcześniej. Dostępność ograniczona
zachodzi także wówczas, gdy istnieje wprawdzie możliwość otwarcia obiektu bez specjalnego zamówienia,
ale informacja o tym nie jest umieszczona bezpośrednio przy wejściu, albo też (w braku takiej informacji)
miejsce przechowywania kluczy nie znajduje się w bezpośredniej bliskości obiektu i nie jest jako takie
oznaczone (np. jako biuro parafialne zlokalizowane przy kościele)” [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 140].
2
Pełną dostępność faktyczną obiektu według Mikos v. Rohrscheidt można stwierdzić wówczas, kiedy
„w wyznaczonych i respektowanych przez administratora dniach i godzinach obiekt jest otwarty lub jego
otwarcie jest możliwe bez specjalnego zamówienia dla zwiedzania zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla
turystów indywidualnych, przy czym dzienny czas dostępności powinien być nie mniejszy niż 5 godzin, a liczba
dni dostępności obiektu w skali roku powinna wynosić nie mniej niż 300. Dla stwierdzenie takiej dostępności
wystarczy dokładne wskazanie adresu i telefonu osób odpowiedzialnych za obiekt, które są w stanie go otworzyć
dla zwiedzających w ciągu maksimum 10 minut od zgłoszenia chęci zwiedzania” [Mikos v. Rohrscheidt, 2010:
140].
1
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II.A. Autentyczność obiektów szlaku
Przeprowadzone badania wykazały, że 18 obiektów na Camino Polaco (Ogrodniki – Olsztyn)
ma charakter autentyczny (oryginalny, pierwotny). Żaden z obiektów nie został wykreowany
specjalnie na potrzeby tego szlaku. [40 pkt]
II.B. Zwartość szlaku
Odległości pomiędzy 80% a 90% kolejnych obiektów szlaku nie przekraczają 30 km. [5 pkt]
Między obiektami Olecko i Kruklanki odległość trasy szlaku wynosi ponad 56 km, zaś
pomiędzy obiektami Giżycko i Gierłoż ponad 33 km – oznacza to istotne przerwanie ciągłości
szlaku zgodnie z przyjętymi kryteriami (maksymalna odległość między kolejnymi obiektami
nie przekraczająca 30 km) [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 143].
II.C. Liczba obiektów należących formalnie do szlaku
Droga Polska na odcinku Dusznica – Olsztyn liczy 18 obiektów spełniających wymogi
formalne [12 pkt]
II.D. Regularna usługa transportowa zgodna z przebiegiem szlaku
Zgodnie z kryteriami A. Mikos v. Rohrscheidt za regularną usługę transportową uznano
„możliwość skorzystania ze środków transportu publicznego kołowego lub szynowego albo
środków transportu dostępnych w ramach odpowiadającej im oferty prywatnej, kursujących
z częstotliwością minimum 2 razy dziennie w obu kierunkach przez przynajmniej 250 dni
w roku (dla oferty całorocznej) lub przez minimum 120 dni w roku w zwartym okresie sezonu
turystycznego (dla oferty sezonowej)” [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 144]. W przypadku
badanego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco regularna, całoroczna usługa
transportowa łączy bezpośrednio 16 kolejnych obiektów szlaku (88,8%) – brakuje jedynie
usługi transportowej pomiędzy Wigrami a Leszczewem oraz Leszczewem i Suwałkami.
[10 pkt]
II.E. Stan utrzymania poszczególnych obiektów szlaku
W ocenie uwzględniono następujące elementy: brak zagrożeń budowlanych dla
zwiedzających, wyposażenie obiektów w WC i węzły sanitarne, estetyczny wygląd
zewnętrzny, estetyczny wygląd wewnętrzny oraz czystość bezpośredniego otoczenia obiektu
[Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 144].
Stan utrzymania 18 obiektów przy Drodze Polskiej należy ocenić jako zadawalający
[kryterium [w:] Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 144]. Niestety w przeważającej części badanych
obiektów (66,6%) brakuje dostępnych toalet publicznych i węzłów sanitarnych. [15 pkt]
Suma punktów za kategorię II: 82 (z 100 możliwych)
KATEGORIA III Turystyczno-kulturowy potencjał obiektów szlaku
Przyjęta w tej kategorii liczba punktów przypisana obiektom szlaku, odpowiadającym
deklarowanej tematyce szlaku jest znacznie wyższa niż ta przypisana innym kategoriom
tematycznym. Tematyka szlaku jest bowiem kluczowym elementem, który decyduje o sile
przyciągania turystów [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 144].
III.A. Znaczenie kulturowe obiektów zgodne z tematyzacją szlaku
– obiekty o znaczeniu międzynarodowym (do 3, po 20 pkt):
brak [0 pkt]
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– obiekty o znaczeniu krajowym* (do 5 obiektów, po 10 pkt)
1. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan – obiekt wpisany na listę Pomników Historii przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w dniu 20 kwietnia 2018 r. [10 pkt]
– obiekty o znaczeniu regionalnym** (do 5 obiektów, po 5 pkt):
1. Sejny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [5 pkt]
2. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny [5 pkt]
3. Kętrzyn – Bazylika pw. św. Jerzego [5 pkt]
4. Olsztyn – Bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.A.: 30 (z 60 możliwych)
III.B. Eventy zgodne z tematem szlaku
– wielodniowe, regularne eventy związane z tematem szlaku (od 2 dni trwania); (do czterech,
za każdy 10 pkt):
1. Dni Olsztyna organizowane z okazji święta św. Jakuba Starszego Apostoła (lipiec; 3 dni ) –
patrona miasta Olsztyna [10 pkt]
2. Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba na zamku w Kętrzynie (lipiec, 4 dni) [10 pkt]
– jednodniowe, regularne eventy tematyczne* organizowane w ramach działalności szlaku
(nawiązujące do tematyki i charakteru szlaku) lub jego obiektów (za każdy 5 punktów):
1. Turniej rycerski o muszle św. Jakuba w Karolewie (do 2017 r. V edycji) (maj, 1 dzień)
[5 pkt]
2. Odpust na św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie połączony z Paradą Motocykli (do 2017 r.
III edycje parady) (lipiec, 1 dzień) [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.B.: 30 (z 40 możliwych)
III.C. Dodatkowe atrakcje tematyczne:
– w obiektach szlaku (do czterech, po 5 pkt):
1. „Warmianka” – certyfikat potwierdzający przejście co najmniej 100 km Drogi Polskiej
(weryfikacja na podstawie Paszportu Pielgrzyma i zebranych pieczęci) wydawana przez
Bractwo Pielgrzymkowe w Kętrzynie. Certyfikat przyznawany na wzór hiszpańskiej
Compostelki [5 pkt]
2. Szlak świętego Jakuba dla dzieci w Olsztynie [5 pkt]
3. Kamienie św. Jakuba przy kluczowych obiektach szlaku [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.C.: 15 (z 20 możliwych)
III.D. Znaczenie historyczne obiektów szlaku
– obiekty o krajowym znaczeniu historycznym* (do 3, po 5 pkt):
1. Święta Lipka – Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan – ważny ośrodek tożsamości
religijnej Warmiaków i Mazurów [5 pkt]
– obiekty o znaczeniu regionalnym** (do 3 po 2 pkt):
1. Sejny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – w 1818 r. podominikański
kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został podniesiony do rangi katedry
diecezji augustowskiej Kościoła rzymskokatolickiego. Diecezja istniała do 1925 r., kiedy
podzielono ją na diecezję łomżyńską i diecezję wyłkowyską. W 2009 r. w Sejnach
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ustanowiono stolicę tytularną i przydzielając ją ks. arcybiskupowi Janowi Pawłowskiemu,
nuncjuszowi apostolskiemu w Kongo i Gabonie. [2 pkt]
2. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny. Klasztor kamedułów ufundowany w 1667 r.
przez króla Jana II Kazimierza Wazę i należał do najbardziej znanych obiektów klasztornych
na ziemiach polskich, aż do kasaty w 1805 r. [2 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.D.: 9 (z 20 możliwych)
III.E. Znaczenie biograficzne obiektów szlaku
– obiekt związany z postacią o znaczeniu krajowym (do 3, po 3 pkt):
1. Suwałki: w mieście urodziła się (23 maja 1842 r.) i przez siedem lat mieszkała Maria
Konopnicka. Obecnie w Suwałkach funkcjonuje Muzeum Okręgowe im. Marii Konopnickiej,
w którym udostępniono wystawę poświęconą poetce i nowelistce [3 pkt]
– obiekt związany z postacią o znaczeniu regionalnym* (do 3, po 1 pkt)
1. Giżycko – z miastem związana jest postać św. Brunona z Kwerfurtu (około 974 – 1009) –
benedyktyńskiego mnicha, męczennika oraz świętego Kościoła katolickiego. Świętego
upamiętnia Krzyż św. Brunona oraz jego sanktuarium. W 1999 r. Rada Miasta Giżycko
uznała św. Brunona za patrona miasta. [1 pkt]
2. Barczewo: miejsce urodzenia Feliksa Nowowiejskiego [1 pkt]
3. Święta Lipka: miejsce nauki w szkole muzycznej Feliksa Nowowiejskiego [0 pkt]
– obiekt związany z postacią znaczącą w danej dziedzinie** (do 3, po 1 pkt)
1. Suwałki: miejsce urodzenia Andrzeja Wajdy [0 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.E.: 5 (z 20 możliwych)
III.F. Związek obiektów szlaku z dziejami religii lub posiadanie aktualnego znaczenia
dla życia religijnego
Ta kategoria waloryzacji nie jest brana pod uwagę ze względu na to, że szlak jest
tematyzowany w zakresie religii [0 pkt]
III.G. Znaczenie obiektów na szlaku lub miejscowości położonych na szlaku dla innego
typu turystyki kulturowej niż wskazany w temacie szlaku albo uwzględniony
w pozostałych kategoriach
– obiekty o międzynarodowym znaczeniu dla turystyki obiektów militarnych (do 2 obiektów,
po 10 pkt): Gierłoż – „Wilczy Szaniec” – kwatera główna Adolfa Hitlera (Führerhauptquartier
– (FHQ) i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych; miejsce nieudanego zamachu na życie
Hitlera (20.07.1944 r.): [10 pkt]
– obiekt o znaczeniu krajowym* (do 3, po 5 pkt): brak [0 pkt]
– obiekty o regionalnym** znaczeniu dla turystyki kulinarnej: Miód z Sejneńszczyzny
(zarejestrowany jako Chronione Nazwa Pochodzenia) [2 pkt]
– obiekty o regionalnym znaczeniu dla turystyki obiektów militarnych: Giżycko – Twierdza
Boyen [2 pkt]
– obiekty o regionalnym znaczeniu dla turystyki kulturowo-przyrodniczej: ostoja żubrów
w Wolisku, w Puszczy Boreckiej (gmina Kruklanki, Nadleśnictwo Borki) [0 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.G.: 14 (z 20 możliwych)
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III.H. Związek poszczególnych obiektów szlaku lub miejscowości na szlaku z innymi
grupami etnicznymi albo z historią innych narodów (w sumie do dwóch obiektów dla
danej grupy narodowej przy uwzględnieniu maksimum trzech różnych grup
narodowych):
– za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym lub w jednej dziedzinie dla danej grupy
narodowej (3 pkt):
1. Sejny – obiekt o znaczeniu regionalnym dla członków narodu litewskiego. [3 pkt]
2. Sejny – w mieście zachowały się obiekty związane z dziedzictwem religijnym Żydów,
którzy osiedlili się w Sejnach w 1787 r. W połowie XIX wieku Żydzi stanowili 72%
mieszkańców Sejn. Do czasów współczesnych zachowała się m.in. tzw. „Biała Synagoga”,
w której odbywają się wystawy i koncerty i dawny budynek jesziwy. W salach wystawowych
muzeum sejneńskiego znajduje się ekspozycja judaików i pamiątek po sejneńskich Żydach.
[3 pkt]
3. Suwałki – molenna staroobrzędowców, przy ul Sejneńskiej 37A. Największa świątynia
starowierców w Polsce zbudowana w latach 1910–1912. [3 pkt]
4. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – obiekt o znaczeniu
regionalnym związany z grupami etnicznymi Mazurów i Warmiaków. [3 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.H.: 12 (z 20 możliwych)
III.I. Dodatkowe punkty za ofertę wszystkich obiektów wpisanych powyżej klas
– stały przewodnik obiektowy w języku polskim: (za pierwszych 5 obiektów po 2 pkt):
1. Sejny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [2 pkt]
2. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny [2 pkt]
3. Święta Lipka – Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan [2 pkt]
– minimum dwa języki obce w ofercie zamawianego przewodnika obiektowego
(w pierwszych pięciu obiektach, po 1 pkt):
1. Wigry – pokamedulski zespół kościelno-klasztorny [1 pkt]
2. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [1 pkt]
– możliwość zamówienia przewodnika obiektowego (pierwsze 5 obiektów po 1 pkt):
1. Kętrzyn – Bazylika pw. św. Jerzego [1 pkt]
– własny materiał informacyjny w obiekcie (do 10 obiektów, po 1 pkt od obiektu):
1. Sejny – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej [1 pkt]
2. Wigry – pokamedulski zespół kościelno-klasztorny [1 pkt]
3. Kętrzyn – Bazylika pw. św. Jerzego [1 pkt]
4. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [1 pkt]
5. Olsztyn – bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba [1 pkt].
– własny materiał informacyjny w obiekcie przynajmniej w dwóch językach obcych –
informacje w języku angielskim i niemieckim w obiektach (pierwsze 5 obiektów po 1 pkt):
1. Wigry – pokamedulski zespół kościelno-klasztorny [1 pkt]
2. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [1 pkt]
– sklep obiektowy oferujący przedmioty związane z tematem obiektu lub obiektu i szlaku
(za pierwszych 5, po 3 pkt):
1. Wigry – pokamedulski zespół kościelno-klasztorny [3 pkt]
2. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny [3 pkt]
3. Olsztyn – bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba [3 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.I.: 25 (z 30 możliwych)
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III.J. Punkty dodatkowe za obiekty unikalne
– Obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
w ramach szlaku lub w gminie, przez którą przebiega szlak:
– brak [0 pkt]
– za każdy Pomnik Historii w ramach szlaku lub gminie, przez który przebiega szlak:
1. Święta Lipka – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan [15 pkt]
– za każdy obiekt unikalny w skali kraju (do 3 obiektów, po 5 punktów)
1. Bazylika pw. św. Jerzego w Kętrzynie – monumentalny kościół obronny (obok kościoła
w Paczkowie na Śląsku Opolskim) [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię III.J.: 20 (z 50 możliwych)
Suma punktów za kategorię III: 160 (z 300 możliwych)
KATEGORIA IV: Obsługa własna szlaku
Dane zestawione w tej podkategorii pochodzą z wywiadów z koordynatorami Drogi Polskiej
oraz z wywiadów z duszpasterzami poszczególnych obiektów. Dane te zostały
zweryfikowane podczas badań terenowych.
IV.A. Informacja i promocja szlaku
– działanie aktualizowanego portalu internetowego szlaku w ramach większego zespołu
(Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie): www.bractwoswjakuba.org.pl [5 pkt]
– wersje obcojęzyczne na portalach internetowych obiektów (liczone na maksimum 5
portalach obiektów do 2 wersji, za każdą po 1 punkcie):
1. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny: Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji
(http://wane.wigry.pro/) – wersje językowe: polski, angielski, niemiecki, litewski i rosyjski
[1 pkt]
– przewodniki turystyczne po Drodze Polskiej:
1. Czarniawski B., 2014, Przewodnik. Szlak Świętego Jakuba. Camino Polaco. Ogrodniki –
Suwałki – Olecko – Giżycko – Kętrzyn – Olsztyn – Gietrzwałd, Suwałki. [3 pkt]
2. Czarniawski B., Banaszuk J., 2010, Przewodnik. Droga Świętego Jakuba. Camino Polaco.
Suwalszczyzna, Mazury i Warmia, Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba w Kętrzynie,
Kętrzyn. [3 pkt]
– folder w języku niemieckim: Bobrowicz A., 2010, Der Jakobsweg. In der Woiwodschaft
Ermland-Masuren, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Olsztyn.
[2 pkt].
– książki i albumy na temat poszczególnych obiektów na szlaku (do 5, po 3 pkt):
1. Bacewicz J., 2007, Suwałki. Miejska ścieżka turystyczna, Regionalny Ośrodek Kultury
i Sztuki. Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej, Suwałki.
[3 pkt]
2. Burel E., 2009, Wigry – dziedzictwo kamedułów, Oficyna Wydawnicza „Między niebem
a ziemią”, Białystok. [3 pkt]
3. Bzura W., 2015, Kajakowe szlaki Świętego: wędrówki śladami Jana Pawła II,
Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków. [3 pkt]
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4. Darski W.M., 2017, Giżycko. Spacer po mieście, Urząd Miejski w Giżycku, Wydawnictwo
Eureka Plus Agencja Reklamy, Rzeszów. [3 pkt]
5. Filipowicz S. (red.), 2010, Gmina Suwałki: historia i teraźniejszość, Urząd Gminy Suwałki,
Suwałki. [3 pkt]
6. Jacyniak A. (red.), 2008, Święta Lipka. Perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań,
Wydawnictwo Rhetos, Warszawa.
7. Kępa J. Z., 2004, Z dziejów kościoła i parafii św. Jerzego w Kętrzynie. W 50. Rocznicę
parafii rzymskokatolickiej, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin – Kętrzyn.
8. Klimek R., Rużewicz W., Sulej A., 2009, Gmina Kruklanki. Historia i przyroda,
Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.
9. Kruszelnicki J., 2015, Kajakowe szlaki świętego, Wydawnictwo „Biały Kruk”, Kraków.
10. Laskowska U., 1999, Barczewo. Z dziejów parafii św. Anny, Wydawnictwo „Ad Rem”,
Olsztyn.
11. Łaniec J. D., 1997, Dzieje Reszla: lata 1945–1991, Wydawca „Top Kurier”, Toruń.
12. Naruszewicz T., 2006, Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi, Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Bakałarzewskiej, Bakałarzewo.
13. Olecko: przyjedź, poznaj, wypocznij, 2016, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn.
14. Sejneńszczyzna: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk, 2004, Stowarzyszenie Samorządów
Ziemi Sejneńskiej, Sejny.
15. Sikorski J., 2004, Olsztyn – miasto w Europie, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz.
16. Smolińska M., 2010, Pokochać Sejny, Gmina i Miasto Sejny.
17. Szyc-Kaczyńska A., 2014, Oblicza Gminy Kolno w latach 2006–2014, Urząd Gminy
Kolno, Kwidzyn.
18. Zduniak J., 2003, Święta Lipka, Kętrzyn, Wilczy Szaniec, Twierdza Giżycka. Przewodnik
ilustrowany, „Kengraf”, Kętrzyn.
19. Zduniak J., Ziegler K-J., 1997, Wolfsschanze und Hitlers andere Kriegshauptquartiere.
Seltene Bilddokumente, Olsztyn.
20. Żuchowski K., Dembowski H., 1999, Dzieje kościoła i duszpasterstwa w Karolewie,
Wydawnictw „Ad rem”, Olsztyn.
– inne formy promocji szlaku (jedna wybrana, 5 pkt): wydanie specjalne Miesięcznika
Rodzin Katolickich „Nasza Arka” (luty 2018 r.) wydawanego w Krakowie (Wydawnictwo
AZ sp. z o. o.) poświęconego w całości odcinkowi Drogi św. Jakuba Camino Polaco –
Suwalszczyzna, Mazury, Warmia. [5 pkt]
Suma punktów za podkategorię IV.A.: 34 (z 45 możliwych)
IV.B. Oferty wypraw po szlaku:
Stałe oferty wycieczek po całym szlaku lub znacznej jego części (za każdą do 3, po 5 pkt)
Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie organizuje w ciągu roku wiele pielgrzymek
pieszych i rowerowych na wybranych odcinkach Camino Polaco:
– Pielgrzymka rowerowa: „Bractwo Jakubowe u Pani Świętolipskiej” (maj) [5 pkt]
– Pielgrzymka piesza „Szlakiem Camino Polaco” na odcinku Dusznica – Wigry – Suwałki –
Gizycko – Kętrzyn – Olsztyn – Gietrzwałd (marzec – wrzesień) [5 pkt]
– Pielgrzymka rowerowa – rodzinna „Z rodziną u Matki Boskiej Świętolipskiej” (15 sierpnia)
[5 pkt]
– Pielgrzymka rowerowa „Odpust u Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym”
[0 pkt]
Suma punktów za podkategorię IV.B.: 15 (z 20 możliwych)
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IV.C. Oferta pakietowa turystyki kulturowej:
– pakiety dla poszczególnych obiektów szlaku* niezwiązane z całością szlaku (za każdy
do czterech, po 4 pkt):
1. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny: zwiedzanie kościoła wraz z kryptami, Muzeum
św. Jana Pawła II, wystaw okolicznościowych, wieży klasztornej, usługa noclegowa,
wyżywienie [4 pkt]
2. Święta Lipka – Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan: prezentacja organów, zwiedzanie
muzeum, usługa noclegowa [4 pkt]
– pakiety dla miejscowości położonych na szlaku** zawierające zwiedzanie obiektów szlaku
(za każdy do czterech, po 3 punkty): Sejny [3 pkt], Olsztyn [3 pkt]
Suma punktów za podkategorię IV.C.: 14 (z 20 możliwych)
IV.D. Inne elementy obsługi turystycznej:
Brak dodatkowych elementów obsługi turystycznej, jak np. działanie własnej organizacji
turystycznej szlaku, czasopisma własnego szlaku czy istnienia uprawnień przewodnickich
na szlaku. [0 pkt]
Suma punktów za kategorię IV: 63 (ze 100 możliwych)
KATEGORIA V: Pozostała oferta spędzania wolnego czasu na obszarze szlaku
Dane do oceny potencjału turystyczno-kulturowego w tej kategorii pochodzą głównie
z opracowań geografii turystycznej Polski, „Kanonu Krajoznawczego Polski”, a także
z dostępnych informatorów turystycznych regionów turystycznych i ośrodków turystycznych.
Informacje zostały zweryfikowane podczas badań terenowych.
Dodatkowa oferta spędzania wolnego czasu na obszarze szlaku znacząco wzmacnia jego
atrakcyjność turystyczno-kulturową. W przypadku jednak szlaku pielgrzymkowego, jakim
jest Droga św. Jakuba, zdaniem autora prezentowanej pracy, oferta ta ma zdecydowanie
drugorzędne znaczenie (opinię w tym zakresie potwierdziły liczne wywiady przeprowadzone
wśród caminowiczów).
V.A. Inna oferta turystyczno-kulturowa na obszarze szlaku
V.A.a. Muzea poza szlakiem lub poza tematem szlaku
Muzea o znaczeniu krajowym, z kolekcjami lub eksponatami o znaczeniu międzynarodowym
(do 3, po 7 pkt):
– brak [0 pkt]
Muzea o znaczeniu krajowym, z kolekcjami lub wystawami o znaczeniu ogólnopolskim
(do 3, po 4 pkt).
Zgodnie z wytycznymi Mikos v. Rohrscheidta przyjęto, że krajowe znaczenie muzeów jest
udokumentowane przez wpisanie danego obiektu na ministerialną listę muzeów
w Państwowym Rejestrze Muzeów (w dniu 25 lutego 2018 r. na liście tej wpisanych było
129 muzeów) [www.bip.mkidn.gov.pl; Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 110].
1. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie [4 pkt]
2. Muzeum Okręgowe w Suwałkach [4 pkt]
Muzea o znaczeniu regionalnym* (do 3, po 3 pkt):
1. Muzeum Jana Pawła II na Wigrach [3 pkt]
2. Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku [0 pkt]
3. Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie [0 pkt]
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Muzea o znaczeniu lokalnym ** (do 4, po 1 pkt):
1. Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Sejnach [0 pkt]
2. Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny w Suwałkach [0 pkt]
3. Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie [0 pkt]
4. Muzeum Sportu im. Mariana Tadeusza Rapackiego w Olsztynie [0 pkt]
5. Reszel – Oddział Muzeum Warmii i Mazur – Galeria Zamek Reszel [0 pkt]
6. Muzeum w Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce [0 pkt]
V.A.b. Inne atrakcyjne z punktu widzenia turystyki kulturowej obiekty
w miejscowościach na szlaku:
O znaczeniu międzynarodowym lub krajowym (do 3 na całym szlaku, po 5 pkt):
1. Elementy wyposażenia Twierdzy Boyen, w tym w pełni zachowana dwupiętrowa
wojskowa stacja gołębi pocztowych (przeznaczona dla około 700 ptaków) oraz kopuły
obserwacyjne artylerii [5 pkt]
O znaczeniu regionalnym (do 3 na całym szlaku, po 3 pkt):
1. Reszel – gotycki most kamienny (obiekt unikatowy w skali regionu) [3 pkt]
2. Gierłoż – „Mazurolandia” – Mazurski Park Atrakcji („Muzeum Militarne”, „Park Miniatur
Warmii i Mazur) – obiekt wykreowany dla potrzeb turystyki [3 pkt]
O znaczeniu lokalnym* (do 4 na całym szlaku, po 1 pkt)
1. Giżycko – Muzeum w Wieży Ciśnień [0 pkt]
2. Reszel – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego [0 pkt]
3. Trakt pielgrzymkowy z Reszla do Świętej Lipki – trakt o długości 6 km, którym od XV w.
pielgrzymowali pątnicy do sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce [0 pkt].
V.A.c. Lokalne (miejskie lub gminne) trasy turystyczne o tematyce historycznej lub
kulturowej:
– Materialne (spełniające wszystkie kryteria tras materialnych) (do 5, po 4 pkt):
1. Szlak Papieski „Tajemnice Światła”: Ełk – Rydzewo – Rajgród – Augustów –
Studzieniczna – Mikaszówka – Sejny – Wigry [4 pkt]
– Realne lub wirtualne z dostępnymi publikowanymi opisami lub oznaczone w terenie* (do 5,
po 2 pkt)
1. Suwałki: Miejska ścieżka turystyczna [2 pkt]
2. Kruklanki: „Odkryj z nami tajemnice Kruklanek” [2 pkt]
3. Olecko: szlak „Na wiewiórczej ścieżce” (12,5 km) [2 pkt]
4. „Baśniowy Szlak” Suwałki – Puńsk – Bakałarzewo – Sejny [2 pkt]
5. Szlak rowerowy „Szlak Mazurskich Legend i Opowieści” (gmina Kruklanki) – szlak o
długości blisko 100 km [0 pkt]
6. Szlak Papieski w Olsztynie [0 pkt]
V.A.d. Eventy poza tematem szlaku
Regularne eventy o charakterze kulturowym, mające znaczenie przynajmniej regionalne*,
odbywające się w przestrzeni szlaku (do 3, po 3 pkt):
1. Giżycko – Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej (lipiec, 2 dni) [3 pkt]
2. Giżycko – Mazury Air-Show (sierpień, 2 dni) [3 pkt]
3. Kętrzyn – Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba (lipiec, 4 dni) [3 pkt]
4. Giżycko – Festiwal Fantastyki Twierdza (sierpień, 2 dni) [0 pkt]
5. Giżycko – Mazury HIP-HOP Festiwal (lipiec, 3 dni) [0 pkt]
6. Barczewo: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego [0 pkt]
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7. Olsztyn – Kortowiada [0 pkt]
8. Olsztyn: Olsztyńskie Lato Artystyczne [0 pkt]
Suma punktów za podkategorię V.A.: 40 (maksymalna)
V.B. Pozostała oferta kulturowa na obszarze szlaku
V.B.a. Atrakcje kulturalne i rozrywka na szlaku
Funkcjonujące stałe placówki teatralne w miejscowościach (gminach) na szlaku (za pierwsze
trzy obiekty, po 2 pkt):
1. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie [2 pkt]
2. Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie [2 pkt]
Stała filharmonia w miejscowościach na szlaku:
1. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie [2 pkt]
Stała oferta koncertów muzycznych (za pierwsze trzy obiekty, po 2 pkt):
1. Święta Lipka – codzienne koncerty organowe w Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan
[2 pkt]
Kina całoroczne, funkcjonujące w miejscowościach (gminach) szlaku (do 4, po 1 pkt):
1. Suwałki: „Cinema Lumiere” [1 pkt]
2. Giżycko: kino „Nowa Fala” [1 pkt]
3. Kętrzyn: kino „Gwiazda” [1 pkt]
4. Olsztyn: kino „Helios” [1 pkt]
Kluby i inne miejsca wieczornej rozrywki, funkcjonujące w miejscowościach na szlaku
(do 4 obiektów, po 1 pkt):
1. Suwałki – Kosmos Club [1 pkt]
2. Kętrzyn – City Club [1 pkt]
3. Giżycko – Klub Kaponiera [1 pkt]
4. Olsztyn – Klub Mięta [1 pkt]
V.B.b. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza:
Park narodowy z muzeum przyrodniczym na terenie gmin w przestrzeni szlaku (za każdą
jednostkę po 4 pkt):
1. Wigierski Park Narodowy z Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku
[4 pkt]
Park Krajobrazowy lub Par Kulturowy w gminach w przestrzeni szlaku (do trzech, po 2 pkt)*:
– brak [0 pkt]
Rezerwat przyrody na terenie gmin w przestrzeni szlaku (do trzech, po 1 punkcie)**:
1. Rezerwat przyrody „Borki” [1 pkt]
2. Rezerwat przyrody „Torfowisko Spytkowo” (gmina Giżycko, nadleśnictwo Borki) [1 pkt]
3. Rezerwat przyrody „Jezioro Dobskie” (gmina Giżycko) [0 pkt]
Park miejski duży kultywowany (od 4 ha) z obiektami sztuki (za pierwsze dwa po 1 punkcie):
1. Giżycko – Park Miejski [1 pkt]
2. Olsztyn – Park Zamkowy [1 pkt]
Suma punktów za podkategorię V.B.: 20 (maksymalna)
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V.C. Pozostała oferta turystyczna na obszarze szlaku
V.C.a. Miejsca aktywnego wypoczynku:
Centra aktywnego wypoczynku (do 3, po 2 pkt):
1. Suwałki – Ośrodek Sportu i Rekreacji [2 pkt]
2. Giżycko – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [2 pkt]
3. Olsztyn – Ośrodek Sportu i Rekreacji [2 pkt]
V.C.b. Inne atrakcje przyrodnicze:
Jeziora (zdatne do kąpieli, dostępne) (za pierwsze dwa akweny, po 2 pkt):
1. Jezioro Oleckie Wielkie [2 pkt]
2. Jezioro Niegocin [2 pkt]
Pomniki przyrody (do dwóch na szlaku):
1. Wierzba krucha rosnąca w pobliżu ulicy 1 Maja w Suwałkach (przy rzece Czarna Hańcza,
pomnik przyrody nr 574 S) [1 pkt]
2. Dąb szypułkowy nazywany „Dąbkiem Wolności w parku im. Konstytucji 3 Maja w
Suwałkach (nr 50 S) [1 pkt]
V.C.c. Pozostałe atrakcje turystyczne
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze dwie na terenie gmin na szlaku, po 1 pkt):
1. Wieża w pokamedulski zespole klasztornym w Wigrach [1 pkt]
2. Wieża ciśnień („Wodna Wieża) w Giżycku [1 pkt]
3. Wieża w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie [0 pkt]
4. Obserwatorium Astronomiczne w wieży ciśnień w Olsztynie [0 pkt]
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad miejscowościami szlaku (za pierwszą ofertę
3 pkt):
1. Giżycko: Aeroklub Krainy Jezior – oferta lotów turystycznych nad Wielkimi Jeziorami
Mazurskimi: „Mazury z góry” [3 pkt]
Zabytkowe linie kolejowe normalnotorowe lub wąskotorowe z przynajmniej dwoma
przystankami w miejscowościach szlaku* (za dwie pierwsze, po 3 pkt):
1. Linia kolejowa nr 259, Kętrzyn – Węgorzewo: działająca sezonowo; pociągi uruchamia
Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych w Kaliszu. Przystanki w pobliżu
obiektów szlaku: Kętrzyn i Karolewo. [3 pkt]
Stała lub sezonowa regularna oferta rejsów białej floty po jeziorach lub rzekach
w miejscowościach szlaku (za pierwsze dwie, po 1 pkt):
1. Rejsy po jeziorze Wigry [1 pkt]
2. Biała Flota „Żeglugi Mazurskiej” – rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich z portu
w Giżycku [1 pkt]
Oznaczone trasy rowerowe na terenie szlaku, częściowo z nim zbieżne, łączące minimum
dwie miejscowości szlaku, z wypożyczalnią rowerów (za pierwsze trzy, po 3 pkt):
1. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo (Suwałki – Wigry) [3 pkt]
2. Szlak rowerowy „Błękitna Wstęga Jezior” (niebieski); długość: 79,2 km; Przebieg:
Giżycko – Doba – Sztynort – Pozezdrze – Kruklanki – Giżycko; wypożyczalnia rowerów:
Wama Tour w Giżycku [3 pkt]
3. Szlak rowerowy „Grodzisk Pruskich” (czerwony); Przebieg: Giżycko – Wilkasy – Ryn –
Gierłoż – Kętrzyn – Święta Lipkę; wypożyczalnia rowerów: Wama Tour w Giżycku [3 pkt]
Suma punktów za podkategorię V.C.: 20 (maksymalna)
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V.D. Pozostałe czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną szlaku
V.D.a. Krzyżowanie się szlaków turystycznych
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu
międzynarodowym lub krajowym, jeśli przynajmniej jeden obiekt należy do obu szlaków
(za pierwsze trzy, po 5 pkt):
1. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Warmii i Mazurach (odcinek regionalny
szlaku realnego). Długość: 580 km. Obiekt należący do obydwu szlaków: Kruklanki [5 pkt]
2. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (European Route of Brick Gothic). Obiekt należący
do obydwu szlaków: bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba w Olsztynie [5 pkt]
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu regionalnym,
jeśli przynajmniej jeden obiekt należy do obu szlaków (za pierwsze trzy, po 3 pkt):
1. Szlak Fortyfikacji Mazurskich. Obiekty należące do obydwu szlaków: Bazylika
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce oraz kościół pw. św. Jerzego w
Kętrzynie [Mikos v. Rohrscheidt, 2018: 155]. [3 pkt].
Krzyżowanie się szlaku z innym szlakiem turystyczno-kulturowym o zasięgu regionalnym,
jeśli żaden obiekt nie należy do obu szlaków (za pierwsze trzy*, po 2 pkt):
1. Szlak Zamków Gotyckich [2 pkt]
V.D.b. Duże miasta na szlaku
Miasta liczące 100–250 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu,
położone na szlaku (za każde do trzech, po 3 pkt): Olsztyn [3 pkt]
Miasta liczące 50–100 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu,
położone na szlaku (za każde do trzech, po 1 pkt): Suwałki [1 pkt]
Suma punktów za podkategorię V.D.: 19 pkt (z 20 możliwych)
Suma punktów za kategorię V: 99 (ze 100 możliwych)
KATEGORIA VI: Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
Ocena infrastruktury turystycznej jest zdaniem autora prezentowanego opracowania
kluczowym składnikiem oceny potencjału turystycznego szlaku pielgrzymkowego Camino
de Santiago. Mniejsze znaczenie dla caminowiczów ma z kolei dostępność komunikacyjna.
Zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez Mikos v. Rohrscheidta ofertę noclegową
oceniono w odniesieniu do jej różnorodności – od najwyższych kategorii hoteli, poprzez
pensjonaty, hostele, szkolne schroniska młodzieżowe po gospodarstwa agroturystyczne, zaś
obiekty gastronomiczne zostały oceniane pod kątem ofert kuchni tematycznej, kuchni
tradycyjnej oraz regionalnej [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 158].
Dane do oceny potencjału turystyczno-kulturowego w tej kategorii pochodzą z: Centralnego
Wykazu Obiektów Hotelarskich zamieszczonego na portalu Ministerstwa Sportu i Turystyki
[https://turystyka.gov.pl/cwoh/index, dostęp: 25.03.2018 r.], portalu Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych [http://www.ptsm.org.pl/, dostęp: 25.03.2018 r., portali
przewoźników publicznych, oficjalnych portali internetowych obiektów noclegowych
i gastronomicznych. Dane te zostały weryfikowane w trakcie badań terenowych
prowadzonych na szlaku.
VI.A. Baza noclegowa na szlaku:
Obiekty noclegowe poszczególnych klas w trzech wyznaczonych miejscowościach, lub
położonych poza nimi, lecz w promieniu 15 km od ich centrum (w sumie do 3 obiektów
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noclegowych dla całego szlaku i danej kategorii, po 2 punkty za każdy). Do badania
wyznaczono miejscowości (i najbliższą okolicę): Suwałki i gminę wiejską Suwałki dla
kościoła pw. św. Jakuba w Bakałarzewie, Kętrzyn i gminę wiejską Kętrzyn dla bazyliki
pw. św. Jerzego w Kętrzynie oraz Olsztyn i gminę miejską Olsztyn dla bazyliki
konkatedralnej pw. św. Jakuba w Olsztynie.
Hotele:
– Hotele kategorii 5*****:
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Suwałk [0 pkt]
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Kętrzyna [0 pkt]
Olsztyn: Hotel Marina Club Destination SPA [2 pkt]
– Hotele kategorii 4****:
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Suwałk [0 pkt]
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Kętrzyna [0 pkt]
Olsztyn: Hotel Wileński [2 pkt]
– Hotele kategorii 3***:
Suwałki: Hotel Akvilon [2 pkt]
Kętrzyn: Hotel Agros [2 pkt]
Olsztyn: Omega Hotel [2 pkt]
– Hotele kategorii 2**:
Suwałki: Hotel Logos [2 pkt]
Kętrzyn: Hotel Wanda [2 pkt]
Olsztyn: Pirat Hotel** & SPA [2 pkt]
– Hotele kategorii 1*:
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Suwałk [0 pkt]
Brak hotelu tej kategorii w promieniu 15 km od Kętrzyna [0 pkt]
Olsztyn: Hotel Wysoka Brama [2 pkt]
Hostele:
Suwałki: Hostel „Wigry” [2 pkt]
Kętrzyn: Hostel Aria [2 pkt]
Olsztyn: Hostel Relaks [2 pkt]
Pensjonaty:
Suwałki: Folwark Hutta [2 pkt]
Reszel: Pensjonat „Impuls” (w promieniu 15 km od Kętrzyna) [2 pkt]
Olsztyn: Pensjonat „U Jacka” [2 pkt]
Schroniska turystyczne lub młodzieżowe:
Suwałki: Schronisko Młodzieżowe [2 pkt]
Kętrzyn: Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym [2 pkt]
Olsztyn: Szkolne Schronisko Młodzieżowe [2 pkt]
Inne nieskategoryzowane stałe usługi noclegowe:
Stary Folwark, Suwałki: Ośrodek Wypoczynkowy „U Zygmunta” [2 pkt]
Kętrzyn, Filipówka 8A: „Zacisze Mazury” [2 pkt]
Olsztyn: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Gronie” [2 pkt]
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Gospodarstwa agroturystyczne:
Suwałki: Gospodarstwo agroturystyczne „U Mańka” [2 pkt]
Kętrzyn: „Stara Leśniczówka Gierłoż” [2 pkt]
Olsztyn: Gospodarstwo agroturystyczne „W Lesie” [2 pkt]
Suma punktów za podkategorię VI.A. – 48 (z 60 możliwych)
VI.B. Restauracje i inne obiekty gastronomiczne
Restauracje funkcjonujące bezpośrednio przy obiektach szlaku (do 5 lokali, po 4 pkt):
1. Wigry – pokamedulski zespół klasztorny [4 pkt]
Dodatek za kuchnię tematyczną (danie związane z tematem szlaku), jeśli jest oferowana
w wymienionych restauracjach przy obiektach (do pięciu lokali, po 2 pkt za obiekt):
Brak oferty kulinarnej, która mogłaby być uznana za zbieżną z tematem Drogi św. Jakuba
[0 pkt]
Inne restauracje z kuchnią regionalną w miejscowościach przy szlaku* (do 5, po 2 pkt):
1. Giżycko: Restauracja „Tawerna Dzika Czapla” [2 pkt]
2. Giżycko: Restauracja „Papryka” [2 pkt]
3. Giżycko: Restauracja Bibliotheque [2 pkt]
4. Reszel: Restauracja Zamkowa [2 pkt]
Restauracje z kuchnią tradycyjną w miejscowościach przy szlaku** (do 5, po 1 pkt):
1. Dusznica: Gospoda [0 pkt]
2. Suwałki: Restauracja „OPEN Suwalszczyzna” [0 pkt]
3. Kętrzyn: „Zajazd pod Zamkiem” [0 pkt]
4. Święta Lipka: Karczma „Berta” [0 pkt]
5. Olsztyn: Restauracja Zamkowa [0 pkt]
Inne restauracje w miejscowościach przy szlaku*** (do 5, po 1 pkt):
1. Sejny: Karczma „Dom Litewski [0 pkt]
2. Suwałki, Krzywe: „Gościniec pod Strzechą” [0 pkt]
3. Suwałki: „Kuchnia Tatarska u Alika” [0 pkt]
4. Kruklanki: Restauracja „Pod Żubrem” [0 pkt]
5. Giżycko: Restauracja „Tawerna Dzika Czapla” [0 pkt]
6. Giżycko: Restauracja „Kuchnie Świata” [0 pkt]
7. Kętrzyn: „Zajazd pod Zamkiem” [0 pkt]
8. Olsztyn: Restauracja „Česká Hospoda” [0 pkt]
Dodatkowe punkty za każdą z wymienionych restauracji, czynną dłużej niż do 22.00
(po 1 punkcie za każdą restaurację):
1. Giżycko: Restauracja „Tawerna Dzika Czapla” [1 pkt]
2. Giżycko: Restauracja „Papryka” [1 pkt]
3. Giżycko: Restauracja Bibliotheque [1 pkt]
4. Reszel: Restauracja Zamkowa [1 pkt]
Dodatkowe punkty za regularną ofertę kulturalną niezwiązaną z tematem szlaku lub jego
obiektów w każdej z wymienionych restauracji przy obiektach oraz w restauracjach z kuchnią
regionalną lub tradycyjną albo za ofertę związaną z tematem szlaku, lecz nieregularną (do 5
restauracji – po 1 punkcie):
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1. Giżycko: Restauracja Bibliotheque – warsztaty kulinarne, koncerty fortepianowe, koncerty
szant [1 pkt]
2. Suwałki: „Kuchnia Tatarska u Alika” – warsztaty kulinarne w jurcie mongolskiej [1 pkt]
Suma punktów za podkategorię VI.B.: 18 (z 60 możliwych)
VI.C. Komunikacja
VI.C.a. Dostępność komunikacyjna szlaku (obiekty kluczowe szlaku):
Obiekty kluczowe położone w odległości do 50 km od lotniska krajowego* (za pierwsze dwa
obiekty po 3 pkt):
1. Olsztyn – bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba – w odległości mniejszej do 50 km od
Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury [3 pkt]
Obiekty kluczowe położone w odległości mniejszej niż 20 km od zjazdu z autostrady lub
drogi ekspresowej (za pierwsze dwa obiekty po 5 pkt):
1. Suwałki – konkatedra pw. św. Aleksandra – w odległości mniejszej niż 20 km od zjazdu
z drogi ekspresowej S61 [5 pkt]
2. Olsztyn – bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba – w odległości mniejszej niż 20 km
od zjazdu z drogi ekspresowej S513 [5 pkt]
Przebieg dróg krajowych przez gminy, w których znajdują się obiekty kluczowe szlaku
(do 2 dróg krajowych na każdy obiekt, lecz do 5 dróg na cały szlak po 2 pkt):
1. Suwałki:
– S61 – droga ekspresowa: Raczki – Suwałki [2 pkt]
– DK 8 – trasa drogi krajowej nr 8: Budzisko – Suwałki [2 pkt] – Raczki – Augustów –
Suchowola – Białystok – Wyszków – Radzymin – Warszawa – Tomaszów Mazowiecki –
Wrocław – Kłodzko – Kudowa Zdrój.
2. Kętrzyn: brak dla miasta i gminy [0 pkt]
3. Olsztyn:
– DK 16 – trasa drogi krajowej nr 16: Dolna Grupa – Iława – Ostróda – Olsztyn [2 pkt] –
Barczewo – Mrągowo – Ełk – Augustów – Sejny – Ogrodniki.
– DK 51 – trasa drogi krajowej nr 51: granica państwa – Bezledy – Bartoszyce – Lidzbark
Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn [2 pkt] – Olsztynek.
Duże dworce kolejowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za pierwsze dwa po
3 pkt):
1. Suwałki [3 pkt]
2. Olsztyn [3 pkt]
Pozostałe dworce kolejowe* w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy po
2 pkt):
1. Kętrzyn [0 pkt]
Dworce autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy po 2 pkt):
1. Suwałki [2 pkt]
2. Olsztyn [2 pkt]
Przystanki* autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za każdy po 1 pkt):
1. Kętrzyn [1 pkt]
3

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych-w-polsce_6848/siec_dk_25_09_2017r.pdf
[pozyskano: 28.01.2018 r.]
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VI.C.b. Transport zorganizowany na obszarze szlaku:
Stała linia kolejowa, autobusowa lub mikrobusowa łącząca przynajmniej cztery obiekty
szlaku, w tym przynajmniej dwa obiekty kluczowe (za pierwsze 3 linie po 5 punktów):
1. Linia autobusowa Arriva Sp. z o.o. łącząca dwie miejscowości z obiektami kluczowymi
(Kętrzyn i Olsztyn), a także inne miejscowości z innymi obiektami przy szlaku: Święta Lipka,
Reszel, Kolno i Barczewo [5 pkt]
2. Linia autobusowa PKS Nova S.A. O/Suwałki łącząca dwie miejscowości z obiektami
kluczowymi (Kętrzyn i Olsztyn), a także miejscowości z innymi obiektami przy szlaku
Giżycko, Olecko i Bakałarzewo [5 pkt]
Dodatkowe kursy regularnych linii kolejowych lub autobusowych w sezonie turystycznym
(za pierwsze 5 linii i kursów po 2 pkt):
1. Linia Kolejowa PKP Kętrzyn-Węgorzewo (nr 259) w sezonie turystycznym łączy
2 miejscowości z obiektami szlaku: w Kętrzynie (obiekt kluczowy) i w Karolewie. [2 pkt]
Suma punktów za podkategorię VI.C.: 44 (z 80 możliwych)
Suma punktów za kategorię VI: 110 (z 200 możliwych)

Łączna suma punktów za wszystkie kategorie (I-VI): 627 (z 1000 możliwych)
Tab. 1 Zestawienie punktacji w poszczególnych zakresach dla Drogi św. Jakuba Camino
Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia i Mazury”: Dusznica – Olsztyn)
Kategoria

Kategoria I:
Organizacja szlaku

Kategoria II:
Ogólna atrakcyjność
turystyczna szlaku

Kategoria III:
Turystycznokulturowy potencjał
obiektów szlaku

Podkategorie

A. Tematyzacja szlaku
B. Oznaczenie szlaku
C. Koordynacja szlaku
D. Dostępność obiektów
Suma: cała kategoria:
A. Autentyczność obiektów
B. Zwartość szlaku
C. Liczba obiektów
D. Własna usługa transportowa
E. Stan utrzymania obiektów
Suma: cała kategoria:
A. Znaczenie kulturowe zgodne
z tematem szlaku
B. Eventy zgodne z tematyką
C. Dodatkowe atrakcje
tematyczne
D. Znaczenie historyczne
E. Znaczenie biograficzne
F. Znaczenie religijne
G. Znaczenie: inne typy
turystyki kulturowej
H. Znaczenie: grupy etniczne
I. Dodatek: oferta obiektów
J. Dodatek: obiekty unikalne
Suma: cała kategoria:
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Punkty
uzyskane

Maks. liczba
możliwych
punktów

24
40
36
13
113
40
5
12
10
15
82
30

50
50
50
50
200
40
15
15
15
15
100
60

30
15

40
20

9
5
0
14

20
20
20
20

12
25
20
160

20
30
50
300
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Kategoria

Podkategorie

Kategoria IV:
Obsługa własna
szlaku

A. Promocja szlaku
B. Oferty wypraw
C. Oferta pakietowa
D. Inne elementy obsługi
turystycznej
Suma: cała kategoria:
A. Inna turystyczno-kulturowa
B. Inna kulturowa, przyrodnicza
C. Inna turystyczna
D. Pozostałe czynniki
Suma: cała kategoria:
A. Noclegi
B. Gastronomia
C. Komunikacja
Suma: cała kategoria:

Suma dla wszystkie kategorie:

Kategoria V:
Pozostała oferta
turystyczna szlaku

Kategoria VI:
Infrastruktura
turystyczna i
komunikacyjna

Punkty
uzyskane

Maks. liczba
możliwych
punktów

34
15
14
0

45
20
20
15

63
40
20
20
19
99
48
18
44
110

100
40
20
20
20
100
60
60
80
200

627

1000

8. Interpretacja wyników waloryzacji Drogi św. Jakuba Camino Polaco
(odcinek Dusznica – Olsztyn)
Przeprowadzona waloryzacja Drogi Polskiej metodą opracowaną przez A. Mikos von
Rohrscheidt wykazała, że badany odcinek Camino Polaco zgodnie z osiągniętą punktacją
ogólną (627 pkt) należy zakwalifikować jako szlak o dużym potencjale turystycznym
[Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 164]. Dla porównania, waloryzowanym już odcinkom Drogi
św. Jakuba w Polsce przypisano następującą liczbę punktów: zachodniopomorski odcinek
Pomorskiej Drogi św. Jakuba: 598 pkt [Duda, 2014: 86] i Wielkopolska Droga św. Jakuba:
548 pkt [Cerkaski, 2012: 72]. Należy jednak zaznaczyć, że przeprowadzone przez T. Dudę
i T. Cerkaskiego waloryzacje w/w dwóch odcinków Drogi św. Jakuba zawierają niestety
błędy – m.in. w przydzieleniu punktów w poszczególnych kategoriach. Dotyczy to głównie
przyznaniu dodatkowych punktów za turystyczno-kulturowy potencjał szlaku, ofertę
turystyczno-kulturową na obszarze szlaku (muzea poza szlakiem lub poza tematem szlaku,
eventy poza szlakiem), oraz restauracje i obiekty komunikacyjne. Dodatkowo T. Duda
wprowadził niewielką modyfikację metody bonitacji punktowej zaadoptowanej przez Armina
Mikos von Rohrscheidt, przyznając dodatkowe punkty w kategorii VI.A. (Baza noclegowa na
szlaku) za funkcjonowanie specjalnie przystosowanego schroniska pielgrzymiego (tzw.
albergi), oznakowanej zgodnie z tematyką szlaku i funkcjonującą w opisach merytorycznych
trasy (przewodnikach, materiałach informacyjnych itp.) [Duda, 2014: 84].
Szczegółowa interpretacja wyników dla poszczególnych kategorii waloryzacji
przedstawia się następująco. W kategorii I oceniano organizację i koordynację szlaku,
zgodność poszczególnych obiektów z tematem szlaku, a także dostępność poszczególnych
obiektów Drogi Polskiej. W sumie w kategorii I przypisano badanemu odcinkowi Camino
de Santiago 113 pkt (na 200 możliwych), co klasyfikuje go jako szlak realny. Według Mikos
v. Rohrscheidt, liczba i rozkład punktów oznacza, że istnieją na tyle duże braki w odniesieniu
do przynajmniej dwóch z czterech zastosowanych w tej kategorii kryteriów, że nie może być
uznany za w pełni dostępny dla zwiedzających lub faktycznie koordynowany lub
wystarczająco tematyzowany lub też w pełni oznaczony w terenie, aby mógł uchodzić
za produkt w pełni rozwinięty [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 164]. Najsłabiej oceniona w tej
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kategorii była zgodność tematyczna poszczególnych obiektów z deklarowanym tematem
szlaku (zgodność tą wykazuje tylko 4 na 18 obiektów) oraz faktyczna pełna dostępność
obiektów szlaku.
W kategorii II (ogólna atrakcyjność turystyczna szlaku) badany odcinek Camino
Polaco został oceniony na 82 punkty ze 100 możliwych, co oznacza, że jest to szlak
atrakcyjny turystycznie [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 165]. Wszystkie 18 obiektów
na szlaku mają charakter autentyczny, a ich stan utrzymania jest zadawalający, przy czym
w wielu obiektach brakuje dostępnych toalet publicznych i węzłów sanitarnych. Charakter
szlaku (szlak pątniczy – pieszy lub rowerowy) nie miał wpływu na ocenę regularnej usługi
transportowej pomiędzy poszczególnymi obiektami przy szlaku.
W kategorii III – decydującej o turystyczno-kulturowym potencjale szlaku – Droga
św. Jakuba Camino Polaco na odcinku Dusznica – Olsztyn otrzymała 160 punktów na 300
możliwych, co plasuje ją w grupie szlaków o średniej tematycznej atrakcyjności
turystyczno-kulturowej, skoncentrowanej na deklarowanej tematyce szlaku [Mikos
v. Rohrscheidt, 2010: 167]. Niewysoka liczba punktów przypisanych w tej kategorii wynika
m.in. z braku przy szlaku obiektów o znaczeniu międzynarodowym (wpisanych na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO). W dniu 20 kwietnia
2018 r. szlak wzbogacił się o Pomnik Historii – jest nim Bazylika Nawiedzania Najświętszej
Maryi Panny w Świętej Lipce. Obiekty położone przy Camino Polaco mają jednak duże
znaczenie dla turystyki obiektów militarnych („Wilczy Szaniec”, Twierdza Boyen), turystyki
biograficznej (Suwałki, „Wilczy Szaniec”) oraz turystyki muzealnej. Obiektem
o międzynarodowym znaczeniu historycznym, jednak nie związanym z tematem szlaku, jest
kwatera główna Adolfa Hitlera „Wilczy Szaniec. Wysoko oceniona została oferta obiektów
w zakresie przewodnictwa oraz własnego materiału informacyjnego.
Poprawnie wypada również ocena Drogi Polskiej pod kątem działań promocyjnych
i obsługi własnej. W kategorii tej szlak uzyskał 63 pkt ze 100 możliwych, co kwalifikuje go
do szlaku z dostatecznym poziomem usług turystycznych i znaczną aktywnością
autopromocyjną [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 169]. Dobrze należy ocenić informację
i promocję szlaku, choć Camino Polaco na odcinku Dusznica – Olsztyn nie posiada
własnego, aktualizowanego portalu internetowego. Do tej pory wydane zostały dwa
przewodniki po badanym odcinku szlaku, a także szereg publikacji książkowych,
przewodnikowych i albumowych po obiektach przy szlaku. Dodatkowym atutem drogi są
oferty wypraw – w postaci pielgrzymek pieszych i rowerowych, które organizuje Bractwo
Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie. Niestety od momentu otwarcia szlaku
nie zorganizowano konferencji naukowej i popularyzacyjnej, związanej z tematyką szlaku.
W kategorii V (ogólna atrakcyjność turystyczna szlaku) Droga św. Jakuba Camino
Polaco uzyskała niemal maksymalną z możliwych liczbę punktów (99), co klasyfikuje ją jako
szlak o wybitnym znaczeniu kulturowo-turystycznym i ogólnoturystycznym [Mikos
v. Rohrscheidt, 2010: 170]. Wpływ na tak wysoką ocenę ma przebieg szlaku przez miasta
(Suwałki, Giżycko, Kętrzyn, Olsztyn) z bogatą ofertą turystyczno-kulturową dla różnych
form turystyki. Rangę szlaku podwyższają również walory przyrodnicze w przestrzeni szlaku
(Wigierski Park Narodowy, rezerwaty przyrody i pomniki przyrody, jeziora zdatne do kąpieli,
a także parki miejskie) oraz krzyżowanie się szlaku z innymi szlakami turystycznokulturowymi o zasięgu międzynarodowym (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego), krajowym
(Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Warmii i Mazurach) i o zasięgu
regionalnym (Szlak Fortyfikacji Mazurskich i Szlak Zamków Gotyckich). Najsłabiej w tej
kategorii została oceniony zakres „Duże miasta na szlaku”, bowiem na badanym odcinku
Camino Polaco jedynym miastem liczącym ponad 100 tys. mieszkańców jest Olsztyn,
brakuje natomiast miast powyżej 250 tys. mieszkańców.
Ogólna ocena bazy noclegowej i gastronomicznej w trzech wyznaczonych
miejscowościach na szlaku (Suwałki, Kętrzyn, Olsztyn) wypadła dobrze. W ramach kategorii
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VI (Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna) Droga Polska uzyskała 110 punktów (na 200
możliwych) – co oznacza, że jest to szlak ze średnio rozwiniętą infrastrukturą służącą
turystyce [Mikos v. Rohrscheidt, 2010: 172]. Ocenę w zakresie bazy gastronomicznej obniża
brak restauracji funkcjonujących bezpośrednio przy obiektach szlaku (za wyjątkiem zespołu
pokamedulskiego w Wigrach) oraz brak oryginalnych produktów kulinarnych związanych
z tematem szlaku. Należy jednak podkreślić, że głównym problemem związanym
z funkcjonowaniem odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce, w tym także Drogi Polskiej jest
słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, która mogłaby zaspokoić potrzeby zarówno
indywidualnego pielgrzyma, jak i kilkunastoosobowej grupy pątników. Największe braki
w tym zakresie dotyczą bazy noclegowej, a zwłaszcza pożądanej przez caminowiczów sieci
schronisk – albergue, a także miejsc do odpoczynku, spożycia posiłku i schronienia przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi na szlaku (schrony, wiaty turystyczne, ławki, stoły).
Na podkreślenie zasługują dwie albergi (schroniska) dla caminowiczów, które funkcjonują
przy sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej oraz w parafii konkatedralnej pw. św. Jakuba
w Olsztynie – tzw. Centrum św. Jakuba. Ogólną oceną w tej kategorii obniża również brak
usług noclegowych hotelów zarówno najniższej kategorii (1*), jak i najwyższej kategorii
(4* i 5*) w odległości 15 km od dwóch obiektów kluczowych: Bakałarzewa i Kętrzyna.
Wędrujący szlakiem Drogi Polskie Jakuba korzystają głównie z bazy noclegowej Mazur
i Warmii, przez które przebiega szlak. Baza ta jest bardzo dobrze rozwinięta, jednak wyraźnie
sezonowa.

9. Atuty i mankamenty badanego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco
(Dusznica – Olsztyn) – ocena oparta na wynikach waloryzacji oraz własnych
obserwacjach
9.1. Mocne strony szlaku
Droga św. Jakuba Camino Polaco jest kluczowym odcinkiem zarówno polskiej, jak
i europejskiej sieci Camino de Santiago. Pierwsza koncepcja oznakowanie tego odcinka
Szlaku Jakubowego powstała już w 2004 r. i pod tym względem, szlak ten należy obok
Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba do najstarszych w Polsce. Szlak został bardzo dobrze
oznakowany przez p. Bogdana Czerniawskiego, którego wsparło Bractwo Pielgrzymkowe św.
Jakuba w Kętrzynie. Przeprowadzone przez Autora prezentowanego opracowania liczne
wywiady zarówno z Koordynatorem szlaku – p. Józefem Banaszukiem, jak wieloma
pielgrzymami i caminowiczami w Polsce, którzy przeszli badany odcinek szlaku wykazały, że
Droga Polska należy do najwyżej ocenianych odcinków Camino de Santiago w kraju pod
względem atrakcyjności krajobrazowej i oznakowania.
Atutem badanego odcinka Camino Polaco jest pełne oznakowanie szlaku na odcinku
317 km, z Dusznicy do Olsztyna. Bardzo dobrze należy ocenić również sposób wytyczenia
szlaku – w znacznej części przebiega on bowiem wzdłuż dróg gruntowych lub twardych,
a także duktów leśnych – najbardziej przyjaznego podłoża do wędrówek pieszych. Ozdobą
„caminową” badanego odcinka szlaku jest 20 „kamieni św. Jakuba” postawionych przy
kluczowych obiektach szlaku oraz 5 dużych i 14 małych tablic informacyjnych o Camino
Polaco, które znajdują się także przy głównych obiektach drogi. Bardzo mocną stroną szlaku
jest jego włączenie w europejską sieć Camino de Santiago i jego lokalizacja. Droga
św. Jakuba Camino Polaco łączy się bowiem z siecią Szlaku Jakubowego na Litwie (Punia –
Łoździje) – szlaki te są obecnie najbardziej na północny-wschód wysuniętymi odcinkami
Camino de Santiaga w Europie. Coraz częściej takimi „egzotycznymi” odcinkami Drogi św.
Jakuba interesują się osoby, które wędrowały – pielgrzymowały różnymi fragmentami
Camino de Santiago na Półwyspie Iberyjskim. Podkreślić należy, że wszystkie 18 obiektów
na badanym odcinku szlaku są autentyczne, czyli nie stanowią wtórnych kreacji na potrzeby
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szlaku, a odległość między kolejnymi obiektami szlaku – za wyjątkiem odcinków Olecko –
Kruklanki oraz Giżycko – Gierłoż, jest mniejsza niż 30 km. Większość obiektów jest
położona bezpośrednio lub w bliskim sąsiedztwie od ośrodków o dużej lub znacznej recepcji
turystycznej.
Dla caminowiczów ważne na szlaku są ślady kultu św. Jakuba Starszego Apostoła.
I choć przy badanym odcinku Drogi św. Jakuba znajdują się tylko dwa kościoły pw. św.
Jakuba Starszego Apostoła w Bakałarzewie i Olsztynie, to ranga obiektu w Olsztynie jest
znacząca – jest to bowiem jedna z dwóch polskich katedr (obok Szczecina) pw. św. Jakuba
Starszego Apostoła. Św. Jakub jest także patronem Olsztyna. Ikonografia św. Jakuba
Apostoła występuje również w bazylice św. Jerzego w Kętrzynie, bazylice Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Reszlu oraz w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie.
Kolejnym bardzo ważnym atutem Drogi Polskiej jest atrakcyjność turystyczna
przestrzeni geograficznej (przestrzeni turystycznej i przestrzeni sakralnej) przez którą
oznakowano szlak. Malownicze regiony Suwalszczyzny, Mazur i Warmii to obszary
o wysokich walorach krajobrazowych. Pielgrzymkowa ranga szlaku jest wzmocniona poprzez
funkcjonowanie przy nim sanktuariów o randze ponadregionalnej (sanktuarium Matki
Jedności Chrześcijan w Świętej Lipce) i diecezjalnej (m.in. sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej w Sejnach, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach, sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, sanktuarium św. Brunona w Giżycku, sanktuarium
Matki Bożej Miłosierdzia w Kętrzynie, sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie).
Rangę szlaku podnoszą także obiekty związane ze św. Janem Pawłem II na Wigrach,
w Olsztynie i w Leszczewie oraz Szlaki Papieskie.
Za kolejny atut szlaku należy uznać bardzo dobrą koordynację szlaku, którą podejmuje
Bractwo Pielgrzymkowe św. Jakuba w Kętrzynie we współpracy z duszpasterzami parafii
i władzami samorządowymi gmin, przez które przebiega szlak. Bractwo podejmuje wiele
działań dodatkowych związanych z tematyką szlaku – organizuje pielgrzymki – wędrówki
o charakterze pielgrzymkowo-turystycznym, a także szereg mikroeventów związanych
tematycznie z kultem św. Jakuba i Drogą św. Jakuba. Osoby, które przejdą co najmniej 100
km Drogi Polskiej i udokumentują to poprzez zebranie pieczątek w Paszporcie Pielgrzyma
otrzymują od Bractwa Pielgrzymkowego w Kętrzynie specjalny certyfikat –
tzw. „Warmiankę”. Cykliczne lokalne imprezy religijne związane ze św. Jakubem
organizowane są w Kętrzynie i Olsztynie. Dla turysty kulturowego wędrującego Drogą Polską
z Dusznicy do Olsztyna ważnymi obiektami będą przede wszystkim: Pomnik Historii tj.
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, gotyckie kościoły
(Kętrzyn, Reszel, Olsztyn) oraz zespoły kościelno-klasztorne (Sejny, Wigry, Święta Lipka,
Barczewo). Dla turysty poszukujących obiektów związanych z turystyką militarną ogromną
satysfakcją będzie zwiedzenie „Wilczego Szańca” – kwatera główna Adolfa Hitlera
w Gierłoży, a także Twierdzy Boyen w Giżycku.
9.2. Słabe strony szlaku
Poważnym mankamentem badanego odcinka Drogi św. Jakuba Camino Polaco jest
słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna na szlaku poza dużymi miastami. Dotyczy
to przede wszystkim bazy uzupełniającej na szlaku, zwłaszcza miejsc do odpoczynku
i schronienia przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (schrony, wiaty turystyczne,
ławki, stoły, oparcia na rowery), a także bazy noclegowej – brak sieci schronisk
dla pielgrzymów – albergue (za wyjątkiem funkcjonujących schronisk w Sejnach i Olsztynie).
Tylko część obiektów przy szlaku jest wyposażona w WC oraz węzły sanitarne. Droga Polska
z Dusznicy do Olsztyna posiada niestety skromną ikonografię św. Jakuba Starszego Apostoła
w świątyniach lub kaplicach przy szlaku (za wyjątkiem Bakałarzewa, Kętrzyna, Świętej
Lipki, Reszla, Barczewa i Olsztyna). Pomimo starań i szeregu projektów realizowanych przez
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koordynatora szlaku niezadowalająca jest wiedza na temat Camino Polaco wśród
duszpasterzy pracujących w parafiach przy szlaku, a także nieznajomość tematyki szlaku lub
też obojętność wobec niego wśród części gospodarzy mieszkających przy szlaku.
Przeprowadzone w trakcie badań terenowych wywiady w kilku punktach informacji
turystycznej (Giżycko, Olecko) wykazały także brak wiedzy na temat Drogi Polskiej wśród
pracowników tychże ośrodków. Odnotować należy także braki w informacji o szlaku
w lokalnych portalach internetowych gmin, miast i powiatów przez które przebiega droga.

10. Postulaty w zakresie modyfikacji i rozwijania oferty szlaku
Przeprowadzona bonitacja punktowa Drogi św. Jakuba Camino Polaco na odcinku
z Dusznicy do Olsztyna pozwoliła wykazać mocne i słabe strony całego szlaku, jego
atrakcyjność turystyczną, koordynację, a także braki. Mankamenty wynikają w dużej mierze
z krótkiego okresu funkcjonowania szlaku, który nie zdołał jeszcze zaistnieć w świadomości
mieszkańców Suwalszczyzny, Mazur i Warmii. Aby Camino Polaco był szlakiem
autentycznym i żywym, musi być obecny i znany w społeczności lokalnej. Konieczna jest
zatem praca informacyjna i edukacyjna – wprowadzać należy informacje o Camino
de Santiago do programu miejscowych szkół (edukacja regionalna), organizacji
i stowarzyszeń młodzieżowych, drużyn harcerskich, grup zrzeszających liturgiczną służbę
ołtarza, szkolnych kół turystyczno-krajoznawczych, grup duszpasterskich działających przy
miejscowych parafiach, lokalnych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także
w miejskich i gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach. Bardzo ważne w tym zakresie są
warsztaty, prelekcje, wykłady i wystawy na temat „głównej ulicy Europy”, jak popularnie
nazywana jest Droga św. Jakuba. Znakomitym wsparciem do popularyzacji Szlaku
Jakubowego w lokalnych społecznościach jest także organizacja weekendowych
(niedzielnych) pielgrzymek, wędrówek, rajdów Camino Polaco [Mróz F., Mróz Ł., 2013b:
283–284]. Istotnym krokiem do dalszego rozwoju szlaku byłaby organizacja konferencji
naukowej na temat Drogi św. Jakuba oraz śladów kultu św. Jakuba na Pojezierzu
Wschodniobałtyckim. Konieczna jest także dalsza praca nad poprawą infrastruktury
turystycznej i stała aktywizacja lokalnych społeczności i interesariuszy szlaku. Do rozwoju
szlaku przyczyniłaby się także organizacja eventów o tematyce związanej z kultem
św. Jakuba i Drogą św. Jakuba w obiektach na szlaku. W oparciu o doświadczenia
koordynatorów innych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce (m.in. odcinka Camino Polaco
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, Pomorskiej Drogi św. Jakuba na terenie
woj. pomorskiego oraz Małopolskiej Drogi św. Jakuba na terenie woj. małopolskiego)
ważnym krokiem do dalszego rozwoju szlaku jest ustanowienie Rady Programowej
(Kapituły) do spraw Rozwoju Drogi św. Jakuba Camino Polaco. W Radzie tej powinni
znaleźć się przedstawiciele wszystkich powiatów, gmin i parafii przez które przebiega
Camino Polaco, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. podlaskiego
i woj. warmińsko-mazurskiego, przedstawiciel ordynariusza diecezji ełckiej i archidiecezji
warmińskiej (np. przedstawiciel wydziału duszpasterskiego kurii diecezjalnej), reprezentanci
świata nauki, a także przedstawiciele nadleśnictw i obszarów objętych ochroną przyrody
przez które poprowadzono Camino de Santiago, w końcu przedstawiciele Lokalnych Grup
Działania i Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz oczywiście Koordynatorzy Szlaku
czyli członkowie Bractwa Pielgrzymkowego św. Jakuba w Kętrzynie.
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11. Droga św. Jakuba Camino Polaco (odcinek „Suwalszczyzna” oraz „Warmia
i Mazury”: Dusznica – Olsztyn), jako destynacja turystyki kulturowej
Polskie odcinki Drogi św. Jakuba tworzą sieć najdłuższego szlaku pielgrzymkowego
w Polsce. Obecnie (stan na 1 marca 2018 r.) w Polsce funkcjonuje 36 oznakowanych polskich
odcinków Drogi św. Jakuba, które łącznie tworzą sieć Camino de Santiago o długości ponad
6 600 km. Sieć ta jest powiązana z europejską siecią szlaków prowadzących do grobu
św. Jakuba w Santiago de Compostela. Droga św. Jakuba w Polsce łączy się z odcinkami
Camino de Santiago: w Rosji – w Obwodzie Kaliningradzkim (Pomorska Droga św. Jakuba),
na Litwie, na Ukrainie, w Słowacji, w Czechach oraz w Niemczech.
Rozwój Drogi św. Jakuba w Polsce i wędrówek szlakiem muszli św. Jakuba wspierany jest
przez duszpasterzy, władze samorządów, lokalnych przedsiębiorców, a także mieszkańców
regionów przez które prowadzi szlak. Rosnąca sieć Camino de Santiago w Polsce
i towarzyszące im liczne inicjatywy wpływają na większe zainteresowanie pielgrzymkami
do sanktuarium w Composteli – zarówno polskimi odcinkami Szlaku Jakubowego, jak
i na Półwyspie Iberyjskim [Mróz, 2016: 281–283].
Badany odcinek Drogi św. Jakuba Camino Polaco jest ważnym elementem europejskiej sieci
szlaków prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Ranga szlaku została
doceniona już w 1987 r. przez Radę Europy poprzez ogłoszenie Drogi św. Jakuba pierwszym
Europejskim Szlakiem Kulturowym. Camino Polaco doskonale wpisuje się w sieć szlaków
turystyki kulturowej. Pomimo, że badany odcinek szlaku jest systemem kilkuletnim (szlak
otwarto w dniu 25 lipca 2011 roku) to zyskał sobie już miano jednego z najpiękniejszych
odcinków Camino de Santiago w Polsce i stopniowo zyskuje na popularności. Camino
Polaco na odcinku z Dusznicy do Olsztyna ma także znaczenie dla innych form turystyki
kulturowej (np. biograficznej, muzealnej, dziedzictwa historyczno-kulturowego, obiektów
militarnych i turystyki eventowej), a przestrzeń geograficzna szlaku przyciąga także osoby
uprawiające turystykę przyrodniczą, zrównoważoną i turystykę wiejską.
Turystyka religijna – to podróż podjęta z motywów religijnych lub religijno-poznawczych
[Jackowski, 2003: 123]. W ostatnim dwudziestoleciu, pomimo nasilonego zjawiska
sekularyzacji życia publicznego i rosnącego procesu laicyzacji społeczeństw widoczna jest
rosnąca popularność turystyki religijnej – według Światowej Organizacji Turystyki
(UNWTO) w ciągu roku uprawia ją 330 mln osób [Mróz F., Mróz Ł., 2013a: 105]. Jak już
wspomniano bezpośrednio lub w bliskim sąsiedztwie przy badanym odcinku Drogi
św. Jakuba Camino Polaco funkcjonuje kilka sanktuariów: sanktuarium Matki Bożej
Sejneńskiej w Sejnach, sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach, sanktuarium
Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku, sanktuarium św. Brunona w Giżycku, sanktuarium
Matki Bożej Miłosierdzia w Kętrzynie, sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan w Świętej
Lipce i sanktuarium Miłosierdzia Bożego (w parafii św. Józefa) w Olsztynie. Warto również
podkreślić, że w Olsztynie znajduje się także drugie sanktuarium Miłosierdzia Bożego
(w parafii pw. Miłosierdzia Bożego), a także sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
i sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Turystyka religijna rozwija się także w oparciu
o Szlaki Papieskie i miejsca związane z pobytem Janem Pawła II na Suwalszczyźnie (zespół
pokamedulski w Wigrach i dom rodziny Milewskich w Leszczewie) oraz w Świętej Lipce
i w Olsztynie (Bazylika konkatedralna św. Jakuba, Wyższe Seminarium Duchowne
„Hosianum”, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Park przy stadionie, lotnisko
w Dajtkach).
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Turystyka muzealna
Przy badanym odcinku Drogi św. Jakuba Camino Polaco znajduje się wiele muzeów, które
mają duże znaczenie poznawcze, historyczne i dydaktyczno-wychowawcze. Obiekty
te gromadzą cenne zbiory oraz prezentują historię i wartości umacniające więzi lokalnego
społeczeństwa z regionem. Najbardziej znaczącymi obiektami w tej grupie są obiekty wpisane
na ministerialną listę muzeów w Państwowym Rejestrze Muzeów, tj.: Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Na szczególną uwagę zasługują
także: Muzeum Jana Pawła II na Wigrach, Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego
w Starym Folwarku, Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie oraz dwa muzea
wojskowe: Twierdza Boyen w Giżycku i „Wilczy Szaniec” w Gierłoży. Duże znaczenie
dla turystyki muzealnej posiadają także muzea w Sejnach (Muzeum Ziemi Sejneńskiej),
Barczewie (Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego), Świętej Lipce (Muzeum
w Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej), Reszlu (Galeria Zamek Reszel – Oddział
Muzeum Warmii i Mazur) i w Olsztynie (Muzeum Sportu im. Mariana Tadeusza
Rapackiego).
Turystyka biograficzna
Droga św. Jakuba Camino Polaco jest także ważną przestrzenią w rozwoju turystyki
biograficznej. Z regionem Suwalszczyzny, Mazur i Warmii związanych jest wiele
znamienitych osobowości, których znaczenie dla rozwoju regionu i Polski jest ogromne.
Na pierwszym miejscu należy wskazać św. Jana Pawła II, który jako wikariusz, a następnie
biskup, arcybiskup, kardynał i w końcu głowa Kościoła katolickiego wielokrotnie odwiedzał
malownicze obszary Pojezierza Wschodniobałtyckiego (Suwałki, Wigry, Święta Lipka,
Olsztyn, spływy kajakowe m.in. na Czarnej Hańczy, Łynie, Kanale Augustowskim).
Z Giżyckiem związana jest postać św. Brunona z Kwerfurtu (około 974 – 1009) –
benedyktyńskiego mnicha, męczennika oraz świętego Kościoła katolickiego. W mieście
znajduje się Krzyż św. Brunona oraz jego sanktuarium. W 1999 r. Rada Miasta Giżycko
uznała św. Brunona za patrona miasta. W Suwałkach (23 maja 1842 r.) urodziła się i przez
siedem lat mieszkała Maria Konopnicka. Obecnie w Suwałkach funkcjonuje Muzeum
Okręgowe im. Marii Konopnickiej, w którym udostępniono wystawę poświęconą poetce
i nowelistce. W Suwałkach (6 marca 1924 r.) urodził się również Andrzej Wajda – polski
reżyser filmowy i teatralny, nagrodzony w 2000 r. Nagrodą Akademii Filmowej za całokształt
twórczości. Barczewo, Święta Lipka i Olsztyn to z kolei miejscowości na szlaku związane
z Feliksem Nowowiejskim – wybitnym kompozytorem i dyrygentem. Wilczy Szaniec
w Gierłoży to słynna kwatera główna Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych
oraz miejsce nieudanego zamachu na życie dyktatora III Rzeszy (20 lipca 1944 r.).
Turystyka dziedzictwa historyczno-kulturowego regionów przez które przebiega badany
odcinek Drogi św. Jakuba oferuje miejsca związane z bogatą historią, tradycją i kulturą
mieszkańców tych ziem. Do najcenniejszych obiektów należą przede wszystkim: Bazylika
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce (uznana 20 kwietnia 2018 r.
za Pomnik Historii), gotycka bazylika pw. św. Jerzego w Kętrzynie, gotycki kościół
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu, gotycka bazylika konkatedralna
pw. św. Jakuba w Olsztynie, a także zespoły kościelno-klasztorne w Sejnach, Wigrach
i Barczewie. Gotycka bazylika konkatedralna pw. św. Jakuba w Olsztynie (obiekt kluczowy
szlaku) oraz gotycki zamek kapituły warmińskiej, Ratusz Stary i Brama Wysoka w Olsztynie
są obiektami na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Turystyka obiektów militarnych
Droga św. Jakuba Camino Polaco krzyżuje się z dwoma szlakami, które są przestrzenią
zainteresowań turystów odwiedzających obiekty militarne – są to Szlak Frontu Wschodniego
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I Wojny Światowej na Warmii i Mazurach oraz Szlak Fortyfikacji Mazurskich. Obiektem
o międzynarodowym znaczeniu dla turystyki obiektów militarnych jest „Wilczy Szaniec”
w Gierłoży – kwatera główna Adolfa Hitlera oraz miejsce nieudanego zamachu na życie
dyktatora III Rzeszy (20 lipca 1944 r.). Turystyka obiektów militarnych skupia się również
w Twierdzy Boyen w Giżycku.
Turystyka eventowa związana jest przede wszystkim z większymi ośrodkami miejskimi.
W Barczewie, Giżycku, Kętrzynie, Olecku, Olsztynie, Reszlu, Sejnach i Suwałkach, każdego
roku organizuje się szereg wydarzeń o charakterze kulturowym i turystycznym. Wielodniowe,
regularne eventy związane z Drogą św. Jakuba i postacią św. Jakuba Starszego Apostoła
organizowane są w Olsztynie. Są to Dni Olsztyna organizowane z okazji święta św. Jakuba
Starszego Apostoła (25 lipca) – patrona miasta. Na zamku w Kętrzynie z kolei organizowany
jest Jarmark Średniowieczny na św. Jakuba, zaś w Karolewie Turniej rycerski o muszle
św. Jakuba, zaś w Bakałarzewie odpust św. Jakuba. Poza tematyką szlaku zainteresowaniem
turystów cieszą się festiwale i eventy o zasięgu ponadregionalnym, regionalnym i lokalnym,
jak np.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium
Seinensis” w Sejnach, „Przystanek Olecko” w Olecku, „SZTAMA – Spotkania z Teatrem”
w Olecku, „Oleckie Święto Mleka i Miodu”, Kortowiada oraz Olsztyńskie Lato Artystyczne
w Olsztynie, „Dni Reszla” w Reszlu, Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów
Tanecznych „Źródliska” w Suwałkach, Suwałki Blues Festival, Świętolipskie Wieczory
Muzyczne w sanktuarium maryjnym w Świętej Lipce, Walkiria – Mazurski Weekend
Historyczny w Parczu k. Kętrzyna i Kętrzynie, Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej
w Kętrzynie oraz „Mazury Hip Hop Festiwal” w Giżycku.
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Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej
Pytanie 78

Etyka turystyki a patologie w turystyce kulturowej
Autorka: dr Magdalena Banaszkiewicz, UJ, Kraków
W ostatnich latach coraz popularniejszymi określeniami jest „turystyka zrównoważona” oraz
„turystyka odpowiedzialna”. Ich fundament stanowi Globalny Kodeks Etyki w Turystyce,
przyjęty przez UN WTO na przełomie XX i XXI wieku. Choć o turystyce
zrównoważonej/odpowiedzialnej sporo się mówi i pisze, wdrażanie mechanizmów mających
minimalizować szkodliwość masowej turystyki jest często jedynie chwytliwym zabiegiem
marketingowym.
Jak ma się Globalny Kodeks Etyki w Turystyce do „patologii” współczesnej turystyki
kulturowej? Na ile ma realne przełożenie na działalność w branży turystycznej? Czy są
Państwo w stanie podać przykłady „dobrych praktyk” lub wskazać obszary, które
wymagałyby precyzyjniejszej aplikacji założeń Kodeksu? Czy problematyka podejmowana
przez Kodeks jest uwzględniania w programach edukacyjnych w zakresie nauk o turystyce?
Czy w ogóle warto tworzyć tego rodzaju wytyczne, a może lepiej proponować analogicznie
zbiory zasad, ale na poziomie lokalnym?
Odpowiedzi:
dr hab. Jacek Kaczmarek prof. UŁ, Łódź
Kolejne pytanie w ramach FORUM GNIEŹNIEŃSKIEGO można zaliczyć do nurtu
medycznego. Pytamy wszak o patologie, bądź zjawiska patologiczne, w kontekście etyki,
bądź także kwestii moralnych. Już sama wątpliwość dotycząca poprawności w turystyce,
także w naukach o turystyce prowadzi do postawienia diagnozy kondycji badanych zjawisk.
Patologia to przecież nauka o przyczynach chorób, o mechanizmach ich rozwoju i przebiegu,
w końcu o objawach i skutkach. Gdzie zatem trzeba upatrywać skandalu medycznego
w turystyce. Przecież już samą chorobę należy uważać za skandal. Turystyka powinna być
panaceum na różne dolegliwości, które trapią społeczeństwa. Podróże prowadzą do miejsc,
gdzie można odpocząć, czyli począć się od-nowa. Turystyka dostarcza wyjątkowych wrażeń,
pozwala także zdobywać wiedzę, poprawia ogólny stan naszej wrażliwości intelektualnej.
Co jest zatem skandalem, czyli chorobą w turystyce? W moim przekonaniu stanem
chorobowym bywają pomysły cywilizacyjne i następnie reakcja na ich rozwój. Nauki
o turystyce są takim dysonansem cywilizacyjnym, bowiem dotyczą stanu dysharmonii, która
została wywołana przez człowieka. Gdyby społeczeństwa były nomadami, wędrowały po
świecie, wówczas turystyka byłaby zbędna. Nie trapiłyby nas jakiekolwiek patologie
wywoływane przez podróżowanie dla przyjemności w czasie wolnym. Nasze życie byłoby
podróżą, tak w przenośni, jak w dosłownym sensie. Człowiek przestał być wędrowcem
i przeszedł na osiadły tryb życia. Zamieszkał w osadach, w miastach. I wtedy wymyślono
turystykę. Gdybyśmy pozostali nomadami, wówczas perturbacje turystyczne nie zaprzątałyby
nam głowy. W obecnej sytuacji martwimy się jednak o problemy społeczne, gospodarcze,
ekonomiczne jakie niesie ze sobą natężenie zjawisk turystycznych. Popatrzmy jeszcze na inne
sfery życia człowieka. Żyjemy w środowisku wysoce zmechanizowanym. Wiele urządzeń
wykonuje za nas uciążliwą pracę. A jednak konsekwencją ułatwiania codziennej egzystencji
jest ograniczanie aktywności fizycznej. Coraz dłużej pozostajemy bez ruchu. I kreatywny
człowiek wymyśla rekreację. I brniemy dalej, konstruując teorie uzasadniające różnice
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i podobieństwa między turystyką i rekreacją. Nie nazywam tego stanu patologią, bardziej
odpowiada mi dysonans społeczny. Postęp cywilizacyjny wymusza coraz większe
zaangażowanie się w pracy zawodowej. Specjalizacja, i następnie drogi karier zawodowych
ograniczają czas potrzebny do udziału w kulturze. Czytamy coraz mniej, wizyty w teatrach,
filharmoniach są dla wielu wydarzeniem pokoleniowym. Wyrugowaliśmy sztukę
z przestrzeni mieszkań, pracy, nauki, coraz rzadziej inwestujemy w oryginalne dzieła. Sztuka
nie towarzyszy nam w naszych mieszkaniach. Centralne miejsce w reprezentacyjnych
salonach zajmuje raczej telewizor, niż dzieło współczesnego artysty. W konsekwencji,
na brak aktywności kulturalnych w zwyczajnej codzienności wymyślono turystykę kulturową.
To jest taka pokuta, którą turysta kulturowy zadaje sam sobie, aby odpracować zaległości
powstałe z winy intensywnej i niezmiernie ważnej pracy. Zatracenie się w wszechobecnym
i wszechwładnym świecie technologii informacyjnych wywołało zamieszanie w naszych
postawach i reakcjach społecznych. Nie odróżniamy już powiązań sieciowych
od bezpośrednich relacji społecznych. Mówi się właśnie o patologii cyfrowej. I reakcją
na taki stan chorobowy współczesnych „procesorów korporacyjnych” stała się turystyka
kontemplacyjna. Zamykamy się na tydzień, lub dłużej w klasztorze, aby dostrzec, po takiej
terapii, kolor oczu bliskiej nam osoby. Specjaliści od przemysłu spożywczego wymyślili
nowe, sprawne, wygodne sposoby odżywiania. W konsekwencji tych nowatorskich działań
pokarmowych i wskazanych już wyżej zjawisk społecznych mamy do czynienia z nadwagą.
I specjaliści od czasu wolnego wymyślają turystykę zdrowotną. Kiedy obserwujemy masowo
odwiedzających świat turystów, niewątpliwie dojdziemy do wniosku, że stopniowo przestają
oni myśleć podczas podróży. Stają się wyobcowani i zagubieni w miejscach, do których
przybywają. I wymyślamy wtedy nie-miejsca, jako nową koncepcję teoretyczną. Czym zatem
jest patologia, czym są dysonanse społeczne we współczesnej turystyce? Można zaryzykować
odpowiedź, że są one zaburzeniem naturalnego stanu egzystencji człowieka. Zapewne jest
w tym stwierdzeniu ziarno prawdy. Postępu cywilizacyjnego nie sposób jednak cofnąć,
i byłoby to irracjonalne. A jaka może być terapia na zaburzenia społeczne wywołane
turystyką? Sadzę, że rozsądne dążenie do równowagi. Potrzebne jest equlibrium, nasze
indywidualne, codzienne. To powinien być nasz kodeks moralny. Powinniśmy dostrzegać
i doceniać wszelkie drobiazgi, które są i wydarzają się wokół nas. Zadziwienie i ciekawość
są też częścią naszej codziennej równowagi. Popatrzmy najpierw na siebie, na nasze
otoczenie i wówczas możemy pomyśleć o zwyczajnym equlibrium moralnym. Zanim
wyruszymy w świat i zanim zaczniemy go naprawiać, popatrzmy przez okno domu, w którym
mieszkamy. Niagara, bądź Wielki Kanion mogą być na wyciagnięcie ręki. A wielki Van
Gogh może ustąpić miejsca dziecięcym rysunkom. Remedium na poważne problemy
współczesnej turystyki kulturowej może być proste, trzeba tylko zobaczyć to, co dla wielu
jest niedostrzegalne. Także dla badaczy zjawisk turystycznych.
Dr Paweł Plichta, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Podobnie jak zróżnicowane pozostają formy turystyki kulturowej, tak i refleksja nad
dyskutowanym problemem przybiera odmienne podejścia i perspektywy. W odpowiedzi,
która została zainspirowana tekstem Krzysztofa Kasprzaka, odnoszę się do jednej kwestii
wskazanej w pytaniu. Odpowiadam mianowicie dlaczego, mimo wielu problematycznych
okoliczności i faktów, warto tworzyć wytyczne, kodeksy, zbiory zasad. Często jawią się one
jako niezbyt skuteczne, tym bardziej kiedy ich łamaniu lub niedotrzymywaniu nie towarzyszą
dotkliwe sankcje. Jednak w dłuższej perspektywie stanowią punkt odniesienia dla tych
odbiorców, którym zależy na zmianie zastanej rzeczywistości. Służą w takich przypadkach
jako wskazanie celu, konkretnych działań.
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W efekcie inicjatywy i decyzji podjętej w 1979 roku przez Światową Organizację
Turystyki (UNWTO – United Nations World Tourism Organization) obchodzony jest co roku
27 września Światowy Dzień Turystyki (World Tourism Day, WTD). Przy tej okazji od 1980
roku organizowane są różnego typu przedsięwzięcia mające na celu m.in. podnoszenie
świadomości uczestników szeroko rozumianej turystyki w kwestiach z nią związanych.
Warto przypomnieć, że pierwszy WTD odbywał się pod hasłem „Tourism’s contribution
to the preservation of cultural heritage and to peace and mutual understanding”, w kolejnych
natomiast podejmowano takie zagadnienia jak: jakość życia, gościnność, międzynarodowe
zrozumienie, pokój, dialog, tolerancja, współpraca, komunikacja, informacja, edukacja,
swobodny przepływ osób, ochrona środowiska, personel, wysoka jakość usług, tworzenie
nowych miejsc pracy, partnerstwo publiczno-prywatne, ochrona światowego dziedzictwa.
Każdy ze wskazanych tematów, na którym w kolejnych latach organizatorzy koncentrowali
przez chwilę uwagę zainteresowanych branżą i aktywnością turystyczną osób, ma swoją
„ciemną stroną”. Tematy podnoszone były z uwagi na oczywiste negatywne fakty i sytuacje
istniejące w stosunkach międzyludzkich i szerzej międzynarodowych. Nietolerancja,
konflikty zbrojne, nienawiść, bezrobocie, głód, dyskryminacja, wykorzystywanie seksualne,
neokolonializm, przestępczość, dewastacja środowiska naturalnego, ignorancja, dysproporcje
i przepaści w dostępie do informacji i zasobów mają swoją twarz – konkretnego człowieka,
uwikłanego w którąś z powyższych sytuacji. To jednocześnie tematy, od których wielu
chciałoby mentalnie jak najdalej uciec. Tymczasem paradoksalnie właśnie w perspektywie
masowego turysty w okolicznościach spodziewanego odpoczynku, relaksu, wymarzonych
i długo oczekiwanych wakacji natrafia on lub staje się uczestnikiem sytuacji, które można
określić jako patologiczne. Kilka lat temu Zbigniew Krawczyk zaprezentował pięć typów
negatywnych konsekwencji współczesnej turystyki, wyróżniając w jej dysfunkcje:
ekonomiczne, społeczne, kulturowe i osobowościowe [Krawczyk 2005]. Ich katalog
przedstawił Paweł Migała, wymieniając i charakteryzując: rozwijanie i umacnianie niektórych
chorób (alkoholizm, narkomania, depresja, seksoholizm), zagrożenia wynikające z wakacji
all inclusive, turystykę narkotykową, hazardową, aborcyjną, handel ludźmi, seksturystykę,
prostytucję dziecięcą, nielegalną migrację, przenoszenie chorób zakaźnych, zacieranie się
różnic kulturowych, pogarszanie jakości życia, przestępczość, terroryzm, degradację
środowiska [Migała 2012]. Listę patogennych aspektów aktywności turystycznej można
oczywiście poszerzać, ważniejszym jednak wyzwaniem jest pytanie jak im przeciwdziałać?
O tym, że takie działanie jest możliwe świadczy wiele (r)ewolucji w historii. Rewolucje, które
prowadziły do zmian systemów politycznych to tylko jeden z dziejowych ambiwalentnych
zresztą przykładów. Ewolucyjne zmiany – możliwe dzięki pogłębionej filozoficznej refleksji,
naukowej analizie i wnioskowaniu na podstawie bardzo często dramatycznych doświadczeń –
doprowadziły w przeszłości do sformułowania wielu deklaracji, aktów, kart i kodeksów
z postulowanymi nakazami i zakazami, z tym kulturowo najbardziej znanym i podstawowym
Dekalogiem. W takim też procesie ludzkość „dorastała” do katalogu fundamentalnych
i uniwersalnych praw i wolności człowieka. Warto zauważyć, że o ewolucji tychże – również
współcześnie – świadczy ich trzecia generacja (prawa i wolności wspólnotowe). Postulaty
zmian wynikających z równości wszystkich ludzi niezależnie od płci, rasy, języka,
pochodzenia, orientacji seksualnej, wyznawanej religii czy światopoglądu były i są
dyskutowane i konkretyzowane również poprzez tworzenie wytycznych, wskazywanie, jakie
zachowania są pożądana a jakie nie sprzyjają realizowaniu określonych wartości i celów.
Porównanie stanu spraw i świadomości wielu społeczeństw, np. w kwestii praw kobiet sprzed
stu lat i obecnie nastraja pozytywnie.
Na jedną z kluczowych dla turystyki a mianowicie ewolucję ku paradygmatowi
i postulatowi dialogu z Innym zwrócił uwagę Krzysztof Podemski, wskazując że na
przestrzeni dziejów człowieka zmieniały się postawy wobec samego aktu podróżowania
i traktowania spotykanego Innego [Podemski 2007]. Zmiana wyobrażeń i postaw wobec
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Innego – mam na myśli przede wszystkich skażonych europocentryzmem odkrywców,
podróżników i turystów – była możliwa m.in. dzięki rozważaniom filozofów, które dla wielu
współczesnych decydentów stanowią bezsensowną ekonomicznie czynność. W swoich
pracach Ferdinand Ebner (1882-1931), Martin Buber (1878-1965), Franz Rosenzweig (18861928), Emmanuel Lèvinas (1906-1995) czy Józef Tischner (1931-2000) przygotowali
konkretny, sensowny i uargumentowany model postaw wobec drugiego człowieka
spotykanego w różnych sytuacjach i okolicznościach. Jak się okazuje program ten znalazł
dość szerokie zastosowanie również w ramach turystyki. O ich wkładzie we wzrost
świadomości Innego pisał m.in. Ryszard Kapuściński (1932-2007), konstatując
„Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość
dla drugiej istoty jest tą postawą, która może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa”
[Kapuściński 2004]. Postulaty filozofów dialogu, mimo ich pozornie życzeniowego,
nierealnego charakteru znalazły ramy do zastosowania. Współcześnie do ich myśli świadomie
lub mniej świadomie odwołuje się wielu autorów, (nad)używających terminu „dialog”
z różnymi zresztą przymiotnikami. Co więcej współczesna turystyka traktowana jest wręcz
jako jedna z form dialogu międzykulturowego [por. Liśkiewicz 2007].
Autorytetem, który intencjonalnie odwoływał się do dziedzictwa i myśli filozofów
dialogu, warto to podkreślić ukształtowanych przez różne doświadczenia, religie i konfesje
(judaizm, protestantyzm, katolicyzm) był Jan Paweł II (1920-2005). Wśród wielu jego
określeń w kontekście tej dyskusji można przywołać kilka z nich: pielgrzym [Jackowski
1997], turysta [Derbich 2008], papież praw człowieka [Oleksy 2016], miłośnik gór i przyrody
[Wójcik 2007] ale też papież-góral [Schmidt 1998, s. 162].
W kontekście pytań o patologie turystyki i wespół sensowność tworzenia kodeksów
etycznych proponuję rozważenie jego głosu o etycznych wytycznych w tym obszarze
[por. Ostrowski 1997]. Jan Paweł II, zauważając podejmowane przez WTO inicjatywy
w 1982 r. zwrócił się przy okazji WTD do reprezentantów branży turystycznej: „Un turismo
degno dell’uomo non può mai essere evasione dai doveri morali” [Giovanni Paolo II 1982].
Swoje rozważania nad etycznymi wymiarami turystyki papież kontynuował w orędziach
przygotowywanych na kolejne WTD. Na podstawie analizy tych tekstów, w których papież
wskazywał na wieloaspektowy potencjał, pozytywne zjawiska i nadzieje związane
z dynamicznym rozwojem turystyki, można zrekonstruować zarówno katalog występujących
w niej patologii, jak i refleksje i wskazówki jak im przeciwdziałać.
Znamienny był fragment orędzia z 2001 r., w którym Jan Paweł II, stwierdzając
konieczność krzewienia etyki turystyki, wspomniał Światowy kodeks etyki w turystyce:
„Dokument ten jest ważnym krokiem naprzód, który pomaga nam patrzeć na turystykę
nie tylko jako na jedną z wielu form działalności gospodarczej, ale jako na ważne narzędzie
rozwoju indywidualnego i zbiorowego. Dzięki niej można bowiem lepiej wykorzystywać
kulturowe dziedzictwo ludzkości, co sprzyja przede wszystkim dialogowi między
cywilizacjami oraz umocnieniu trwałego pokoju” [Jan Paweł II 2001].
Widząc potrzebę i zachęcając różne kraje, stowarzyszenia turystyczne i Światową
Organizację Turystyki (WTO) do pogłębionej refleksji i działań na rzecz podnoszenia
świadomości i zmian negatywnych postaw i zjawisk w tym obszarze papież w każdym
z przygotowanych tekstów orędzia na WTD odnosił się do ich hasła. W 2000 Roku Wielkiego
Jubileuszu stwierdził, iż „Turystyka jest także okazją do solidarności. (…) Przynagla też do
uświadomienia sobie odpowiedzialności, jaką wszyscy ponosimy za środowisko naturalne
oraz za sytuacje nędzy i wyzysku, w jakich żyją niestety rzesze ludzi w wielu krajach świata”
[Jan Paweł II, 2000]. W tym orędziu odpowiedzialność i sposobność do okazania solidarności
współbrzmiała przy tym z turystyką jako przestrzenią spotkania z Bogiem, samym sobą
i z innymi, co dość wyraźnie współgra ze wspomnianym nurtem XX-wiecznej filozofii
dialogu nazywanej też filozofią spotkania. W 2001 roku papież przypominał: „w niektórych
miejscach turystyka masowa stworzyła pewną formę subkultury, która poniża zarówno
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turystę, jak i społeczność, która go przyjmuje: w celach komercyjnych próbuje się traktować
instrumentalnie pozostałości «pierwotnych cywilizacji» i «nadal żywe obrzędy inicjacyjne»
w niektórych społecznościach mocno zakorzenionych w tradycji” [Jan Paweł II 2001].
W tym samym orędziu zwracał on uwagę na nadużycie, polegające na handlu produktami
„egzotycznymi”, tworzeniu ośrodków pozbawionych „realnego kontaktu z kulturą kraju
goszczącego turystów lub też odznaczające się «powierzchowną egzotyką», która ma
zaspokajać ciekawość i głód nowych wrażeń” [Jan Paweł II 2001]. Te zjawiska mogą
prowadzić „do poniżających wynaturzeń, takich jak wyzysk kobiet i dzieci przez pozbawiony
skrupułów handel seksualny: jest to skandal, którego nie wolno tolerować. Należy uczynić
wszystko, co możliwe, aby turystyka w żadnym wypadku nie stawała się nowoczesną formą
wyzysku, ale była sposobnością do pożytecznej wymiany doświadczeń i owocnego dialogu
między różnymi cywilizacjami” [Jan Paweł II 2001]. Pisał dalej, że turystyka „pod wpływem
konsumpcjonizmu może przetwarzać w dobra konsumpcyjne kulturę, obrzędy religijne
i ludowe święta, które ulegają coraz większemu spłyceniu, aby spełniać oczekiwania
wciąż rosnącej liczby turystów. Dążąc do zaspokojenia tych potrzeb, tworzy się swego
rodzaju «sztuczną etniczność», która jest przeciwieństwem tego, czym powinien
być prawdziwy dialog między cywilizacjami, szanujący autentyczną i realną tożsamość
każdego” [Jan Paweł II 2001].
W nawiązaniu do wskazanej przez WTO problematyki ekoturystyki w 2002 r. papież
pisał o dewastacji środowiska do czego „przyczynił się i nadal przyczynia barbarzyński model
turystyki, obejmujący między innymi budowanie infrastruktury turystycznej bez planowania
uwzględniającego jej wpływ na środowisko” [Jan Paweł II 2002].
Kiedy w 2003 r. hasło WTD brzmiało: „Turystyka siłą napędową dla złagodzenia
ubóstwa, tworzenia miejsc pracy i harmonii społecznej” Jan Paweł II stwierdził w swoim
orędziu na ten dzień: „Dramat ubóstwa stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań naszych
czasów. Pogłębia się przepaść pomiędzy różnymi obszarami globu, pomimo tego,
że dzięki nadzwyczajnym osiągnięciom naukowym i technicznym ludzkość dysponuje
niezbędnymi środkami, aby zaradzić tej sytuacji (…) Turystyka może odegrać istotną rolę
w walce z ubóstwem, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak też społecznym i kulturowym”
[Jan Paweł II 2003].
W ostatnim orędziu w 2004 roku papież ponownie docenił WTD jako okazję
„do zastanowienia się nad konkretnymi warunkami, w jakich jest ona [turystyka]
organizowana i uprawiana” [Jan Paweł II 2004]. I w tej wypowiedzi zauważył, że „pomimo
głoszonych szlachetnych ideałów w wielu wypadkach dochodzi też do nadużyć i wypaczeń.
Nie można pomijać milczeniem – prócz innych zjawisk – nadmiernej komercjalizacji,
agresywnej rywalizacji, przemocy w stosunku do osób i rzeczy, aż po niszczenie środowiska
i znieważanie tożsamości kulturowej gospodarzy” [Jan Paweł II 2004]. Formułowane
w orędziach zachęty do pozytywnych przeobrażeń i eliminacji współczesnych patologii
i niepożądanych zjawisk turystyki, wypływają z „poszanowania godności każdego człowieka
jako osoby stworzonej na obraz Boga i tym samym brata wszystkich” [Jan Paweł II 2004].
Przywołanie w tym miejscu papieskich refleksji miało na celu poszerzenie źródeł
w uzasadnianiu konieczności etycznej ewolucji i pogłębionej refleksji nad współczesną
turystyką. Dla ludzi wierzących, członków Kościoła i pierwszych adresatów słów ich
autorytetu, wskazania te – podobnie jak wiele innych – poddane krytycznej refleksji winny
skutkować zmianą postaw. O tym, że tak nie jest, będzie jeszcze mowa. Dla wszystkich
czytelników przytoczone orędzia mogą stanowić dodatkowy bodziec do przemyślenia
fundamentalnych zasad relacji międzyludzkich, pracy nad własną wrażliwością i postawą
wobec problemów, niezależnie od roli, w jakiej w turystyce występują. Pierwszorzędną cechą
bowiem kodeksów etycznych i jednocześnie ich celem jest edukacja. Nie oznacza ona tylko
poszerzenia wiedzy ale być może przede wszystkim zwiększenie wrażliwości.
Przy świadomości pawłowych dylematów [Rz 7,15] od czasów Sokratesa wiadomo przecież,
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że cnota i wiedza pozostają ze sobą w bliskiej relacji. Katalogowanie postaw pozytywnych
i negatywnych, wskazywanych jako godne do naśladowania i niegodne do czynienia ma sens
i logikę. Odbiorcę, który ze zrozumieniem zapoznał się z nimi, zmusza do refleksji.
Taka lektura i przyswojenie idei może też skutkować próbą oceny moralnej własnych czynów
i ich konsekwencji w momencie podejmowania decyzji o ich wykonaniu lub zaniechaniu.
Podnoszenie świadomości uczestników ruchu i branży turystycznej z uwagi na ogromne
współczesne znaczenie turystyki powinno odbywać się wszelkimi możliwymi sposobami,
również poprzez wskazywanie akceptowalnych w skali globalnej imponderabiliów.
„Turystyka stale potrzebuje nowej wiedzy o społecznie wypracowanych regułach,
świadomości społecznej oraz zrozumienia i racji własnego sumienia, odrębności innych”
[Chiżnak, Chiżnak 2008, s. 322]. Cytowani autorzy w swoich rozważaniach przywołali
łacińskie powiedzenie „«Disce aut discere» (ucz się albo odejdź)”, stwierdzając, że może się
ono stać „hasłem dla personelu turystycznego oraz dla studentów kierunku TIR” [Chiżnak,
Chiżnak 2008, s. 322]. Jednak podnoszenie świadomości dotyczy w równej, o ile
nie większej, mierze masowego turysty XXI wieku. I w tym względzie można zauważyć
ewolucję w kierunku osiągnięcia „szlachetnych celów”, o których pisał Jan Paweł II.
Podsumowując wywód, stwierdzić należy, że kodeksy etyczne, wskazania i wytyczne
mają sens. Współtworzą bowiem warunki do faktycznego podnoszenia świadomości a przez
to powolnych ale jednak postępujących zmian w sposobach zachowania i postawach
konkretnych ludzi. Powiedziane zostało powyżej, że pozostający dla wielu autorytetem
papież-Polak był słyszany ale nie słuchany – podobne zjawisko zresztą występuje wobec
nauczania Franciszka, komunikującego się w sposób bezpośredni i prosty. Papież-góral
podejmowany był w trakcie licznych pielgrzymek w entuzjastyczny sposób. Spotkaniom
z rodakami zawsze towarzyszyło uniesienie tłumu a po nim na różnych poziomach
podkreślanie faktów i wyimaginowanych elementów, świadczących o szczególnej więzi –
stąd m.in. określenie papież-góral, papież-gazda. Wspomnienie górali klęczących przed
papieżem pod Wielką Krokwią (6 IV 1997), składających mu hołd i ślubujących wierność
krzyżowi na Giewoncie a zatem wartościom, które ten symbol oznacza przeczy
doświadczeniom i obrazkom znanym wielu turystom z Podhala. Ilustracjami tej niespójności
niech będą sceny, o których co kilka miesięcy donoszą z drogi do Morskiego Oka turyści
i aktywiści – jedna z nich miała miejsce w grudniu 2017 roku: „przemęczony koń, który
ciągnął wóz z turystami, przewrócił się. Z relacji świadka wynika, że nieczuły furman nawet
nie przerwał kursu (…) «Wypadek miał miejsce w dniu, w którym na górnym postoju wozów
konnych doszło do przepychanek i awantur z udziałem pseudoturystów, którzy «utknęli» nad
Morskim Okiem. – Domyślamy się, że konie tego dnia pracowały ciężej niż zwykle, bo było
wielu turystów, którzy chcieli bez wysiłku dostać się do Morskiego Oka i z niego wrócić,
korzystając z siły mięśni umęczonych zwierząt – wyjaśnia Anna Plaszczyk – Turyści
dosłownie bili się o miejsca na wozach i tratowali się nawzajem przy wsiadaniu. A konie
musiały ciągnąć pełne wozy po zaśnieżonej trasie – tłumaczy. Nie wiadomo, czy konie tego
dnia nie wykonały więcej niż zwykle kursów i czy nie pracowały w szybszym tempie,
by przewieźć wszystkich leniwych pseudoturystów. To powinien ustalić Tatrzański Park
Narodowy» (NaTatry.pl)” [Fijewska 2018].
Przywołane zdarzenie obrazuje kilka patologii współczesnej turystyki, które dotyczą
zarówno personelu branży turystycznej – dążność do szybkiego wzbogacania się wszelkimi
sposobami, jak i turystów – roszczeniowe postawy, brak empatii i reakcji na krzywdę w tym
przypadku zwierzęcia. Warto dodać – choć oczywiście nie w celu usprawiedliwiania –
że proceder ten ma charakter globalny: w krajach i miejscowościach masowej turystyki wiele
zwierząt wykorzystywanych jest w niedopuszczalny barbarzyński sposób [por. Fennell 2014].
Niemniej jednak walka z nimi, poprzez działania wyspecjalizowanych fundacji,
stowarzyszeń, aktywistów i wolontariuszy a także wyrazy dezaprobaty, niezgody na taki stan
rzeczy (np. w formie komentarzy przy doniesieniach o podobnych zdarzeniach w internecie,
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w mediach społecznościowych), co więcej decyzje wielu turystów, by w trakcie górskich
wakacji zrezygnować z „luksusu” dorożki i odpowiedzialnie zaplanować spacer
do Morskiego Oka lub zrezygnować z fotografii na wycieńczonym wielbłądzie świadczą
o zwiększaniu się świadomości i wrażliwości społecznej. To zaś można interpretować
również jako pochodną i skutek m.in. postulatów, wytycznych ale też określaniu norm
i zasad, jakie sposoby zachowania mieszczą się a jakie niekoniecznie w akceptowalnych
etycznie granicach.
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dr Piotr Kociszewski, UW, Warszawa
Pozwalam sobie na krótką wypowiedź / refleksję w kontekście postawionego pytania.
Po pierwsze, z punktu widzenia akademickiego – zarówno doświadczenia studenta geografii
turyzmu, jak i obecnie wykładowcy pragnę zauważyć, że w toku edukacji porusza się wątek
Globalnego Kodeksu Etyki. Czyni się to także w ramach specjalistach kursów,
m.in. pamiętam to zagadnienie z kursu pilotów wycieczek. Jednocześnie mam wrażenie,
że przywołany Kodeks, ze względu na bogactwo poruszonych wątków i zagadnień stanowi
niejako fundament – punkt wyjścia do uszczegóławiania zagadnień podczas bardziej
skonkretyzowanych przedmiotów. Myślę w tym momencie m.in. o prawie w turystyce,
ekonomice, turystyce zrównoważonej, ale i polityce turystycznej. Po drugie, z perspektywy
praktycznej – przedsiębiorcy turystycznego - organizatora turystyki, jak i pilota wycieczek
i przewodnika – dostrzegam, że Kodeks – podobnie jak zaznaczyłem wcześniej w kontekście
wątku edukacyjnego – może stanowić swoistą podstawę. W wielu zapisach wręcz pojawia się
postulat uszczegóławiania poprzez prawo na poziomie lokalnym – co rozumiem jako
ustawodawstwo krajowe, jak i czasem akty prawa miejscowego (np. miasta / regionu).
Mam wrażenie, że to dzieje się, czego przykładem jest obowiązująca od 1.07.2018 Ustawa
z 18 grudnia 2018 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Czasem jednak niektóre wątki pozostają nierozwiązane, a prawo miejscowe – zmienione kilka
lat wstecz przestaje kodyfikować sfery, które w mojej opinii tego wymagają. Myślę
np. o wątku pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, który po tzw. deregulacji
wciąż pozostaje nierozwiązany, mimo konstruktywnych postulatów w tym zakresie
zgłaszanych podczas różnych spotkań. Dodatkowo, część zapisów w Kodeksie może stanowić
zachętę do podejmowania pozytywnych działań w tym zakresie. Takim studium przypadku –
a jednocześnie przykładem dobrych praktyk może być rozszerzanie dostępu do różnych form
turystyki poszczególnym grupom odbiorców, w myśl punktu 4 w artykule 7: „Należy
popierać i ułatwiać turystykę rodzinną, młodzieżową, studencką oraz dla osób starszych
i niepełnosprawnych.” Ze swojego doświadczenia, zarówno badacza jak i organizatora mogę
stwierdzić, że corocznie rozwija się oferta dedykowana osobom starszym – seniorom,
zarówno w wymiarze komercyjnym, jak i turystyki socjalnej. Co ważne, znaczenie i potrzeby
tej grupy odbiorców dostrzegają też poszczególni dostawcy usług czy gestorzy atrakcji
turystycznych – począwszy od hotelarzy po np. władze muzeów. Mam jednak wrażenie, że
ich działania wynikają z w ogóle potrzeb współczesnego świata, a nie bezpośrednio – chęci
implementacji zapisów Kodeksu. Może zatem w 2 stronę – warto ten Kodeks popularyzować
i wskazywać podmiotom / poszczególnym aktorom na rynku usług turystycznych jak
znaczącą rolę odgrywają?
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Tomasz Włodarski, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
W pytaniu wskazano wiele problemów. Z uwagi na własne doświadczenia odniosę się
do jednego z aspektu poruszonych spraw. Sfera, jaką się zajmuję kultura i dziedzictwo, rzecz
jasna pozostaje w relacji z turystyką. Pracuję z tymi, którzy dziedzictwo kulturowe mają
chronić i popularyzować. Uważam, że w kulturze, bardziej niż w turystyce łatwiej jest
tworzyć, wdrażać, kierować się kodeksem etycznym. Wynika to z prostego faktu, iż kultura
ze swej natury związana jest ze sferą idei, emocji, podczas gdy turystyka to współcześnie
obszar działań głównie firm komercyjnych. Łatwiej jest utożsamić kulturę i dostęp do niej
z prawami człowieka, niż turystykę, która wymaga zasobów finansowych, by móc w niej
uczestniczyć.
Wydaje mi się ważne, że w Globalnym Kodeksie etyki w Turystyce, kulturę traktowana
jest jako element, jeden z wielu, z którego turystyka może korzystać. Podczas, gdy z mojego
punktu widzenia, to turystyka jest narzędziem do poznania kultury.
Jednym z zadań, z którym mierzę się obecnie, jest otwieranie się instytucji kultury
na osoby z niepełnosprawnościami, także w kontekście aktywności turystycznej. Tylko
dostępne, zarówno w sensie empatycznym, jak i architektonicznym, instytucje kultury, będą
mogły przyjąć wszystkie osoby, które mają prawo podróżować i poznawać bogactwo
dziedzictwa kulturowego.
Instytucje kultury to głównie instytucje publiczne. I tak, jak cała przestrzeń publiczna,
zmagają się one z wieloma wyzwaniami w zakresie dostępności. Pomimo ratyfikacji
Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, czeka nas jeszcze dość długa droga do
pełnego otwarcia. Problemem jest edukacja i to nie tylko edukacja kadr kultury w zakresie
równości i różnorodności – ale edukacja społeczna, która stopniowa zmieniałaby postawy
społeczne.
Z tej racji konieczne są też kodeksy etyczne. Pierwszym jednak krokiem jest zmiana
mentalna. Przejście z bycia dla przedmiotów, do oferowania ich odbiorcom. I musi się to
dokonywać w wielu różnych formatach. Nie ma innego wyjścia.
Jednak trzeba też stawiać wymagania – bardziej konkretne – lokalne wytyczne
postępowania – z których instytucje mogłyby być rozliczane. Tego typu wytyczne skracają
drogę edukacji, ale też nie mogą bez niej istnieć. Dlatego oprócz stawiania wymagań, dajemy
możliwość poznania środowiska, szkolenia się, podnoszenia swoich kompetencji, zaczynając
od tzw.: dobrych praktyk w kontakcie z klientem/turystą z niepełnosprawnością,
do elementów planowania uniwersalnego w organizowaniu przestrzeni w instytucjach
kultury, ale też w zarządzaniu i administrowaniu procesami.
Kodeks Etyczny jest jak strategia, która bez planu działania, pozostanie w sferze
marzeń i ambicji.

dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO
Globalny Kodeks Etyki w Turystyce eksponuje między innymi prawo turysty
do uzyskania „dokładnej, i wiarygodnej”, „rzetelnej i wyważonej” informacji o miejscach,
które zamierza zwiedzić i o wydarzeniach, które miały tam miejsce. Jest to niestety myślenie
życzeniowe, wszak biura turystyczne nie tylko nie są do tego przygotowane, ale w wielu
wypadkach nie są w stanie podjąć merytorycznej dyskusji z funkcjonującymi w obiegu
interpretacjami i przekonaniami. Co więcej fascynacja miejscami, do których turysta chce
dotrzeć, rodzi się często niezależnie od ofert przygotowywanych przez biura podróży.
Głównym źródłem inspiracji rodzącej potrzebę dotarcia do jakiegoś „niezwykłego” miejsca
jest bowiem medialna relacja o bliższych czy dalszych niezwykłych czy tragicznych
wydarzeniach, często wspierana dyskusją na internetowych forach, która dopiero wpływa na
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przygotowanie przez biura turystyczne wyjazdów do takich miejsc (wyjścia naprzeciw
oczekiwaniom turystów). Siłą napędową kontrowersyjnych często wyjazdów jest odwieczna
potrzeba zobaczenia z bliska miejsca niezwykłego, owianego tajemnicą, zobaczenia
na własne oczy tego co znane już jest z opowieści medialnej (głównie telewizyjnej
i internetowej) przeżycia emocji wywołanych przez „stąpanie po śladach”. I to są główne
mechanizmy wyzwalania potrzeby wyjazdu do wielu miejsc, które tym samym szybko
podlegają mityzacji i sakralizacji.
Oczywiście organizatorzy wyjazdów do kontrowersyjnych często miejsc odpowiadają
na oczekiwania „konsumentów usług turystycznych” i nie podejmują, co zrozumiałe, dyskusji
z ich oczekiwaniami i sposobami interpretacją takich miejsc. Najlepszym przykładem jest
organizacja pielgrzymek do Medjugorie, miejsca objawień Matki Bożej, jednak miejsca
„nieoficjalnego”, którego do dzisiaj jako miejsca kultu nie uznał Watykan, a arcybiskup
Hoser niedawno ogłosił, iż oficjalne pielgrzymki kościelne do Medjugorie nie mogą być
organizowane1. Jednocześnie wiadomo, że od 36 lat z roku na rok rośnie liczba pielgrzymów
(najwięcej z Włoch i Polski) przybywających do tego miejsca ujawniającego nie tylko
specyfikę ludowego katolicyzmu, ale wartość prawdy pielgrzyma lub turysty potrzebujących
„cudu zwielokrotnionego”. Nic dziwnego zatem, że w tym roku również internetowe strony
biur turystycznych obfitują w oferty wyjazdu do Medjugorie.
dr Magdalena Banaszkiewicz, UJ, Kraków
Pytanie, które zadałam, wzięło się z osobistego doświadczenia bycia przez kilka lat
aktywnym pilotem i przewodnikiem, a dziś badaczem i dydaktykiem w programach i na
kierunkach kształcących przyszłe kadry turystyki. W zeszłym roku akademickim
postanowiłam rozszerzyć w prowadzonym przeze mnie kursie zagadnienia etyczne, poprzez
wyjście właśnie od analizy i interpretacji Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce. Okazało
się, że studenci nie tylko o nim nigdy nie słyszeli (mimo, że wszyscy deklarują bycie
turystami, jeśli nie wręcz „podróżnikami”), to jeszcze nie potrafili przełożyć jego zapisów
na „życie”. Od tego czasu, przy różnych okazjach staram się sondować rozpoznawalność
i znajomość Kodeksu i potwierdza się moje przypuszczenie, że dokument ten nie funkcjonuje
właściwie w ogóle w szerszym obiegu. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Cóż, utyskiwania
na rozwój turystyki i zachowania zarówno samych turystów jak i pracowników branży
turystycznej są tak stare jak samo podróżowanie (wszyscy Państwo z pewnością znają
znakomity pamflet Marka Twaina „Prostaczkowie za granicą” – mimo upływu tylu dekad
lektura ta nie straciła nic na aktualności i trafności obserwacji). Traktowanie turystów jako
współczesnych barbarzyńców2 jest wręcz paradygmatycznym ujęciem w klasycznych już
publikacjach w ramach studiów nad turystyką3 a głosy sprzeciwu wobec coraz większej
liczby przyjeżdżających prowadzą do formowania się ruchu antyturystyki (o czym można
przeczytać zarówno w najnowszym numerze „Turystyki Kulturowej”, jak i dotyczy tego
w znacznej mierze poprzednie pytanie zadane na Forum, a poświęcone zjawisku
overtourismu). Czy Kodeks (i jemu podobne dokumenty, o których wspominają moi
1

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,30063,abp-hoser-nie-wolno-organizowacpielgrzymek-do-medjygorie.html (dostęp 3 lipca 2018)
2
L. Turner, J. Ash, The Golden Hordes: International Tourism and the Pleasure Periphery, Constable, London
1975
3
Zob. dyskusja między ujęciem Daniel Boorstina i Deana MacCannella: D. Boorstin, The Image-A Guide
to Pseudo-Events in America, New York 1964, D. MacCannell, The Tourist: a New Theory of the Leisure Class,
New York, Schocken, 1976, pol.wyd. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa,
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A. 2005. Do popularyzacji tej krytycznej orientacji przyczynił
się niewątpliwie Zygmunt Bauman: Z.Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut
Kultury 1994.
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przedmówcy) może cokolwiek zmienić w tej kwestii, a więc stanowić rodzaj profilaktyki
przeciwko zjawiskom patologicznym4?
Chciałabym przywołać przykład, który w moim głębokim przekonaniu, stanowi dowód,
że nie jest to głos wołającego na puszczy. Mam na myśli działalność Pawła Cywińskiego
i Marysi Złonkiewicz, którzy od kilku już lat w najróżniejszych miejscach Polski prowadzą
warsztaty świadomego i odpowiedzialnego podróżowania (a na założonym przez nich portalu
„Post-turysta”5 publikuje wielu uznanych badaczy i specjalistów z branży). Miałam okazję
uczestniczyć w kilku organizowanych przez nich spotkaniach i muszę przyznać, że ich
uczestnicy faktycznie uświadamiają sobie kwestie, o których nigdy wcześniej nie pomyśleli
(w konsekwencji modyfikują swoje sposoby podróżowania). Nie szukając zresztą daleko, czy
nie taką platformą popularyzacji refleksji nad świadomym podróżowaniem miała być i jest
„Turystyka Kulturowa”? Jubileusz 10-lecia, który czasopismo i portal popularyzacyjny
obchodzą w tym roku, będzie z pewnością znakomitą okazją do podsumowania rezultatów
naszych wspólnych działań.
Jestem głęboko przekonana, że edukacja w zakresie etycznego zachowania (w oparciu
o zarówno dokumenty ogólne jak Globalny Kodeks, jak i kodeksy branżowe lokalnych
środowisk) im bardziej zróżnicowane formy przybiera, tym jest skuteczniejsza6. I dla nikogo
nie jest chyba mniej niż oczywiste, że badacze turystyki są w szczególny sposób
odpowiedzialni za rozpowszechnianie wzorów, które sprawią, że pojawianie się turystów
nie będzie wiązało się z kulturowym i środowiskowym tsunami7.

Dobrym ćwiczeniem pozwalającym dostrzec z jak szerokim spektrum zagadnień mamy do czynienia jest
śledzenie dyskusji na branżowych forach społecznościowych, np. na Facebooku – sytuacje opisywane choćby
przez pilotów i przewodników, którzy wymieniają się swoimi doświadczeniami i szukają porad i komentarzy
mogłyby śmiało złożyć się na fascynujący podręcznik „studiów przypadków”.
5
Post-turysta, http://post-turysta.pl/, data dostępu: 30.06.2018.
6
Postulują to zresztą autorzy pierwszego podręcznika etyki w turystyce, który ukazał się w 2017 roku,
zob. J. Sikora, Wł. Kaczocha, A. Wartecka-Ważyńska A., Etyka w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2017
7
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