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Artykuły
Armin Mikos v. Rohrscheidt, armin@turystykakulturowa@org
„Turystyka Kulturowa“, Poznań / GSW, Gniezno
Karolina Buczkowska-Gołąbek, buczkowska@awf.poznan.pl
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki.
Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, badania naukowe turystyki, polscy ludzie nauki,
dydaktyka
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest rozwojowi turystyki kulturowej w Polsce jako odrębnej
gałęzi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem badań naukowych. Autorzy, posługując się
komplementarnymi metodami badawczymi, opracowali krytyczną analizę pracy krajowego
środowiska naukowego i kierunków realizowanych badań nad jej potencjałem,
uwarunkowaniami organizacji oraz ofertą (część 1), naukowych publikacji przygotowanych
i wydanych w naszym kraju (część 2), akademickiej dydaktyki turystyki kulturowej w jej
rozmaitych wymiarach i w ramach różnych kierunków oraz specjalizacji (część 3), a także
sfery koncepcyjnej (dotyczącej nowych programów, imprez produktów i systemów
eksploatacji) i praktycznego wymiaru organizacji aktywności turystycznej, w tym
wyspecjalizowanych biur podróży (część 4). Na podstawie wyników tej analizy
w podsumowaniu zidentyfikowano atuty, sukcesy i mocne strony polskiej turystyki
kulturowej oraz mankamenty, luki i słabe strony w zakresie jej organizacji i badań nad nią.

Wprowadzenie
Tematyka niniejszego tekstu narzucona jest w dużej mierze przez obchodzoną okrągłą
rocznicę, ma jednak także praktyczny wymiar. Dziesięć lat to bowiem czas wystarczający,
by w średniookresowej perspektywie podsumować procesy tworzenia się środowiska
naukowego i dominujące kierunki badań, ocenić treści okrzepłej w międzyczasie dydaktyki
oraz osiągnięcia i mankamenty w dziedzinie wdrożeń, programów i produktów.
Rok 2008 może być uznany za cezurę w polskich badaniach nad turystyką kulturową
z czterech przynajmniej powodów. Po pierwsze, w tym roku na polskim rynku wydawniczym
ukazały się w niewielkich odstępach czasu cztery książkowe pozycje dotyczące turystyki
kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt 2008; Kowalczyk 2008; Jędrysiak 2008; Buczkowska
2008], z których trzy spełniają kryteria opracowań akademickich. Są to: monografia
poznańskiego badacza Armina Mikos v. Rohrscheidt „Turystyka kulturowa. Fenomen,
potencjał, perspektywy” (wydana w styczniu 2008), dzieło zespołu autorów warszawskich
pod redakcją Andrzeja Kowalczyka Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne (czerwiec
2008) oraz książka Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny Karoliny Buczkowskiej,
również poznanianki (październik 2008). Miało to o tyle przełomowe znaczenie, że do
początku tegoż roku nie była dostępna ani jedna zwarta publikacja naukowa w języku
polskim poświęcona tej gałęzi turystyki. Po drugie, w październiku 2008 roku ukazał się
pierwszy numer wydawanego w Poznaniu nieprzerwanie do dziś czasopisma naukowego
„Turystyka Kulturowa”. Nie tylko publikuje ono poważną część poświęconych tej
problematyce opracowań i wyników badań, ale również zgromadziło w samej redakcji
i wokół niej (jako Radę Naukowa i zespół recenzentów) większość aktywnych badaczy
turystyki kulturowej w kraju oraz (nieco później, bo w kwietniu 2009) stworzyło platformę
naukowych dyskusji w postaci „Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej”.
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Ponadto jego redakcja zainicjowała systematyczną analizę potencjału turystycznokulturowego według jednolitych (a tym samym porównywalnych) metod. Po trzecie, właśnie
od roku 2008 prowadzony jest stały monitoring polskich (i zagranicznych) badań i publikacji
naukowych dotyczących turystyki kulturowej, którego wyniki w postaci bieżących recenzji
książek oraz okresowych bibliografii są dostępne na łamach wspomnianego czasopisma.
Jesienią 2008 r. odbyła się też pierwsza krajowa konferencja naukowa z „turystyką
kulturową” w tytule (jej pełen tytuł brzmiał: „W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką
kulturową”). Organizatorem spotkania był Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki
poznańskiej AWF, a udział w niej wzięli naukowcy z wielu ośrodków naukowych
i dydaktycznych Polski, żywo zainteresowani zagadnieniem.
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i krytyczna ocena tego, co wydarzyło
się przez ostatnie dziesięć lat, zarówno w obszarze badań naukowych, jak i ich wdrożeń oraz
w praktycznej organizacji turystyki kulturowej w naszym kraju.
Nie są to (jak już wspomniano) pierwsze badania dotyczące analizowanej problematyki.
Jeden z autorów niniejszego tekstu trzykrotnie podejmował całościowe zestawienia
i krytyczne analizy w odniesieniu do literatury naukowej powstającej m.in. w naszym kraju
[Mikos v. Rohrscheidt 2010a, 2012a, 2014a], a także w odniesieniu do ośrodków naukowych
i czynnych badaczy [Mikos v. Rohrscheidt 2014c] oraz uczelni prowadzących studia
na kierunku lub specjalizacji „turystyka kulturowa” [Mikos v. Rohrscheidt 2010c],
a współautorka – w dziedzinie ośrodków dydaktycznych [Buczkowska 2015a,b].
Niektóre wyniki przytoczonych analiz dzięki ich wzajemnym porównaniom pozwalały
na wyciąganie wniosków dotyczących postępów i różnicowania się badań oraz oferty
dydaktycznej, jednak – z powodu krótkich interwałów między badaniami – nie były one
w stanie ukazać wyraźniejszych trendów. I tak na przestrzeni czterech lat między pierwszym
i ostatnim badaniem Mikosa v. Rohrscheidt [2010a, 2014a] wykazany został m.in. znaczący
przyrost liczby polskich publikacji dotyczących poszczególnych form turystyki kulturowej
(m.in. militarnej, tematycznej i po szlakach kulturowych, religijnej, dziedzictwa kulturowego)
oraz krajowych opracowań z zakresu organizacji turystyki i potencjału turystycznokulturowego mikroregionów (z których większość ukazała się na łamach czasopisma
„Turystyka Kulturowa”). Z kolei jeszcze w roku 2014, to jest po sześciu latach od podjęcia
systematycznych badań, stwierdzono brak zwartych publikacji odnoszących się m.in. do
turystyki kulinarnej, eventowej i muzealnej, kompleksowych opracowań dotyczących
polskich regionów w kontekście turystyki kulturowej, na bardzo skromną grupę publikacji
poświęconych ekonomicznemu wymiarowi turystyki kulturowej, a także na brak
kompleksowych opracowań dotyczących przygotowania koncepcji, programów i produktów
turystyki kulturowej [Mikos v. Rohrscheidt 2014a, s. 131-134]. Z kolei liczba uczelni
państwowych i prywatnych, w których funkcjonowały kierunki lub specjalizacje
przygotowujące studentów do pracy w obszarze turystyki kulturowej zwiększyła się od jednej
w roku 2002 do 14 w roku 2010 [Mikos v. Rohrscheidt 2010c, s.53] i 17 w roku 2015
[Buczkowska 2015b, s.124-125]. Natomiast liczba aktywnych – to jest prowadzących badania
i publikujących ich wyniki – naukowców, zajmujących się problematyką turystyki kulturowej
wynosiła w 2014 r. 62 osób zlokalizowanych w sześciu większych ośrodkach akademickich
(Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie) oraz rozproszonych
w pozostałych miejscowościach, przy czym nie zawsze byli ono powiązani z uczelniami
[Mikos v. Rohrscheidt 2014c, s. 100]. Z tej liczby 32 osoby uczestniczyły w platformie
dyskusyjnej – Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, co ukazuje jej
znaczenie dla integracji środowiska i wymiany poglądów [Mikos v. Rohrscheidt 2014c,
s. 89-99]. Referowane badania nie dotyczyły wdrożeń ani produktów turystyki kulturowej
w Polsce.
W niniejszym tekście wyniki tamtych opracowań, jako mieszczące się w ramach
analizowanego okresu, zostały oczywiście uwzględnione, zaktualizowano je także o dane
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z okresu późniejszego (lat 2015-2018), a także poszerzono o nieuwzględniony
w przytoczonych analizach obszar wdrożeń, realizacji i produktów. Na tej podstawie autorzy
podjęli próbę oceny w perspektywie całego dziesięciolecia.
W badaniu i przygotowywaniu treści niniejszego artykułu Autorzy zastosowali szereg
metod, w tym analizę danych zastanych (desk research), analizę źródeł i dokumentów
(wcześniejszych raportów), kwerendę danych (w tym: oferty edukacyjne polskich uczelni
na portalach dla kandydatów na studia, oficjalne strony internetowe uczelni państwowych
i prywatnych, system informacji o szkolnictwie wyższym – baza POL-ON, strony internetowe
Research Gate, Bibliografii Polskiej Nauki, Google Scholar oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – granty) oraz wywiady telefoniczne.

Część 1. Krajowe ośrodki (środowiska) i kierunki badań (KBG)
W niniejszym opracowaniu odwołujemy się do ostatniej dekady zintensyfikowanych
badań i analiz polskich naukowców i ośrodków naukowych nad turystyką kulturową,
jednakże niezbędne jest odniesienie się do trzech wcześniejszych wydarzeń, które je
zapoczątkowały.
Pierwsze z nich to współpraca Barbary Marciszewskiej z ośrodka gdańskiego
ze znanymi międzynarodowymi badaczami, w tym z Gregiem Richardsem, co zaowocowało
publikacją artykułu w zbiorowej monografii Cultural Attractions and European Tourism
(wyd. CABI, 2001). Marciszewska pisała wówczas o konsumpcji turystyki kulturowej
w Polsce, odwołując się do badań przeprowadzonych przez ATLAS (the Association for
Tourism and Leisure Education) w Gdańsku już w 1997 r. Pokłosiem tych działań były też
publikacje Marciszewskiej po polsku, dla polskiego odbiorcy, jak chociażby pierwszy taki
artykuł pt. Turystyka kulturowa a rozwój społeczno-ekonomiczny z 2000 r. Pozostaje żałować,
że pani profesor wycofała się z badań nad turystyką kulturową zanim jeszcze zainteresowało
się nią większe grono badaczy pod koniec lat 1990.
Kontynuatorką polskiej współpracy ze Stowarzyszeniem ATLAS, a w szczególności
z grupą badaczy turystyki kulturowej: SIG Cultural Tourism Research Group (niezmiennie
koordynowanej przez Grega Richardsa) a także z SIG Food and Gastronomy Research Group,
jest obecnie Karolina Buczkowska-Gołąbek z AWF w Poznaniu (współpracę rozpoczęła
w 2010 r.). Efektem tego jest m.in. raport z badań nad turystyką kulturową w Polsce (tym
razem na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 r. w Poznaniu), zamieszczony
w publikacji: ATLAS Cultural Tourism Research Project - Research Report 2008-2013
[ATLAS… 2014] oraz artykuł w monografii Routledge Handbook of Cultural Tourism
pod redakcją Melanie Smith i Grega Richardsa (wyd. Routledge 2013).
Drugie z kolei wydarzenie, które zapoczątkowało ośrodkowe badania nad turystyką
kulturową w Polsce, to powstanie przed 15 laty Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki
w strukturach Wydziału Turystyki i Rekreacji poznańskiej AWF, który od 2004 r., regularnie
co dwa lata, organizuje konferencje z cyklu: „Turystyka w humanistycznej perspektywie”.
Dziś konferencje te są wpisane na stałe w grafik badaczy turystyki kulturowej, wówczas były
nowością, jednak do uczestnictwa w której nie trzeba było zachęcać. Tematyka kolejnych
spotkań dotyczyła różnych zagadnień z zakresu turystyki kulturowej – najpierw o charakterze
wprowadzającym („Turystyka w humanistycznej perspektywie” 2004; „Turystyka
i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie” 2006), później z wyraźnym wskazaniem na
turystykę kulturową, w ujęciu ogólnym – od tego momentu liczymy oficjalnie początek badań
nad turystyka kulturową („W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową” 2008;
„Współczesne podróże kulturowe” 2010), a następnie zaczęto skupiać się na bardziej
szczegółowych zagadnieniach z jej zakresu („Jakość życia w kulturowych przestrzeniach
podróżowania” 2012; „Etyczny wymiar podróży kulturowych” 2014; „Inspiracje sportem
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w turystyce kulturowej” 2016). Tegoroczna, ósma konferencja, otrzymała w kontekście
wspomnianego dziesięciolecia tytuł: „Turystyka kulturowa. Teoria i praktyka. Stan badań,
praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju”. Po raz pierwszy przybrała formę
konferencji międzynarodowej, z udziałem badaczy z zagranicy (w tym z Melanie Smith
i Hilary du Cros). Wymiernym efektem konferencji było do tej pory 7 publikacji zwartych,
natomiast w 2018 r. prelegenci opublikują swe teksty w „Turystyce Kulturowej”.
Duże znaczenie ma także wydarzenie trzecie, jakim był cykl 10 konferencji łódzkich
z cyklu „Kultura i Turystyka”, które zainicjowano w 2006 r. Chociaż w tytule tych spotkań
nigdy nie uwzględniono zwrotu: „turystyka kulturowa”, to zawsze jej ściśle dotyczyły –
początkowo także w ujęciu bardzo ogólnym, pod koniec już za to w bardzo ukierunkowanym
na wybrane formy („Kultura i Turystyka: razem czy oddzielnie 2006; razem, ale jak? 2008;
razem, ale jak na tym zarobić 2009; razem ku przyszłości 2010; wspólna droga 2011; wspólne
korzenie 2012; miejsca spotkań 2013; w kręgu wydarzeń 2014; wokół wspólnego stołu 2015;
sacrum i profanum 2016”). Konferencje w Łodzi organizowane były przez Regionalną
Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz kolejno dwie uczelnie: Wyższą
Szkołę Turystyki i Hotelarstwa oraz Uniwersytet Łódzki, reprezentowane przez Andrzeja
Stasiaka. Były licznymi spotkaniami świata naukowców i branży turystycznej –
z zestawienia, którego dokonali w 2017 r. organizatorzy [Kultura i Turystyka… 2017, s. 59]
wynika, że w przeciągu 10 edycji konferencji udział wzięło ponad 2 tysiące osób,
łącznie wygłoszono podczas nich 228 referatów i wydano 9 publikacji zwartych. Szkoda,
że 11. edycja w 2017 r., która miała dotyczyć hasła: „przestrzenie rewitalizacji” już się
nie odbyła1.
Przyglądając się działalności badawczo-publikacyjnej poszczególnych krajowych
badaczy turystyki kulturowej widać wyraźny ich rozwój, ewolucję poglądów, ukierunkowanie
na wybrane zagadnienia, formy czy treści (wyraźne przejście od ogółu – kiedyś,
do szczegółów – obecnie). Zasadniczo udało się stworzyć środowisko badawcze, które dzięki
temu współpracuje – mimo rozproszeniu po całym kraju, i które ze sobą nie konkuruje,
a wręcz lubi się i szanuje, co w świecie nauki nie zawsze ma miejsce.
Dwie ważne płaszczyzny wspólnych działań badaczy turystyki kulturowej, rozwijane
od 2008 r., to – oprócz wspomnianych regularnych spotkań na konferencjach w Poznaniu
i Łodzi – także wielokrotnie już wymieniane czasopismo „Turystyka Kulturowa” oraz
wspomniana też we wstępie platforma dyskusyjna Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki
Kulturowej, funkcjonująca przy redakcji „Turystyki Kulturowej” od roku 2009. Ponieważ
pismo skupia zarówno uznanych badaczy z rozmaitych ośrodków, jak i praktyków
zarządzania turystyką, wymiana poglądów na tym forum jest śledzona przez liczne grono
zainteresowanych, daleko wykraczające poza środowisko dydaktyków (jest to od około
200 do około 1.100 odczytań w przypadku poszczególnych dyskusji), a publikowane tam tezy
bywają często cytowane w opracowaniach naukowych (m.in. jako punkt wyjścia dla założeń
i hipotez roboczych) oraz wykorzystywane dla uzasadnienia stanowisk w szczegółowych
kwestiach. Pomiędzy konferencjami naukowymi Forum jest głównym krajowym kanałem
wymiany poglądów osób zaangażowanych w badania nad turystyką kulturową [szerzej:
Kasprzak 2018].
Badacze turystyki kulturowej są – jak wspomniano – rozproszeni po całej Polsce,
jednakże możemy mówić o kilku ośrodkach o szczególnie licznej ich koncentracji,
co zasadniczo (z drobnymi wyjątkami) nie zmienia się od dekady. W przypadku aktywności
samych badaczy pewne zmiany są jednak zauważalne – jedni skierowali swą uwagę na
wybrane szczegółowe zagadnienia, inni zmienili w ogóle profil zainteresowań (nie jest to już
Sporadycznie konferencje poświęcone turystyce kulturowej lub kulturowym aspektom organizacji turystyki
były organizowane także w Krakowie (przez tamtejszy AWF i przez Uniwersytet Jagielloński) oraz
w Warszawie (przez WSTiJO), lecz ze względu na ów brak cykliczności w latach 2014/15-2018
nie prezentujemy ich tutaj.
1
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turystyka kulturowa), a jeszcze inni ostatnio właśnie turystyką kulturową się zajęli.
Do zaprezentowania ośrodków i badaczy wykorzystaliśmy szczegółowy raport,
przygotowany w oparciu o precyzyjnie dobraną metodologię przez jednego z autorów
niniejszego artykułu [Mikos v. Rohrscheidt 2014] z 2014 r. pt. Ośrodki naukowe i badacze
turystyki kulturowej w Polsce, opublikowany w „Turystyce Kulturowej”. W związku
z faktem, że od tamtego czasu minęły zaledwie cztery lata i nie pojawił się żaden nowy
znaczący ośrodek naukowy na mapie Polski, odniesiemy się poniżej jedynie do zmian
w środowisku badaczy. Za kryterium uznania kogoś za czynnego badacza turystyki
kulturowej przyjęto fakt publikacji w przeciągu ostatnich czterech lat (od końca 2014
do 2018) monografii lub minimum dwóch publikacji o charakterze artykułu lub przejawianie
częstej aktywności na Forum Ekspertów, oraz uwzględnianie w ich pozostałym dorobku
tematyki z zakresu kultury i turystyki.
Dotarcie do informacji na ten temat było niestety bardzo trudne, jako że tylko nieliczne
uczelnie prowadzą aktualną bazę swoich pracowników. Wiele z nich zaprzestała tego koło
2014 r., inne nie posiadają jej w ogóle. W związku z powyższym danych poszukiwano
również: na Research Gate (nie każdy naukowiec ma tam jednak publikacje), w Bibliografii
Polskiej Nauki (źródło także dalece niekompletne), na Google Scholar (nie każdy badacz się
tam jednak znajduje), a także w spisach treści autorów artykułów w „Turystyce Kulturowej”
oraz w monografiach ze wspomnianych konferencji w Poznaniu i Łodzi. W przypadku
ośrodków naukowych, w zestawieniu (tabela 1) prezentujemy jedynie nazwy uczelni
i nazwiska badaczy, czasami katedry, albowiem zespoły w ich ramach są zazwyczaj jedynie
2-4-osobowe, a ponadto obecnie zauważalna jest, silniej niż kiedyś, współpraca
międzywydziałowa czy międzyzakładowa w obrębie danych jednostek.
W porównaniu z rokiem 2014 (poprzedni raport) liczba badaczy turystyki kulturowej
nie zmieniła się: w 2014 r. było ich 62, dziś wymieniamy 61, jednakże tylko połowa z nich
(33 osoby) to badacze, którzy zajmują się tą tematyką nieustannie od lat. Do listy badaczy
doszło wielu nowych, z drugiej strony część wcześniejszych już nie zajmuje się turystyką
kulturową. Na chwilę obecną możemy mówić nadal o silnym ośrodku poznańskim (zwłaszcza
o działalności A. Mikos v. Rohrscheidt i pracowników AWF-u, jednakże w Zakładzie
Kulturowych Podstaw Turystyki połowa badaczy koncentruje się mocno także na turystyce
sportowej, stąd zmniejszyła się liczba publikacji w zakresie turystyki kulturowej). Kolejnym
ważnym ośrodkiem jest warszawski (liczebnie osłabiła się grupa z Uniwersytetu
Warszawskiego, przybyło za to badaczy z różnych innych uczelni) oraz krakowski
(tu szczególnie silna jest grupa badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz AWF-u), a także
ośrodek wrocławski. Osłabła za to w ostatnich dwóch latach pozycja ośrodka łódzkiego,
w zasadzie zamarł ośrodek szczeciński. Zainteresowania tematyczne badaczy są tak rozległe
(jedynie niewielki odsetek z nich zajmuje się wybraną formą czy zagadnieniem),
że nie podajemy ich tym razem przy poszczególnych nazwiskach.
Tabela 1. Ośrodki badawcze, skład personalny oraz aktywności ośrodka i jego badaczy

Uczelnia / Jednostka
Nazwiska badaczy
OŚRODEK POZNAŃSKI (15 badaczy)
Redakcja „Turystyki Kulturowej” dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW: założyciel
i redaktor naczelny „Turystyki Kulturowej”, redaktor; inicjator
i moderator Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki
Kulturowej
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (vide: ośrodek poznański):
z-ca redaktora naczelnego „Turystyki Kulturowej”, redaktor
dr Piotr Kociszewski (vide: ośrodek warszawski): sekretarz
redakcji, redaktor
dr Magdalena Banaszkiewicz (vide: ośrodek krakowski): redaktor
dr Jacek Borzyszkowski, FG (vide: ośrodek gdański): redaktor
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Uczelnia / Jednostka

Nazwiska badaczy
Przemysław Buryan: redaktor
Szymon Czajkowski: redaktor
dr Marcin Wojciech Gorączko (vide: Bydgoszcz): redaktor
Agnieszka Matusiak (vide: Centrum Kultury Dworek
Białoproądnicki w Krakowie)
dr Izabela Wyszowska (vide: ośrodek poznański): redaktor
Akademia Wychowania
dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF
Fizycznego w Poznaniu,
dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
Wydział Turystyki i Rekreacji
dr Izabela Wyszowska
dr hab. Tomasz Sahaj
dr Joanna Poczta
dr Ewa Malchrowicz-Mośko
dr hab. Rafał Prinke
Pozostali
dr hab. inż. Marek Nowacki, Wyższa Szkoła Bankowa
dr hab. Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny
dr hab. prof. emerytowany UP Krzysztof Kasprzak
dr Mateusz Rogowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
OŚRODEK WARSZAWSKI (12 badaczy)
Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Wydział Geografii i Studiów
dr hab. Małgorzata Durydiwka
Regionalnych
dr Katarzyna Duda-Gromada
dr Piotr Kociszewski
Wyższa Szkoła Turystyki
dr Dominik Orłowski
i Języków Obcych
dr inż. Halina Makała
Uczelnia Vistula
dr Piotr Dominik
dr Michał Koskowski
Szkoła Główna Gospodarstwa
dr inż. Magdalena Woźniczko
Wiejskiego
dr Ewa Czarniecka-Skubina
Pozostali
dr Tadeusz Jędrysiak
dr Joanna Roszak (PAN / Uniwersytet SWPS)
OŚRODEK KRAKOWSKI (11 badaczy)
Akademia Wychowania
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF
Fizycznego w Krakowie,
dr Sabina Owsianowska
Wydział Turystyki i Rekreacji
dr Joanna Ziarkowska
dr Paweł Różycki
Uniwersytet Jagielloński
dr Magdalena Banaszkiewicz, ISM UJ
- Wydział Studiów
dr Paweł Plichta
Międzynarodowych i
dr hab. Łukasz Gaweł
Politycznych
dr Agnieszka Pudełko
- Wydział Zarzadzania
dr Aleksandra Kijak-Sawska (plus UP JPII)
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny,
dr hab. prof. UEK Agata Niemczyk
Katedra Turystyki
dr Dominik Ziarkowski
OŚRODEK WROCŁAWSKI (8 badaczy)
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Krzysztof Widawski
- Wydział Nauk o Ziemi
dr Dagmara Chylińska
i Kształtowaniu Środowiska
dr Magdalena Duda-Seifert
- Katedra Etnologii i Antropologii mgr Agnieszka Lisowska
Kulturowej
mgr Arkadiusz Ochmański
mgr Agnieszka Wieszaczewska
Pozostali
dr Jolanta B. Jabłonkowska, AWF Wrocław
dr Marta Drozdowska, Wyższa Szkoła Handlowa
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Uczelnia / Jednostka
Nazwiska badaczy
OŚRODEK ŁÓDZKI (4 badaczy)
Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ
Wydział Nauk Geograficznych
dr Andrzej Stasiak
dr Sławoj Tanaś
dr Beata Krakowiak
POZOSTAŁE MIASTA (10 badaczy)
Biała Podlaska (AWF Warszawa) dr Grzegorz Godlewski
Bydgoszcz (Uniwersytet
dr hab. Dariusz Dąbrowski prof. UKW
Kazimierza Wielkiego)
Bydgoszcz (Uniwersytet
dr Marcin Gorączko
Technologiczno-Przyrodniczy)
Katowice (AWF)
dr Gerard Kosmala
Koszalin (Politechnika
dr Jacek Borzyszkowski
Koszalińska)
Rzeszów (Uniwersytet
prof. dr hab. Wojciech Cynarski
Rzeszowski)
Rzeszów (Uniwersytet
dr Małgorzata Skulimowska
Rzeszowski)
Szczecin (Uniwersytet
dr Tomasz Duda
Szczeciński)
Toruń (Uniwersytet Mikołaja
dr hab. Przemysław Charzyński
Kopernika)
Toruń (Uniwersytet Mikołaja
dr hab. Zbigniew Podgórski
Kopernika)
Zamość (PWSZ)
dr Ewa Bekier-Jaworska
Źródło: opracowanie własne

Jeżeli chodzi o projekty badawcze realizowane przy wsparciu środków finansowych
Narodowego Centrum Nauki NCN, to sytuacja badań nad turystyką kulturową przedstawia się
co najmniej krytycznie. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę
wyników wszystkich 19 konkursów NCN z lat 2013-2017, uprzednio wpisując słowa
kluczowe: turystyka, turysta, turyści, podróż w wyszukiwarkę: Baza projektów NCN:
https://projekty.ncn.gov.pl/. Jak pokazują wyniki, siedmiu polskich naukowców otrzymało
finansowanie w 4 konkursach (OPUS, SONATA, PRELUDIUM i FUGA2) dla 8 projektów,
których tematyka dotyczyła turystyki kulturowej, bardziej jednak w ujęciu pośrednim niż
bezpośrednim. Wszystkie projekty zakwalifikowane były do grupy Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce, w zakresie paneli dyscyplin HS2 (Kultura i twórczość kulturowa,
w tym kulturoznawstwo) i HS3 (Wiedza o przeszłości, w tym historia, etnologia, antropologia
kulturowa).
Zrealizowano następujące projekty:
- Turystyka kulinarna, gender i (re)konstrukcja lokalnych kultur jedzenia
w południowym Meksyku (stan Oaxaca); Konkurs: SONATA 4, panel: HS3;
Kierownik: dr Renata Ewa Hryciuk (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)

2
OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie
od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; FUGA – konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora; PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora [https://www.ncn.gov.pl/finansowanienauki/konkursy/typy].
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Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach.
Ku niesedentarystycznej antropologii; Konkurs: FUGA 5, panel: HS3; Kierownik:
dr Natalia Bloch (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)
- Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne
na przykładzie Indii; Konkurs: OPUS 2, panel: HS2; Kierownik: dr Natalia Bloch
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny)
- Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społecznoekonomiczna na Kubie; Konkurs: PRELUDIUM 13, panel: HS3; Kierownik:
mgr Ruxandra Ana (Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny)
- Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji
przewodników w kontekście interpretacji trudnego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy
Wykluczenia; Konkurs: SONATA 12, panel: HS3; Kierownik: dr Magdalena
Banaszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych)
- Najstarsze przewodniki turystyczne w kontekście rozwoju polskiej historiografii
artystycznej do końca XIX wieku; Konkurs: OPUS 13, panel: HS3; Kierownik:
dr Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział
Zarządzania)
- Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza „Peregrynacja do cudzych krajów [...]
Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich” (1682-1688) – edycja
krytyczna rękopisu; Konkurs: OPUS 2, panel: HS3; Kierownik: dr Anna Markiewicz
(Polska Akademia Umiejętności)
- „Podróże nieodkryte”. Nieopublikowane dzienniki Bronisława Grąbczewskiego jako
świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego; Konkurs: OPUS 6, panel:
HS2; Kierownik: dr hab. Wawrzyniec Władysław Popiel-Machnicki (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii)
Jak można zauważyć, żaden z projektów w swym tytule i zakresie nie zawierał badań
ściśle odnoszących się do turystyki kulturowej jako rodzaju turystyki. Zaledwie jeden odnosił
się do jednej z jej form: turystyki kulinarnej. Połowa projektów realizowana była poza Polską,
a druga połowa oparta była o dzienniki i inna literaturę. Zaledwie dwoje z powyższych
badaczy (dr M. Banaszkiewicz i dr D. Ziarkowski) znanych jest jako aktywni badacze
w naukowym środowisku turystyki kulturowej. W skali wszystkich projektów,
które zakwalifikowały się do finansowania przez NCN w badanych latach (było ich 10603)
„nasze” stanowiły zaledwie 0,075%. Niewątpliwie wśród prawie 53 tys. wszystkich
złożonych wniosków we wszystkich konkursach były też takie odnoszące się jeszcze bliżej
zagadnienia turystyki kulturowej, jednakże finansowania nie otrzymały. Konieczne jest w tym
miejscu wysnucie postulatu o konieczności podjęcia wspólnych badań projektowych przez
badaczy turystyki kulturowej w Polsce i złożenie tym samym międzyjednostkowego wniosku
o grant (np. w konkursie OPUS), bo już na takie badania jesteśmy gotowi, a jeszcze nikt z nas
ich na szeroką skalę nie prowadził.
Mała liczba grantów i projektów badawczych to tylko jeden z problemów krajowego
środowiska badaczy turystyki kulturowej. Poważną niestety przeszkodą jego rozwoju było
i pozostaje nieuznawanie badań nad turystyką za odrębną dyscyplinę naukową, przy
jednoczesnym sztywnym przypisaniu ścieżek kariery naukowej do poszczególnych dziedzin
i związanych z tym określonych wymagań i nieelastycznych praktyk oceniania. Poważnie
utrudnia to awans zawodowy i usamodzielnienie naukowe badaczy omawianej dziedziny
(jako zjawiska zdecydowanie interdyscyplinarnego), zmuszając ich do podejmowania starań
o awanse i spełniania niezależnie od posiadanego dorobku również kryteriów obowiązujących
w innych obszarach, czego przykładem są choćby oboje autorzy niniejszego tekstu.
Dziedziny, w których badacze turystyki kulturowej realizują swoją formalną ścieżkę kariery
naukowej sięgają od geografii przez ekonomię, zarządzanie, historię, kulturoznawstwo,
-
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aż po etnologię. Ostatecznie samemu poziomowi refleksji przynosi to także pewne korzyści
(jak szersze spojrzenie autorów, którzy muszą zdobyć kwalifikacje i wykazywać dorobek
w innej dyscyplinie nauki), jednak bez wątpienia uniemożliwia im koncentrację na badaniach
właściwych, wpływa na zahamowanie postępu prowadzonych przez nich projektów
badawczych, a ponadto odstrasza kolejnych chętnych ze środowiska nauki przed wyborem tej
dziedziny jako priorytetu swojej aktywności zawodowej. Zjawisko to dotyczy całej turystyki
i ponownie zostało pogłębione w wyniku kolejnych zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin
nauki podjętych przez polskiego prawodawcę w roku 2018.

Część 2. Publikacje w Polsce (AMR)
Wspomniany już we wstępie rok 2008, przyjęty jako cezura niniejszej analizy, okazał
się faktycznie przełomowy – tak w odniesieniu do liczby publikacji naukowych dotyczących
rozlicznych aspektów fenomenu turystyki kulturowej, jak i do reprezentatywności ich
autorów w stosunku do lokalizacji polskich środowisk naukowych, wreszcie do ich
wzajemnego oddziaływania mierzonego czy to liczbą cytowań, czy podejmowaniem
pokrewnych tematów, czy też kontynuowaniem rozpoczętych analiz w innych miejscach
i w stosunku do kolejnych wymiarów badanych zjawisk.
Wpływ na to miało zarówno pojawienie się własnego branżowego czasopisma –
„Turystyki Kulturowej”, skupiającego grupę redaktorów i coraz liczniejszych autorów
z kilku, a potem kilkunastu ośrodków naukowych w kraju, jak i regularne organizowanie
wspomnianych wcześniej konferencji naukowych w Poznaniu (AWF), w Łodzi, oraz
w Warszawie (WSTiJO). Ich znaczenie określają: po pierwsze publikacje będące zwykle ich
bezpośrednim rezultatem, jak zbiorowe monografie i zwarte wydawnictwa tematyczne
(opisane niżej), po drugie zaś: tworzenie dla zatomizowanego środowiska krajowych badaczy
i dydaktyków przestrzeni i okazji do wzajemnego zapoznania, wymiany informacji
dotyczących prowadzonych badań i metod oraz do podejmowania współpracy, między
innymi wspólnie prowadzonych badań i wzajemnych zaproszeń do projektów. Projekty takie
inicjują redakcje czasopism naukowych, a ich rezultatem są m.in. tematyczne numery, jak ten
w „Folia Turistica”, poświęcony antropologii w turystyce [FT 2015 nr 36; 2016 nr 39] czy ten
w „Turystyce Kulturowej” [2018, nr 3] skoncentrowany na analizie patologii towarzyszących
temu zjawisku. Kilka innych publikacji zbiorowych powstałych w rezultacie konferencji było
także poświęconych poszczególnym grupom zagadnień dotyczących współpracy środowisk
turystyki i zarządców kultury [Stasiak 2008, 2009a; 2009b; Włodarczyk, Włodarczyk
i Krakowiak 2012; Krakowiak i Latosińska 2011].
Podstaw dla krajowej refleksji naukowej dostarczyły trzy ze wspominanych powyżej
monografii turystyki kulturowej, których autorzy w oparciu o światową literaturę wpłynęli na
ustalenie i ujednolicenie niezbędnej terminologii3 (m.in. wprowadzenie podstawowych pojęć
– w tym turystyki kulturowej, zamiast kulturalnej, opis głównych problemów i sprawdzonych
narzędzi metodycznych dla badań). O ile monografia A. Mikosa v. Rohrscheidt [2008] jako
pierwsza zwróciła uwagę na rozmaitość profilów wypraw kulturowych i ich uczestników,
przedstawiła potencjał turystyczno-kulturowy polskich regionów i najczęściej występujące
typy walorów oraz dostarczyła instrumentarium do badania potencjału turystyczno3
W tym kontekście symptomatyczny stał się termin „eventu” i „turystyki eventowej”, określeń powszechnie
obecnych w światowej literaturze naukowej dotyczącej turystyki kulturowej, których użyli zarówno Mikos
v. Rohrscheidt [2008] i Buczkowska [2008], a które były przez następne lata żywiołowo zwalczane przez
purystów językowych, których odsetek w środowiskach zajmujących się naukowo tak międzynarodowym
zjawiskiem jak turystyka okazał się zadziwiająco wysoki. Ostatecznie, wielokrotnie uzasadniane przez obydwoje
autorów i stosowane przez rosnącą grupę badaczy, weszły one do powszechnego ususu naukowego i przyczyniły
się do wyodrębnienia analiz poświęconych temu fenomenowi oraz ujednolicenia jego dydaktyki.

15

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

kulturowego mniejszych obszarów, to opracowanie powstałe pod redakcją A. Kowalczyka
[2008] zwróciło uwagę na rozliczne geograficzne jej uwarunkowania i związki z innymi
rodzajami turystyki, a podręcznik K. Buczkowskiej [2008] szybko upowszechniony wśród
dydaktyków, przyczynił się do popularyzacji jednolitego i jednoznacznego nazewnictwa
w sylabusach akademickich oraz w językowym rejestrze wykładów dla studentów turystyki.
Problemy wielokulturowości w turystyce, istotne szczególnie w omawianej tu jej gałęzi
podejmuje zbiór pod redakcją Elżbiety Puchnarewicz [2010], a humanistyczne aspekty
aktywności turystycznej ukierunkowanej na dziedzictwo i doświadczenie innych ludzi
podejmuje zbiorowa publikacja wydana w Warszawie [Krawczyk, Lewandowska-Tarasiuk,
Sienkiewicz 2009], znaczenie zasobów narodowego polskiego dziedzictwa dla turystyki
kulturowej jest przedmiotem dwóch innych wieloautorskich zbiorów [Orłowski i Wyleżałek
2011; Wyleżałek i Orłowski 2011]. Z kolei wzajemnym relacjom turystyki kulturowej
i kultury fizycznej poświęcił swoją monografię rzeszowski badacz Wojciech Cynarski [2010].
Polskie publikacje jak dotąd nie dostarczyły kompleksowej i reprezentatywnej analizy
profilu i zachowań polskich turystów kulturowych, jednak pojawiły się opracowania
skoncentrowane na wybranych grupach, które mogą stanowić dobrą podstawę
metodologiczną dla takich badań, a ich wyniki pozwalają na postawienie wyjściowych
hipotez. Mowa o monografii Karoliny Buczkowskiej [2014], poświęconej analizie zachowań
turystów kulturowych, przeprowadzonej z wykorzystaniem badań jakościowych
i ilościowych, co pozwoliło nie tylko wskazać pewne wyniki statystyczne, ale także
opracować wzorzec turysty kulturowego oraz pseudokulturowego, wykorzystywany teraz do
kolejnych badań. Ponadto dokonana została analiza zachowań turystów w Krakowie z punktu
widzenia wykorzystania ofert – monografia Agaty Niemczyk [2012]; mowa też o książce
Armina Mikos v. Rohrscheidt, obejmującej wyniki badań turystów na ważnym szlaku
kulturowym [Mikos v. Rohrscheidt 2013a], o publikacji Matyldy Awedyk [2009]
podejmującej problematykę egzotycznych wyjazdów kulturowych polskich turystów oraz
o pracy Anny Horolets [2013] odnoszącej się do polskich turystów w jednym – za to
olbrzymim – obszarze docelowym, mianowicie w Rosji. Turystom poświęcono także wydanie
specjalne „Turystyki Kulturowej” w 2017 roku (Vol. 5).
Przestrzeni turystyki kulturowej w Polsce poświęcony został jeden odrębny zbiór
akademickich opracowań [Orłowski 2017]. Natomiast przedmiotem kilku innych monografii
były potencjał, uwarunkowania oraz wybrane aspekty rozwijania turystyki kulturowej
w pojedynczych polskich miastach [Mikos v. Rohrscheidt 2011], w przestrzeni szlaków
kulturowych jako spójnych systemów eksploatacji turystycznej [Jackowski; Mróz;
Chodorowicz 2008; Mikos v. Rohrscheidt 2010b; 2013a] oraz w polskich regionach
[Orłowski i Puchnarewicz 2010], przy czym dwa z nich: dolnośląski i lubuski, doczekały się
własnych analiz [Kazimierczak 2012b; Widawski 2009 i 2011]. Z kolei polskie mikroregiony
i również szlaki stały się przedmiotem długiej serii analiz potencjału turystyczno-kulturowego
liczącej ponad sto pozycji [TK 2008-2018 Raporty].
Zarządzanie w turystyce kulturowej stało się przedmiotem kilku naukowych książek
pojedynczych autorów poświęconych poszczególnym jego aspektom i obszarom [Gaweł
2012; Mikos v. Rohrscheidt 2013a, 2013b, 2016], publikacji zbiorowych odnoszących się
do konkretnych obiektów [Hochleitner 2016], specjalnego numeru naukowego czasopisma
[Turystyka Kulturowa 2017 nr 1] oraz szeregu artykułów. Jak dotąd jednak nie doczekało się
ani kompleksowej monografii ani bezsprzecznie potrzebnego i wyczekiwanego podręcznika.
Luki tej nie zamknęła publikacja pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Zbigniewa Spyry [2014]
wbrew obiecującemu tytułowi koncentrująca się na problematyce kultury i sztuki i tylko
marginalnie oraz bez oparcia o badania odnosząca się do turystyki kulturowej. Z kolei
ekonomicznym uwarunkowaniom turystyki kulturowej poświęcone były: publikacja zbiorowa
pod redakcją Mieczysława Leniartka [2010] oraz autorska monografia Adama
Szczepanowskiego [2015]. W obydwu przypadkach zostały jednak podjęte tylko wybrane
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aspekty, a relacjonowane badania nie miały kompleksowego ani reprezentatywnego
charakteru.
Spośród publikacji książkowych odnoszących się do turystyki jako szerszego zjawiska,
ale w swojej treści relacjonujące badania typowych walorów turystyki kulturowej
i podejmujące problematykę ich zagospodarowania ważne okazały się prace Zygmunta
Kruczka [2011b, 2017] i Marka Nowackiego [2012], które wpłynęły na koncepcję organizacji
szeregu nowych produktów turystyki kulturowej. Problematykę zagospodarowania
i udostępniania jednego typu zabytków dla turystyki kulturowej podjął Dominik Ziarkowski
[2014]. Podobnie częściowe odniesienie do problematyki turystyki kulturowej mają ważne
monografie Jacka Borzyszkowskiego [2015] oraz Piotra Zmyślonego [2015] poświęcone
zarządzaniu destynacjami turystycznymi. Aspekty marketingu turystyki miejskiej podjął
w swojej autorskiej monografii Adam Pawlicz [2008]. Natomiast zbiorowa książka
poświęcona turystyce zrównoważonej [Kowalczyk 2010] dostarczyła przykładów
zweryfikowanych koncepcji zagospodarowania zasobów, przydatnych również w zarządzaniu
w turystyce kulturowej, a zwłaszcza jej kulturowo-przyrodniczej odmianie.
Wybranym aspektom historii polskiej turystyki kulturowej poświęcone były dwie
monografie wydane w analizowanym okresie [Soczyńska i Wółkiewicz 2012; Roćko 2014].
Poszczególne formy turystyki kulturowej zostały poddane systematycznej analizie
od samego początku omawianego okresu [Buczkowska i Mikos v. Rohrscheidt 2009],
a później niektóre z nich były przedmiotem nierzadko pojemnych zbiorowych monografii
o charakterze interdyscyplinarnym, jak w odniesieniu do turystyki religijnej [Kroplewski
i Panasiuk 2010, 2011a, 2011b] archeoturystyki [Giergiel 2008], turystyki industrialnej
[Orłowski 2008] i miejskiej [Matczak 2008] czy turystyki kulinarnej [Derek 2014;
Woźniczko, Jędrysiak i Orłowski 2015] oraz monografii autorskich, jak turystyka militarna
[Jędrysiak i Mikos v. Rohrscheidt 2011], tanatoturystyka [Tanaś 2013] czy znów turystyka
religijna [Różycki 2016]. Inne publikacje koncentrowały się na uwarunkowaniach
i wybranych wymiarach poszczególnych form typów wypraw kulturowych i tematyzowanych
produktów oferowanych ich uczestnikom: m.in. turystyki miejskiej [Mikos v. Rohrscheidt
2011] turystyki dziedzictwa i historii [Mikos v. Rohrscheidt 2018b], wiejskiej turystyki
kulturowej [Jędrysiak 2010] oraz turystyki muzealnej [Niemczyk i Seweryn 2015;
Wyszowska i Jędrysiak 2017]. Poszczególne gałęzie turystyki kulturowej były także
przedmiotem tematycznych numerów dwóch polskich czasopism naukowych: „Turystyka
Kulturowa” – turystyka kulturowo-przyrodnicza [TK 2016 nr 1], turystyka kulinarna
[TK 2016 nr 5], turystyka religijna [TK 2017 nr 3], turystyka militarna [TK 2018 nr 1]
i „Folia Turistica” – turystyka religijna [FT 2012 nr 27]. Kilka wartościowych publikacji
poświęcono poszczególnym typom walorów turystyki kulturowej pod kątem
ich zagospodarowania oraz organizacji turystyki. Były wśród nich monografie autorskie,
jak odnosząca się do przestrzeni sepulkralnej [Tanaś 2008], zbiory artykułów wydawane
przez uczelnie, m.in. poświęcone walorom rozproszonego dziedzictwa kulturowego obszarów
wiejskich z punktu widzenia turystyki [Janicka 2011] oraz opracowania wielu badaczy
zamieszczone w wydawnictwach zbiorczych, głównie w serii towarzyszącej wspominanym
już łódzkim konferencjom naukowym poświęconych związkom turystyki i kultury.
Te ostatnie odnosiły się m.in. do walorów i potencjału turystycznego atrakcji turystyki
kulturowej [Krakowiak, Stasiak Włodarczyk 2013], potencjału eventów kulturalnych jako
magnesów turystyki [Krakowiak, Stasiak 2014] walorów kulinarnych i ich powiązań
z turystyką [Krakowiak, Stasiak 2015] oraz do wybranych aspektów turystyki religijnej
[Mokras-Grabowska i Latosińska 2016]. Ponadto zarówno formom turystyki kulturowej,
jak i ocenie ich atrakcji oraz sposobów organizacji poświęcono szereg artykułów
analitycznych w „Turystyce Kulturowej”.
Solidną podstawę dla humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową dostarczyli
m.in. Marek Kazimierczak (pod jego redakcją powstała seria monografii) i Anna
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Wieczorkiewicz. Ich treścią była refleksja z perspektywy odpowiednio – filozofii, w tym
etyki [Kazimierczak 2008; 2010; 2012a, 2014 i seria artykułów w różnych czasopismach]
oraz antropologii [Wieczorkiewicz 2008]. Analiza wymiany kulturowej między Polakami
a Rosjanami jako uczestnikami turystyki jest przedmiotem monografii Magdaleny
Banaszkiewicz [2012]. Z kolei antropologicznej perspektywie badań nad turystyką kulturową
poświęcona jest zbiorcza publikacja pod redakcją Sabiny Owsianowskiej i Ryszarda
Winiarskiego [2017].
Kluczowa w turystyce kulturowej problematyka interpretacji dziedzictwa, poza
ukazującymi się sporadycznie artykułami w „Turystyce Kulturowej” była również
przedmiotem zbiorowych publikacji prac autorów reprezentujących rozmaite podejścia
[Kruczek 2011a; 2012], a w roku 2014 wzbogaciła się o obszerną monografię napisaną przez
Mikosa v. Rohrscheidt [2014b]. Ponieważ jednak ta ostatnia obejmuje tylko zagadnienia
dotyczące pracy samych interpretatorów (przewodników miejskich), nadal potrzebne jest
opracowanie odnoszące się do pracy edukatorów w obiektach i przygotowaniu tych ostatnich
nie tylko do ogólnej prezentacji dziedzictwa, ale także do pracy z turystami jako odrębną
grupą adresatów tego przekazu i uczestników doświadczeń.
Wśród krajowych czasopism naukowych publikujących opracowania odnoszące się
do turystyki kulturowej, na podstawie kryterium ich bezwzględnej liczby zdecydowanie
czołową pozycję zajmuje „Turystyka Kulturowa” [TK 2008-2018 www], co nie powinno
dziwić zważywszy na misję i profil tego czasopisma. Ponadto liczne teksty ukazywały się
w publikowanym w Rzeszowie „IDO-Ruch dla Kultury” [IDO 2008-2017 www]
i w krakowskim „Folia Turistica” [Folia T 2008-2018 www], pojedyncze artykuły zaś
w szczecińskich „Ekonomicznych Problemach Turystyki” [Ekonomiczne PT 2008-2018
www] oraz w łódzkim „Turyzmie” [Turyzm 2009-2017 www]. W dziedzinie publikacji
zwartych najaktywniejszym wydawcą było krakowskie wydawnictwo Proksenia
(specjalizujące się w dziedzinie turystyki), które opublikowało m.in. kilkanaście prac
doktorskich i habilitacyjnych badaczy omawianej dziedziny oraz materiały konferencyjne.
Liczniejsze monografie publikowały także wydawnictwa uczelniane (poznańskiej AWF,
Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Języków Obcych w Warszawie, Uniwersytetu
Jagiellońskiego) oraz mająca siedzibę w Łodzi Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego. Pojedyncze pozycje posiadają w swoim dorobku Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne i Wydawnictwo Naukowe PWN (obydwa z siedzibą
w Warszawie), poznański wydawca KulTour.pl oraz krakowskie Wydawnictwo Universitas
oraz warszawska oficyna Difin.
Porównawcza analiza pozwala na stwierdzenie, że tematyka podejmowana w polskich
publikacjach naukowych jest zasadniczo zbieżna z dominującą w światowej refleksji
naukowej dotyczącej turystyki kulturowej [Atlas Bibliography 2018 www], przy czym w tej
ostatniej wyraźnie większy jest odsetek pozycji poświęconych strategiom rozwoju turystyki
kulturowej jako całości, tworzeniu i zarządzaniu produktami i programami turystycznymi,
w tym eventami (zarówno w odniesieniu do rozmaitych typów tych produktów, jak
i w odniesieniu lokalnym, koncentrującym się na konkretnych obszarach i produktach),
ekonomicznym wymiarom organizowania i uprawiania turystyki kulturowej oraz analizie
profilów i zachowań turystów kulturowych. Natomiast (co oczywiste i pożądane z punktu
widzenia potrzeb) krajowe publikacje w większej mierze odnoszą się do dominujących
w Polsce typów zasobów, oceny miejscowego potencjału turystyki kulturowej oraz do
lokalnych uwarunkowań tworzenia jej oferty.
Podsumowując, w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zwartych publikacji dotyczących
turystyki kulturowej, spełniających kryteria opracowań naukowych w Polsce, wzrosła:
z zaledwie kilkunastu (przy tym poświęconych głównie poszczególnym wąskim
zagadnieniom, w szczególności turystyce religijnej i nieodnoszonych do turystyki kulturowej
jako wspólnej dla nich odrębnej gałęzi turystyki) do ponad stu. Po raz pierwszy ukazały się
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również systematyczne publikacje dotyczące krajowego potencjału turystyki kulturowej,
niektórych typów jej atrakcji, wybranych produktów lub systemów eksploatacji (jak szlaki
kulturowe), a także niektórych obszarów jej recepcji (jak miasta) i kompleksowe analizy
poszczególnych jej form (jak turystyka religijna, militarna itd.). Została także
zapoczątkowana i jest kontynuowana systematyczna seria analiz dotyczących potencjału
turystycznego polskich mikroregionów i szlaków kulturowych. Mniej uwagi poświęcono
sferze interpretacji dziedzictwa i animacji doświadczeń turystycznych w turystyce kulturowej,
ekonomicznym wymiarom jej organizowania i uprawiania oraz profesjonalnemu zarządzaniu
jej produktami. Nadal zauważalny jest również brak krajowych publikacji zawierających
wyniki kompleksowych i reprezentatywnych badań profilu i zachowań turystów kulturowych,
systematycznie prezentujących problemy zarządzania w turystyce kulturowej, kompendium
sprawdzonych metod badań tej gałęzi turystyki, jej oferty i uczestników oraz zwartych
opracowań istotnej sfery eventów kulturalnych i związanych z nimi produktów turystycznych,
opartych na empirycznych badaniach prowadzonych w szerszej skali. Jak dotąd nie podjęto
także problematyki kulturowej turystyki socjalnej i (poza nielicznymi i wycinkowymi w treści
artykułami i rozdziałami w monografiach) turystyki kreatywnej. Jest to o tyle istotne,
że w najbliższym czasie należy się spodziewać wzrostu społecznego znaczenia tej pierwszej
oraz popularności tej drugiej.
Pewne nadzieje w odniesieniu do wyżej wymienionych białych plam pozwala jednak
żywić stwierdzona prawidłowość dotycząca analizowanych publikacji. Otóż większość
zbiorowych opracowań zwartych dotyczących humanistycznych wymiarów turystyki
kulturowej (odnoszących się do dostępnej literatury z tej dziedziny lub bazujących
na metodach jakościowych nie wymagających reprezentatywnych badań empirycznych)
ukazała się w pierwszym okresie (w latach 2008-2012), podczas gdy począwszy od roku 2012
coraz większy odsetek monografii stanowią opracowania wykorzystujące wyniki badań
podstawowych o wyłącznie empirycznym charakterze lub bazujące na triangulacji metod
z udziałem badań ilościowych.

Część 3. Dydaktyka turystyki kulturowej i pokrewnych specjalizacji na polskich
uczelniach (KBG)
Dydaktyka w zakresie turystyki kulturowej na polskich uczelniach została
zapoczątkowana już niemal dwie dekady temu, bo w roku 2000. Początkowo zaczęły
pojawiać się pierwsze wykłady o tej tematyce, następnie – od 2002 r. – specjalności przy
kierunkach studiów, aż wreszcie – od mniej więcej dekady – odrębne kierunki studiów,
a także studia podyplomowe. Do tej pory 37 uczelni państwowych i prywatnych wprowadziło
(na krótsze lub dłuższe okresy) kształcenie na specjalności: turystyka kulturowa
lub pokrewnych, a łącznie 12 uczelni proponowało taki kierunek na pierwszym lub drugim
(lub też obu) stopniach studiów, zasadniczo w każdym regionie Polski.
Wiedzę na temat kształcenia w zakresie turystyki kulturowej dostarczyły nam do tej
pory trzy raporty: Armina Mikos v. Rohrscheidt [201c], Arkadiusza Ochmańskiego [2014]
i Karoliny Buczkowskiej [2015]. W niniejszej publikacji dokonano zestawienia informacji
zawartych we wcześniejszych raportach wraz z ich aktualizacją na dzień 1.10.2018 roku
(nie obejmuje ona jedynie studiów podyplomowych). Podobnie jak wcześniej, tak i tym
razem, pozyskanie informacji na temat kierunków i specjalności pochodziło
z przeprowadzonej kwerendy danych, opartej o oferty edukacyjne polskich uczelni na
portalach dla kandydatów na studia, strony internetowe uczelni państwowych i prywatnych
oraz system informacji o szkolnictwie wyższym – baza POL-ON. Następnie sprawdzone
zostały za pomocą komunikacji telefonicznej. Ta okazała się kluczowym źródłem informacji
albowiem nawet w POL-ON-ie znalazły się informacje nieaktualne. Zestawienie tabelaryczne
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zamieszczone poniżej (tab. 2 i 3) zawiera więc – zdaniem autorów – wiadomości na tyle
prawdziwie i kompletne, na ile wiarygodna jest wiedzą osób, które im ją przekazały (ustnie
lub pisemnie).
Jak udało się ustalić, aktualnie kierunek turystyka kulturowa lub pokrewny prowadzi
8 polskich uczelni (9 różnych kierunków) a specjalność posiada w ofercie 14 placówek
na terenie całego kraju.
Tabela 2. Zestawienie prowadzonych studiów na kierunkach: turystyka kulturowa
i pokrewnych (stan na 1.10.2018 r.)
Lp. Nazwa kierunku
1 Krajoznawstwo i turystyka
historyczna
2 Krajoznawstwo i turystyka
kulturowa (wcześniej:
Turystyka krajoznawcza
i historyczna)
3 Turystyka historyczna

Poziom kształcenia
Pierwszego i drugiego
stopnia
Pierwszego stopnia

4

Turystyka historyczna
i dziedzictwo kulturowe

Pierwszego stopnia

5

Turystyka historyczna
i kulturowa (wcześniej:
turystyka historyczna)

Pierwszego i drugiego
stopnia
Pierwszego stopnia

7

Turystyka i kultura
śródziemnomorska
Turystyka kulturowa

8

Turystyka historyczna

Pierwszego stopnia

9

Turystyka religijna

Pierwszego stopnia

6

*kierunek wspomniany już
w raporcie z 2014 r.

Pierwszego stopnia

*kierunek wspomniany już
w raporcie z 2014 r.

Drugiego stopnia

*kierunek wspomniany już
w raporcie z 2014 r.

*kierunek wspomniany już
w raporcie z 2014 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Instytucja/jednostka
Uniwersytet Gdański; Wydział
Historyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk
Humanistycznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie; Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie;
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział
Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Opolski; Wydział
Teologiczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk
Humanistycznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie; Wydział Historii i
Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie; Wydział Teologiczny

Tabela 3. Oferta specjalności: Turystyka kulturowa (studia 1 i 2 stopnia) w polskich
uczelniach w latach 2002-2018.
Lp.

UCZELNIA

KIERUNEK

Oferta istniejąca przed sporządzeniem raportu w 2010 r.
Akademia Wychowania Fizycznego
1
i Sportu im. J. Śniadeckiego w
turystyka i rekreacja
Gdańsku (od 2002 do 2008/2010 r.)
Oferta zawarta jedyne w raporcie z 2010 r.
Akademia Humanistyczno2
kulturoznawstwo
Ekonomiczna w Łodzi (od 2009 r.)
Szkoła Informatyki i Zarządzania
3
turystyka i rekreacja
w Rzeszowie (od 2009 r.)
Szkoła Wyższa Psychologii
4
Społecznej w Warszawie – ośrodek turystyka i rekreacja
zamiejscowy w Poznaniu

NAZWA SPECJALNOŚCI

TRYB
STUDIÓW

turystyka kulturowa

5-letni

turystyka kulturowa

1

turystyka kulturowa
turystyka kulturowa

1
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Lp.
5
6
7
8
9
10

UCZELNIA

Szkoła Wyższa Rzemiosł
Artystycznych i Zarządzania
we Wrocławiu
UAM w Poznaniu – Instytut
Kultury Europejskiej w Gnieźnie
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wielkopolska Wyższa Szkoła
Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy – ośrodek centralny
w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy – ośrodek zamiejscowy
w Malborku

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)
KIERUNEK

NAZWA SPECJALNOŚCI

TRYB
STUDIÓW

ochrona dóbr
kultury

turystyka kulturowa
i geoturystyka

1

historia sztuki
kulturoznawstwo

europejska turystyka
kulturowa
turystyka miejska
i kulturowa

1
5-letni

turystyka i rekreacja

turystyka kulturowa

1

turystyka i rekreacja

animacja i turystyka
kulturowa

1

turystyka i rekreacja

turystyka kulturowa

1

Oferta zawarta jedyne w raporcie z 2014 r.
11 Akademia Pomorska w Słupsku
historia
Państwowa Wyższa Szkoła
12 Zawodowa im. Jakuba z Paradyża
bd.
w Gorzowie Wielkopolskim
Szkoła Wyższa im. Bogdana
13 Jańskiego: Wydział Zamiejscowy
turystyka i rekreacja
w Krakowie
Wyższa Szkoła Gospodarki
14 w Bydgoszczy – ośrodek
turystyka i rekreacja
zamiejscowy w Malborku

turystyka kulturowa
turystyka kulturowa
krajoznawcza

1

turystyka dziedzictwa
kulturowego

1

turystyka kulturowa

2

Oferta nieujęta w raportach w 2010 ani 2014 r. (istniejąca w okresach pomiędzy)
Akademia Wychowania Fizycznego
turystyka kulturowa i
15
turystyka i rekreacja
we Wrocławiu
przyrodnicza
Oferta zawarta w raportach z 2014 r. i 2015 r.
16 Akademia Pomorska w Słupsku
geografia

turystyka kulturowa

Oferta zawarta w raportach z 2010 r. i 2015 r. (brak danych dot. roku 2014)
Akademia Ekonomiczna /
zarządzanie w kulturze,
17 Uniwersytet Ekonomiczny
zarządzanie
sztuce i turystyce
w Katowicach
kulturowej
Państwowa Wyższa Szkoła
18
kulturoznawstwo
turystyka kulturowa
Zawodowa w Głogowie
animacja społecznoUniwersytet Śląski – ośrodek
19
pedagogika
kulturalna z turystyką
zamiejscowy w Cieszynie
kulturową
Oferta zawarta jedyne w raporcie z 2015 r.
Akademia Wychowania Fizycznego
20 i Sportu im. J. Śniadeckiego
turystyka i rekreacja
w Gdańsku
kultura
21 Uniwersytet Opolski
śródziemnomorska
Wyższa Szkoła Humanistyczna
22 Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
socjologia
w Szczecinie

bd

2

2
1
2

turystyka kulturowa

1

turystyka kulturowa

2

turystyka kulturowa
i animacje czasu wolnego
w turystyce

1

Oferta zawarta w raportach z 2010 r., 2014 r. i 2015 r.
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23

UCZELNIA

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Menedżerska
„Milenium” (od 2006 r.)
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KIERUNEK

NAZWA SPECJALNOŚCI

TRYB
STUDIÓW

kulturoznawstwo

turystyka kulturowa

1

(europejska) turystyka
kulturowa

1

turystyka kulturowa

2

kulturoznawstwo
europejskie

dziedzictwo kulturowe
regionu – turystyka
kulturowa

1

ochrona dóbr
kultury

turystyka kulturowa

1 (+2)

kulturoznawstwo

turystyka kulturowa

1

turystyka kulturowa
obsługa kulturowych
form turystyki

2

Oferta zawarta w raportach z 2014, 2015 r. oraz 2018 r.
UAM w Poznaniu – Instytut
komunikacja
24 Kultury Europejskiej w Gnieźnie
europejska
(ponownie od 2013 r.)
relacje
25 Uniwersytet Jagielloński
międzykulturowe
Oferta zawarta w raportach z 2015 oraz 2018 r.
26
27
28

Akademia im. J. Długosza
w Częstochowie
UAM w Poznaniu – Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu
Uniwersytet w Białymstoku

Oferta zawarta jedyne w raporcie z 2018 r.
29 Politechnika Opolska
turystyka i rekreacja
Uniwersytet Ekonomiczny
30
turystyka i rekreacja
w Krakowie
filologia
Uniwersytet Kardynała Stefana
31
(specjalność:
Wyszyńskiego w Warszawie
włoska)
32 Uniwersytet Łódzki
historia

1

turystyka kulturowa

2

turystyka i rekreacja

turystyka kulturowa /
później: turystyka
kulturowa z
dziennikarstwem

1

kulturoznawstwo

turystyka kulturowa

1 (+ 2)

kulturoznawstwo

turystyka kulturowa

1

Uniwersytet Opolski

filologia

34

Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie

geografia

Oferta zawarta w raportach z 2010 r., 2014 r., 2015 r. i 2018 r.
35

36
37

Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna Ignatianum
w Krakowie
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu

1

turystyka kulturowa
bałkańska turystyka
kulturowa

33

Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu

specjalizacja: turystyka
kulturowa

1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Kierunki studiów, które zostały zaprezentowane w tabeli 2, były realizowane
w ostatnich latach lub uruchomiono je od roku akademickiego 2018/19. Z kolei wszystkie
specjalności zawarte w tabeli 3 istnieją w ofercie poszczególnych uczelni – nie udało się
jednak potwierdzić, czy na wszystkie z nich uruchomiono nabór także w bieżącym roku
akademickim i w jakiej skali realizowane są one na wyższych latach studiów. Analizując
ofertę kierunku: turystyka kulturowa lub pokrewne zauważalne jest, że pięć z nich jest
stosunkowo nowymi (nie wspomniano o nich w raporcie z 2014 r. [Ochmański 2014]), a dwa
zmieniły nazwę (obecnie funkcjonują z przymiotnikiem: kulturowa). Zniknęły za to kierunki
tematyczne z UKW w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie oraz UŚ. Tylko trzy
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ze wspomnianych 37 uczelni prowadzą bez wątpienia studia na specjalności turystyka
kulturowa już od mniej więcej dekady.
Niezwykle enigmatyczne są informacje na temat studiów podyplomowych (i ich
realizacji, poza istniejąca ofertą) które z tego powodu nie zostały uwzględnione w poniższych
zestawieniach.
Pozyskanie programów wszystkich specjalności czy kierunków na potrzeby niniejszej
publikacji okazało się niestety niemożliwe, ze względu na brak wielu z nich na stronach
uczelni lub niechęć w ich udostępnianiu. Te, które udało się zdobyć, pokazują, że w dużej
mierze zawierają one treści kulturoznawcze, historyczne i religioznawcze, a w znacznie
mniejszym zakresie przedmioty ściśle odnoszące się do turystyki kulturowej. Bazowego
przedmiotu z turystyką kulturową w tytule nie ma w zasadzie program żadnego z dziewięciu
aktualnie realizowanych kierunków (z tabeli 2). Trudno w tym kontekście mówić
o kształceniu na poziomie kierunków studiów kadr ściśle dla sektora turystyki kulturowej.
Jest to jedynie – zdaniem autorów – przygotowanie do pracy w charakterze pilota
czy przewodnika, ewentualnie sprzedawcy ofert turystycznych, lecz zdecydowanie
nie organizatora turystyki kulturowej. Być może lepiej wygląda to na samych specjalnościach
(zwłaszcza tych związanych z kierunkiem turystyka i rekreacja), lecz bez dostępu
do programów wszystkich specjalności, taki wniosek nie może zostać wysnuty.
Trudny do ocenienia jest ponadto pośredni wpływ dydaktyki turystyki kulturowej
na polskich uczelniach. Taka ocena nie jest bowiem możliwa bez podjęcia odrębnych badań,
w tym systematycznego monitoringu dalszych losów absolwentów wszystkich kierunków
i specjalności związanych z turystyką kulturową, a następnie przebadania aktywności tych
z nich, którzy swoją zawodową aktywność koncentrują na zarządzaniu turystyką
w samorządach i branżowych organizacjach względnie na tworzeniu i/lub realizacji ofert
turystycznych. Jedyna taka próba została podjęta przez K. Buczkowską w publikacji na temat
kształcenia kadr dla turystyki kulturowej z 2015 r. [Buczkowska 2015a, s. 100-102]. Blisko
30 (z 60) absolwentów specjalności turystyka kulturowa w poznańskiej AWF wypełniło
wówczas przesłany im kwestionariusz wywiadu. Wnioski z tego badania (ze względu na jego
rozmiar trudno mówić o reprezentatywności próby, warto jednak zasygnalizować jego
rezultat) były następujące: „Zasadność podejmowania studiów na specjalności turystyka
kulturowa potwierdzają wypowiedzi wszystkich absolwentów, mimo że nie zawsze zdobytą
podczas nich wiedzę wykorzystują w pracy (…). Wielu z absolwentów zwróciło uwagę nie
tylko na poszerzenie wiedzy dzięki studiowaniu turystyki kulturowej, ale też na osiągnięty
wówczas samorozwój, zmianę spojrzenia, kształtowanie relacji międzyludzkich itd.”. Opinia
powyższa wynika zapewne z faktu, że we wspomnianej uczelni studia na specjalności
realizowane są już przez 9 kolejnych roczników (program jest więc nieustannie ulepszany
i modyfikowany), a prowadzone są przez nauczycieli będących jednocześnie badaczami
i działaczami turystyki kulturowej, organizatorami konferencji tematycznych, którzy sami też
nieustannie się w tej tematyce dokształcają.
Kwestię przygotowania kadry naukowo-dydaktycznej do kształcenia w zakresie
turystyki kulturowej poruszamy m.in. dlatego, że jej przedstawiciele w znacznej większości
(kadra z prawie 35 uczelni na 40, które kiedykolwiek taką edukację oferowały lub
prowadziły) nie uczestniczyli do tej pory w konferencjach naukowych z tej tematyki 4, tym
samym nie opublikowali też artykułów z zakresu zagadnień konferencyjnych (a te odnoszą się
zawsze do bieżących treści, trendów itp.). Może gdyby takowy udział w życiu naukowym
Rzecz dotyczy m.in. omawianych w artykule konferencji cyklicznych „Turystyka w humanistycznej
perspektywie” w Poznaniu w latach: 2008, 2010, 2012, 2014. Współautorka artykułu, będąc członkiem komitetu
organizacyjnego każdej z tych konferencji, wysnuła powyższy wniosek na podstawie list uczestników. Ponadto,
odnosimy się do konferencji łódzkich z cyklu „Kultura i Turystyka” z lat 2006-2016 – wniosek wyciągnięty na
podstawie analizy Indeksu wystąpień zawartego w publikacji 10 lat konferencji Kultura i Turystyka 2006-2016
(2017, s. 34-45).
4

23

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

badaczy turystyki kulturowej podejmowali, to programy studiów i specjalności byłyby
bardziej doprecyzowane i pozwalały kształcić kadry dla turystyki kulturowej na poziomie,
jakiego wymaga od nich dzisiaj rynek.

Część 4. Koncepcje i wdrożenia, aktywne podmioty i nowe produkty turystyki
kulturowej (AMR)
W obszarze strategii i koncepcji odnoszących się do turystyki kulturowej wyraźniejsze
oddziaływanie badań naukowych dało się zauważyć później niż w zakresie badań i publikacji.
Zapewne było to rezultatem zaproszenia badaczy turystyki kulturowej do współpracy
w opracowywaniu nowych lokalnych programów rozwijania turystyki i strategii organizacji,
a także projektów i produktów turystycznych (względnie modyfikacji już istniejących)
dopiero po tym, jak ich prace znalazły się w powszechnym obiegu, zostały uwzględnione
w dydaktyce akademickiej (co z kolei oddziałało zwiększeniem liczby multiplikatorów),
a formułowane przez nich postulaty i całościowe koncepcje stały się znane licznym
przedstawicielom branży turystycznej i środowisk samorządowych odpowiedzialnych za ten
obszar lokalnego zarządzania. Przyniosło to wyższą rozpoznawalność samym badaczom i ich
dorobkowi, spowodowało zlecenie im prowadzenia szeregu badań i analiz oraz włączenie ich
do prac koncepcyjnych nad nowymi strategiami i produktami.
Wpływ badań na zmianę sposobu organizacji dał się zauważyć szczególnie w dwóch
obszarach. Jednym z nich są szlaki kulturowe. Najpierw po ich masowym „wysypie”
spowodowanym dotacjami Unii Europejskiej na rozwój turystyki zostały one skrytykowane
przez badaczy jako czysto wirtualne projekty bez szans na dłuższe funkcjonowanie,
co w perspektywie ich dalszych losów okazało się słuszne. Począwszy od roku 2009
koordynatorzy niektórych szlaków z tej grupy zaczęli uwzględniać wyniki badań i postulaty
środowiska naukowego. Owocem tego nowego podejścia była zmiana postawy samorządów
zarządzających regionalnymi szlakami, jak w przypadku Małopolskiego Szlaku Architektury
Drewnianej [SAD Małopolski 2018 www] względnie gruntowne modyfikacje koncepcji
i strategii szlaków, jak w przypadku Szlaku Zabytków Techniki [SZT 2018 www] a nawet ich
struktury, jak w przypadku Szlaku Piastowskiego [SzP 2018 www] czy Szlaku Fortyfikacji
Mazurskich [Mikos v. Rohrscheidt 2018a; SFM 2018 www], a także przystąpienie
do tworzenia nowych systemów tego rodzaju z uwzględnieniem specjalnie opracowanych
analiz potencjału i koncepcji zarządzania nimi oraz z zaangażowaniem ekspertów z różnych
dziedzin, jak w przypadku Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego [LGD KE 2018 www].
Wpływ analiz i koncepcji na poprawę organizacji systemów i produktów także w tym
obszarze pozostaje ograniczony, jeśli przyjąć rzeczywiste funkcjonowanie ponad 40 realnie
istniejących szlaków kulturowych w naszym kraju [Mikos v. Rohrscheidt 2010b, s. 47-49],
jednak prace analityczne prowadzone w odniesieniu do kilku kolejnych ważnych polskich
szlaków (m.in. niektórych odcinków Drogi Świętego Jakuba i małopolskiej pętli Szlaku
Cysterskiego) pozwalają mieć nadzieję na kontynuację tego procesu.
Druga dziedzina, w której zauważalny jest wpływ naukowych analiz, to obszarowe
strategie rozwoju turystyki. Prace polskich badaczy turystyki kulturowej są mniej więcej od
roku 2012 coraz szerzej uwzględniane przez ich autorów, a ich postulaty i wskazania stają się
ważnymi elementami nowych koncepcji i programów. W ten sposób turystyka kulturowa
zostaje doceniona i staje się obszarem, któremu dedykowane są odrębne programy i produkty,
a założenia nowych strategii korespondują z wynikami analiz, są formułowane w oparciu
o zweryfikowane zasoby, uwzględniają rzeczywiste potrzeby turystów kulturowych oraz
zawierają nowoczesne rozwiązania. Jest tak zarówno w przypadku rosnącej liczby strategii
regionalnych, jak makroregionalnych i lokalnych. Przykładem tych pierwszych jest przyjęta
w roku 2016 strategia rozwoju turystyki dla Wielkopolski uwzględniająca prace analityczne
czterech badaczy turystyki kulturowej: Krzysztofa Kasprzaka, Zygmunta Kruczka, Armina
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Mikosa v. Rohrscheidt, Andrzeja Stasiaka [Strategia RTW Wielkopolskiego… 2016],
odnosząca się w wielu miejscach do potencjału potrzeb turystyki kulturowej oraz formułująca
postulaty w zakresie organizacji jej produktów. Przykładem dla drugiej grupy może być
dokonana w roku 2014 na zlecenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego modyfikacja strategii
rozwoju turystyki dla tegoż powiatu, opracowana przez badacza turystyki kulturowej
i wprowadzająca szereg produktów opartych na bogatych, nierzadko do tej pory
nieuwzględnianych walorach antropogenicznych oraz proponująca nowoczesne rozwiązania
z zarządzaniu i marketingu tych produktów [Strategia RRTdP Gnieźnieńskiego 2014].
Jako przykład dla strategii lokalnych może posłużyć dokument formułujący strategię rozwoju
turystyki dla miasta Oświęcim opracowany w trybie ekspercko-partycypacyjnym przez zespół
pod kierunkiem Zygmunta Kruczka [Strategia RT w Oświęcimiu 2018].
W ostatnich pięciu-sześciu latach coraz liczniejsze szkolenia dotyczące rozwoju
turystyki organizowane w skali regionów, lokalnej oraz dla uczestników istniejących
organizacji i grup produktowych (m.in. Lokalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych
Grup Działania czy tematycznych klastrów) dotyczą opracowywania strategii i koncepcji
produktów oraz tworzenia niekomercyjnych programów turystyki kulturowej. Dominują
wśród nich szkolenia poświęcone rozwijaniu tematycznych produktów dedykowanych
poszczególnym formom turystyki kulturowej, których program opracowują i które realizują
badacze i dydaktycy. Ich rozpiętość tematyczna jest duża i odpowiada zwykle dominującemu
typowi zasobów, stwierdzonego dla danego regionu lub już istniejącemu produktowi,
dla którego opracowuje się nowe koncepcje funkcjonowania na rynku turystycznym
Przykładami z ostatniego roku mogą być warsztaty poświecone turystyce kulinarnej, w tym
enoturystyce na Podkarpaciu, gdzie funkcjonuje większość polskich winnic [KCER 2017
www], kilkuetapowe warsztaty odnoszące się ekomuzeów organizowane przez aktywną
w obszarze turystyki Lokalną Grupę Działania w Elblągu [Ekomuzeum Warsztaty 2017
www] czy lokalnych pakietów turystyczno-kulturowych opartych o walory wielokulturowego
dziedzictwa regionu opolskiego [OROT 2017 www]. Liczne szkolenia dotyczyły także
organizacji i produktów turystycznych polskich szlaków kulturowych; przykładem
rozbudowanego przedsięwzięcia tego rodzaju może być seria takich szkoleń dla interesariuszy
Szlaku Piastowskiego zrealizowanych w pięciu miejscowościach [Szkolenie SzP 2015 www].
W zagospodarowaniu zasobów i tworzeniu nowych atrakcji wpływ naukowych analiz
polskich badaczy turystyki kulturowej jest głównie pośredni. Można go odnaleźć albo
w zestawieniu zespołów opracowujących koncepcje obiektów i programów, których są oni
członkami, albo w samych dokumentach koncepcyjnych, których autorzy powołują się na
analizy i na ich wynikach oraz wnioskach opierają poszczególne obszary funkcjonowania
podmiotów, relacje z turystami i organizatorami turystyki albo wyprowadzają z nich
szczegółowe rozwiązania. W szczególności dotyczy to nowych multimedialnych ekspozycji
w centrach interpretacji, tak jak w Bramie Poznania ICHOT 5 [Brama Poznania 2018 www],
w przestrzeni szlaków kulturowych lub w miastach, rzadziej są one głównym powodem
przebudowy
ekspozycji
względnie
tworzenia
nowych
odrębnych
wystaw,
jak w wielkopolskich Pyzdrach [MZR Pyzdry 2018 www]. Wyniki analiz dotyczących
turystyki kulturowej uwzględniają również nowsze opracowania dla edukatorów
i nauczycieli, tworzone m.in. przez polskie centra interpretacji dziedzictwa, jak na przykład
Brama Poznania ICHOT [Dziedzictwo OT w Poznaniu 2013].
W ostatnich latach postulaty badaczy turystyki kulturowej pojawiają się i są brane pod
uwagę również w koncepcyjnych dyskusjach środowiska polskich muzeologów [Kap 2016,
s. 111-116], do których są oni także zapraszani [ZWAM 3/2016 s. 73-141] co jest pierwszym

Warto zauważyć, że od początku działalności tego obiektu do dziś około połowy jego zespołu pracowników
merytorycznych stanowią absolwenci specjalności „turystyka historyczna” poznańskiego uniwersytetu, którzy
podczas studiów mieli intensywny kontakt z badaczami turystyki kulturowej jako wykładowcami.
5
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krokiem do ich szerszego uwzględnienia w koncepcjach nowych ekspozycji i strategiach
opracowywanych dla nowo otwieranych obiektów muzealnych.
Znaczna grupa nowatorskich koncepcji i rozwiązań, zidentyfikowanych m.in. podczas
badań zagranicznych i proponowanych jako sprawdzone, w wielu przypadkach od początku
opracowywanych przez polskich badaczy, znalazła zastosowanie w lokalnych programach
i produktach turystyki kulturowej. Przyczyną tego może być fakt, że nie wymagają one tak
znacznych środków finansowych jak inwestycje w nowe atrakcje, a decyzja o ich
zastosowaniu równie często jak od samorządów i instytucji publicznych zależy
od prywatnych podmiotów lub małych, lokalnych organizacji. Pierwszym obszarem,
w którym można stwierdzić obecność takich zastosowań, jest interpretacja dziedzictwa.
Pojawiają się one zarówno w ofertach zwiedzania miejscowości i obiektów,
jak i w aplikacjach turystycznych, często wprost wykorzystujących treści nowoczesnych
przewodników. Przykładowo, w lokalnej ofercie zwiedzania turystycznego Gdańska,
zarządzanej przez Instytut Kultury Miejskiej w tym mieście, pojawiły się w ramach projektu
Metropolitanka w ostatnich latach – obok regularnie realizowanych zwiedzań historycznych
i tematycznych – także zwiedzania alternatywne m.in. spacery „herstoryczne” oraz
oprowadzania z perspektywy, np. Szlakami Kobiet [IKM 2018 www] zbieżne z opisami
i postulatami krajowych metodyków interpretacji dziedzictwa [Mikos v. Rohrscheidt 2014b,
s. 224-233]. Z kolei zwiedzanie fabularyzowane, opisane i propagowane przez współautora
niniejszego tekstu, począwszy od pierwszej jego realizacji przez studentów specjalności
turystyka kulturowa w Gnieźnie (2009) a potem wprowadzenia do oferty operatora
przewodnictwa w Toruniu [Urbanowicz 2011, s. 186-187], w kolejnym roku pojawiło się
także w Bydgoszczy, Łodzi i Ogrodzieńcu [Tamże, s.187] a potem w kolejnych miastach
i obiektach.
Koncepcje interpretacji dziedzictwa dla turystów opracowane przez polskich badaczy
zostały zrealizowane (w wielu przypadkach pod ich kierunkiem) w postaci przewodników
tematycznych i aplikacji turystycznych. Przykładem tego pierwszego może być bazujący na
koncepcji sylabusa miejsc poznański przewodnik tematyczny 30 sposobów na Poznań (2012)
a drugiego – opracowana dla powiatu gnieźnieńskiego aplikacja turystyczna 13 pomysłów na
Gniezno [2018]. Rozpowszechniły się także tzw. paszporty turystyczne, projekty przeniesione
na polski grunt z inicjatywy jednego z badaczy już w roku 2007 [Paszport Wielkopolanina],
a dziś funkcjonujące w kilkudziesięciu miastach i mikroregionach oraz na kilku szlakach
kulturowych. We współpracy z naukowcami ze środowiska lub niezależnie od nich powstało
kilkaset gier miejskich – form samodzielnej eksploatacji dziedzictwa i edukacji przez
turystykę, przy czym miastami, w których proponuje się ich najszerszą ofertę, są Poznań
i Kraków [Piasta 2011, s. 329-331; Warcholik 2014, s. 10-13]. Prawdopodobnie zasługą
konferencji (m.in. w Łodzi, poświęconych związkom turystyki i kultury) i szkoleń lokalnych
jest z kolei upowszechnienie w latach 2010-2018 questingu jako formy turystycznej
eksploracji dziedzictwa, choć w tym przypadku wprowadzenie jej do polskiej przestrzeni
turystycznej i oferty odbyło się bez bezpośredniego udziału środowiska badaczy.
Zauważalny natomiast jest ich wpływ na rozpowszechnianie nowoczesnych ofert
turystycznych, m.in. pakietów lokalnych, pobytowych, tematycznych. W programach szkoleń
i warsztatów organizowanych w różnych miejscach Polski jako eksperci prezentujący
strukturę i sposoby wprowadzania oraz zarządzania nimi powtarzają się Zygmunt Kruczek
i Łukasz Gaweł (Kraków), Armin Mikos v. Rohrscheidt i Hubert Gonera (Poznań),
Piotr Kociszewski (Warszawa), Andrzej Stasiak (Łódź) czy Tomasz Duda (Szczecin).
Trudniej wykazać bezpośredni wpływ analiz i opracowań naukowych na strukturę
produktów turystyki kulturowej w Polsce – wymagałoby to szerzej zakrojonych badań
z udziałem setek menedżerów, zarówno dużych operatorów turystyki, jak i lokalnych ofert
w małych rozproszonych ośrodkach. Na pewno jednak związek z ich działalnością badawczą
i dydaktyczną ma stopniowe wyodrębnianie w ofercie licznych polskich biur podróży i portali
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turystycznych kategorii ofert takich jak „wycieczki kulturowe”, „wyprawy edukacyjne”,
podróże „tematyczne”, „biograficzne” „kulinarne”, „literackie”, „historyczne” i inne. Pomaga
to świadomym swoich potrzeb turystom poszukiwać ofert odpowiadających ich
zainteresowaniom, popularyzuje tę grupę aktywności turystycznych, a przez możliwość
porównania programów i świadczeń w ramach takich ofert przez konsumentów (a także
między sobą przez samych oferentów) pośrednio przyczynia się również do wzbogacania ich
spektrum, podnoszenia poziomu organizacji i wyższej dbałości o obszar interpretacji
dziedzictwa, który jest rdzeniem tej grupy produktów. Przykłady takiej segmentacji oferty
można znaleźć zarówno w działalności dużych podmiotów, jak portalu turystycznego Polska
Travel [Polska Travel 2018 www], jak i małych podmiotów, jak warszawskiego biura
Krzysztofiak [Krzysztofiak 2018 www]. Zjawiskiem jak na razie marginalnym w skali
krajowej, ale mającym rosnące znaczenie w perspektywie trendów indywidualizacji
zachowań turystycznych i rozwarstwiania się zainteresowań turystów ma funkcjonowanie
operatorów wyspecjalizowanych na organizację wypraw kulturowych lub podróży
dedykowanych ich określonemu rodzajowi, odpowiadającemu danej formie turystyki
kulturowej. W roku 2008 zidentyfikowano pięć podmiotów z tej pierwszej grupy [Mikos
v. Rohrscheidt 2008, s. 316-319] i kilkadziesiąt z drugiej, przeważnie wyspecjalizowanych
w organizacji pielgrzymek i afiliowanych przy instytucjach kościelnych, podczas gdy w roku
2011 tych pierwszych było już niemal 20, a dodatkowo pojawiły się biura wyspecjalizowane
w organizacji turystyki edukacyjnej niezależnej od wycieczek szkolnych (12), kulturowej
turystyki studyjnej (4), kulturowe podróże egzotyczne (10) podróże do miast (8) i podróże
kulinarne (9) [Malchrowicz 2011, s.79-86]. Pobieżny przegląd ofert polskich biur podróży
wskazuje, że liczba takich podmiotów powoli, ale stabilnie wzrasta.
Najsłabiej kwestia wyodrębnienia i profesjonalnego tworzenia oferty wypraw oraz
pobytowych pakietów tematycznych wygląda w obszarze krajowych podróży eventowych –
osoby zainteresowane udziałem w cyklicznych imprezach kulturalnych są jak dotąd
w naszym kraju zmuszone do organizowania swojego wyjazdu i pobytu na własną rękę. Może
to mieć związek ze słabym rozpoznaniem profilu polskich turystów eventowych i ich
zachowań turystycznych. Podobnie niewielki jest poziom powiązania oferty kulturowej
i turystyki aktywnej, co jest spotykane tylko w pojedynczych przypadkach [Nature Travel
2018 www], nie stwierdzono także dotychczas działalności podmiotów oferujących wycieczki
o ponadlokalnej skali dla setek tysięcy goszczących corocznie w polskich kurortach
uczestników turystyki zdrowotnej. Wymienione luki w krajowej ofercie mogłyby zostać
zagospodarowane przez nowe podmioty, które – z tytułu „premii za pierwszeństwo” w danym
obszarze – mogłyby liczyć na stosunkowo szybki zwrot inwestycji oraz ponadprzeciętne
tempo rozwoju.

Sukcesy i porażki badaczy turystyki kulturowej w Polsce – podsumowanie
(KBG)
Na podstawie wyników przeprowadzonej i szczegółowo zaprezentowanej w tekście
analizy autorzy zidentyfikowali i punktują poniżej (dla przejrzystości zagadnienia)
najważniejsze atuty, sukcesy i mocne strony polskiej turystyki kulturowej (omówione
są najpierw) oraz mankamenty, luki i słabe strony w zakresie jej organizacji i badań nad nią
(omówione w drugiej kolejności).
Atuty, sukcesy i mocne strony polskiej turystyki kulturowej
1. Udało się zbudować świadomość turystyki kulturowej jako gałęzi i odrębnego rodzaju
turystyki (i odróżnić ją w potocznej świadomości od krajoznawstwa, co było na początku
dużym problemem i spotykało się z oporem). Jednocześnie udało się wprowadzić
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do literatury naukowej oraz języka codziennego określenie: „turystyka kulturowa”,
skutecznie wypleniając z nich – nieoddające rzeczywistej ich treści a będące
tłumaczeniem „kalką” z języka angielskiego – pojęcie „turystyka kulturalna”.
Wykształcono pierwsze pokolenie wykwalifikowanego personelu, który może zarządzać
turystyką kulturową w samorządach, kreować jej lokalnymi produktami i opracowywać
oraz realizować wycieczki kulturowe. Kształceniem (i próbami kształcenia) w zakresie
turystyki kulturowej – tak na kierunku, jak i specjalności – zainteresowało się z kolei
w ostatnim dziesięcioleciu aż blisko 40 uczelni na terenie całego kraju.
Skonsolidowano środowisko badaczy i częściowo ustalono wspólny język krytycznej
refleksji oraz wywołać ferment dyskusji naukowych (Forum Gnieźnieńskie, cykliczne
konferencje). Ponadto sukcesywnie rok po roku rozpoznawano potencjał i popyt
na turystykę kulturową oraz opracowano szereg oryginalnych koncepcji dostosowanych
do warunków rozwoju turystyki w Polsce. Przeprowadzono też liczne badania (chociaż
na małą skalę), które mogą stanowić podstawę do dalszych działań projektowych
w przyszłości.
Czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” okazało się niezwykle przydatnym
i ważnym periodykiem, które od dziesięciu lat nieustannie się rozwija, ulepsza, osiąga
coraz lepsze punktacje w zestawieniach (obecnie: 9 punktów MNiSW, lista B), a prawie
każdy badacz turystyki kulturowej rozpoznaje je i ma na swoim koncie publikacje na jej
łamach.
Zyskano akces do światowej refleksji na temat turystyki kulturowej: przez bogate
korzystanie z wyników jej badań, konferencje międzynarodowe w Polsce i udział polskich
badaczy w konferencjach zagranicznych, poprzez polskie publikacje w zagranicznych
czasopismach, zbiorach i seriach oraz obcojęzyczne w polskich czasopismach; także
poprzez zaangażowanie w grupy badawcze m.in. w ramach stowarzyszenia ATLAS.
Wprowadzono pewne wzorcowe produkty turystyczne (niektóre szlaki, trasy, typy
przewodnictwa) i nowoczesne rozwiązania do zarządzania produktami (aplikacje,
platformy zarządcze). Ponadto, za pośrednictwem „Turystyki Kulturowej” dokonywana
jest już kolejny rok z rzędu systematyczna analiza potencjału turystyczno-kulturowego
według jednolitych (a tym samym porównywalnych) metod.
Bibliografia publikacji polskich autorów na temat turystyki kulturowej wzbogaciła się
o kilkadziesiąt opracowań monograficznych w stosunku do pierwszych czterech książek
wydanych w 2008 roku, a także liczy dziś co najmniej kilkaset ważnych artykułów
i innych tekstów.

Mankamenty, luki i słabe strony polskiej turystyki kulturowej6
1. Mimo tworzenia oferty kształcenia w zakresie turystyki kulturowej przez tak wiele uczelni,
nie na wszystkich z nich kierunki i specjalizacje finalnie ruszają, a programy kształcenia
nierzadko zawierają niewłaściwie dobrane (niewystarczająco) treści. Trudno stwierdzić
dlaczego turystyka kulturowa nie cieszy się wśród studentów takim zainteresowaniem jak
potrzebuje tego rynek. Ponadto wielu wykładowców owych treści nie uczestniczy
w spotkaniach i aktywności środowiska badaczy, co może przekładać się na jakość
kształcenia (wykorzystanie wiedzy wtórnej).
2. W kwestii kształcenia dodać należy także, że nie udało się w minionym okresie ustanowić
standardów kształcenia kadry dla interpretacji dziedzictwa w turystyce, czemu winne jest
głównie państwo, które przeprowadziło deregulację zawodów pilota wycieczek
i przewodnika turystycznego.
Punktując słabe strony jako pierwsze wskazujemy te kwestie, które zaprezentowano także w kontekście
sukcesu, w celu pokazania tzw. „drugiej strony medalu”.
6

28

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

3. Chociaż udało się skonsolidować środowisko badaczy, to na tym etapie opiera się ono
tylko o nieduże wspólne projekty czy publikacje. Do tej pory nie przeprowadzono
przekrojowych badań obiektów – atrakcji, imprez turystyki kulturowej, eventów ani profilu
i zachowań turystów kulturowych, co wynika z braku funduszy, a te z kolei
z nieuzyskiwania wsparcia dla wniosków chociażby z NCN (nie wiadomo jednak czy
wynika to z nierozumienia istotności tych badań przez recenzentów projektów, problemów
z umiejscowieniem turystyki wśród dziedzin i dyscyplin naukowych czy z ich
niedopracowania).
4. Zyskanie akcesu do światowej refleksji na temat turystyki kulturowej tylko w niewielkim
stopniu zaprocentowało publikacjami polskich badaczy w czołowych czasopismach czy
zbiorczych monografiach. Wynika to jednak zapewne z faktu, że przez ostatnie 10 lat świat
nauki oraz rynek turystyki kulturowej w Polsce potrzebowały publikacji i doniesień
właśnie po polsku, z przeznaczeniem dla polskiego odbiorcy (często: nienaukowca,
niewładającego obcymi językami).
5. Nie udało się stworzyć na szerszą skalę sieciowych produktów turystycznych, czego
przyczyną jest m.in. polski opór przed łączeniem się i współpracą, a także tzw. pospolite
ruszenie na początku, a potem brak konsekwencji; ponadto spowodowane to jest niechęcią
do łączenia środków publicznych i prywatnych na poziomie lokalnym oraz do tworzenia
ofert pakietowych wieloźródłowych.

Zakończenie (KBG)
Dziesięć lat rozwoju turystyki kulturowej w Polsce to bardzo ważny czas – z całą
pewnością niezmarnowany, ale i czas niełatwy. Środowisko naukowe i branża turystyczna
stopniowo wdrażała w życie treści rozpoznane wcześniej i zaawansowane w innych krajach,
zwłaszcza Europy Zachodniej, aczkolwiek dostosowanie ich do naszych realiów na początku
wymagało wielu wysiłków. Naukowo i turystycznie byliśmy na niwie turystyki kulturowej
początkowo dalej niż zagranica, jednak w przeciągu 10 lat szybko i właściwie nadrobiliśmy
wcześniejsze braki w tym zakresie.
W opracowaniu podsumowującym ostatnią dekadę dociekań i badań nad turystyką
kulturową na świecie, Greg Richards [2018, s. 3] podaje, że ilość publikacji z tej tematyki
wzrosła z niecałych 100 w 1990 roku do ponad 6000 w roku 2016, przy czym największy ich
przyrost zanotowano w latach 2005-2015. W Polsce największy rozkwit tej literatury miał
miejsce w latach 2008-2014, tak więc wpisaliśmy się w światowe statystyki. Warto zwrócić
uwagę także na tematykę, którą zajmowali się badacze na świecie w omawianym okresie –
i w obręb której także się wpisaliśmy. Na podstawie zestawienia, które Richards [2018, s. 3]
sporządził na podstawie Google Scholar i bazy Scopus wynika, że zagadnienia te były
następujące: turystyka kulturowa jako forma konsumpcji kultury, motywacje w turystyce
kulturowej, ekonomiczne aspekty turystyki kulturowej, relacje pomiędzy turystyką
a dziedzictwem kulturowym, wzrost gospodarki kreatywnej, powiązania antropologii
z turystyką kulturową. Wśród tematów, które badacz [Richards 2018, s. 13] wskazuje jako
ważne do podjęcia w kolejnych latach są takie, którymi polscy naukowcy już się zajmują
i które mogliby również rozważyć. Mowa tu o następujących treściach: 1) nieustanne
redefiniowanie i precyzowanie pojęcia turystyka kulturowa w konsekwencji zmian
współczesnego świata, 2) turyści kulturowi a uczestnicy turystyki kulturowej (rzecz
o tożsamości), 3) synergia kultury i turystyki w ujęciu ekonomicznym, 4) polityka i polityki
państwa w zakresie wspierania turystyki kulturowej; 5) aplikacje nowych technologii
w turystyce kulturowej, 6) udział kultury w dzisiejszej turystyce kulturowej (zagadnienie
autentyczności). Wreszcie, po latach niezauważania problemu, w raporcie zawarto także zapis
o dotychczasowej hegemonii języka angielskiego w badaniach nad turystykę na świecie i tym
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samym o konieczności dopuszczania głosów w innych językach, chociażby
we wprowadzanym nazewnictwie w turystyce kulturowej.
Zdaniem autorów, przed turystyką kulturową w Polsce stoją ogromne perspektywy
dalszego rozwoju tej dziedziny badań, aczkolwiek od 1 października 2018 r (wejście w życie
tzw. Konstytucji dla Nauki) badaczy trapią też takie kwestie jak: nowa klasyfikacja dziedzin
nauki, w którą jeszcze trudniej niż kiedyś wpisać turystykę kulturową, trudności
z pozyskiwaniem (chociażby z powyższego powodu) grantów na badania, zapowiedzi
likwidacji listy B czasopism i znaczne ograniczenie wówczas rangi „Turystyki Kulturowej”.
By środowisko badaczy turystyki kulturowej nie poddało się niekorzystnym frontom
i by dalej, tak jak do tej pory (jednakże z większą chociażby ilością dużych zespołowych
międzyjednostkowych projektów) wiedza naukowa o turystyce kulturowej rozwijała się,
kończymy nasz tekst łacińską maksymą:
„Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo”7.
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Ten years of cultural tourism in Poland. Successes and failures
Key words: cultural tourism, scientific research of tourism, Polish people of science,
didactics
Abstract: The article is devoted to the development of cultural tourism in Poland
as a separate branch of tourism, with particular emphasis on scientific research. The authors,
using complementary research methods, have developed a critical analysis of the work
of the national scientific community and the directions of ongoing research on its potential,
organizational conditions and offer (part 1), scientific publications prepared and published
in our country (part 2), academic didactics of cultural tourism in its various dimensions
and within various fields and specializations (part 3), and also the conceptual sphere
(concerning new programs, product events and exploitation systems) and the practical
dimension of the organization of tourist activities, including specialized travel agencies
(part 4). Based on the results of this analysis, in the summary the authors have identified
the trumps, successes and strengths of Polish cultural tourism as well as shortcomings, gaps
and weaknesses in its organization and research.
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Krzysztof Kasprzak, kasprzakjk@poczta.onet.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rola i znaczenie czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”
w rozwoju teorii i praktyki turystyki kulturowej w latach 2008-2018
Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa”
Abstrakt:
Czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” wpisało się wyraźnie nie tylko
w działalność naukową, ale także wiele uczyniła dla popularyzacji różnych aspektów
turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa ma bowiem dla społeczeństwa nie tylko ogromne
znaczenie poznawcze, ale także praktyczne i edukacyjne.
„Turystyka Kulturowa” nie jest tylko jednym z wielu czasopism naukowych. To także
ważne pismo opiniodawcze i opiniotwórcze, będące forum wymiany doświadczeń, myśli
i poglądów. Publikowane są w nim nie tylko teksty naukowe, dotyczące badań obiektów
i zjawisk zawsze dających się zmierzyć, ale także przedstawiające świat idei (dobro, piękno,
prawda). Zadaniem środowiska intelektualnego skupionego wokół tego czasopisma jest
przede wszystkim jego dalszy rozwój. Winno ono kontynuować i rozwijać badania
naukowe, popularyzowanie, wskazywanie dobrych praktyk i rozwiązań oraz edukację
społeczeństwa.

Wprowadzenie
W listopadzie 2018 r. przypada 10 rocznica ukazania się pierwszego numeru „Turystyki
Kulturowej” (TK), czasopisma naukowego poświęconego różnym zagadnieniom turystyki
związanej z szeroko rozumianą kulturą. Każdy jubileusz, a zwłaszcza związany z pracą
twórczą, jest okazją do podsumowania osiągnięć. To czas wspomnień, refleksji,
ale i zastanowienia się nad możliwościami dalszego rozwoju. Dziesięć lat w wydawaniu
czasopisma naukowego nie jest okresem zbyt długim. Wystarczającym jednak na tyle, aby
wokół TK zgromadził się krąg ludzi zainteresowanych różnymi aspektami badań naukowych
i popularyzacji turystyki kulturowej. I jest to nie tylko grupa autorów i redaktorów, ale także
– co jest dla każdego czasopisma najważniejsze – stale powiększająca się liczba czytelników.
Od ponad tysiąca lat najważniejszą formą przekazu jest książka. Chociaż zmieniała się
pod względem technicznym [Houston 2017], to jednak zawsze służyła przekazowi ludzkiej
myśli, w tym także rezultatów działalności nazywanej naukową. Szybkość tego przekazu
znacznie wzrosła z chwilą wynalezienia w połowie XV wieku druku. Umożliwił on także
tworzenie od XVII wieku czasopism naukowych, mających podstawowe znaczenie
dla rozwoju nauki. W rezultacie ich bardzo szybkiego rozwoju i przy zwiększającej się edycji
książek w XVIII wieku powstała także potrzeba przygotowywania bibliografii zawierających
informacje o ukazujących się wydawnictwach i przekazujących o nich najważniejsze
wiadomości. W czasopismach razem z tekstami oryginalnych artykułów zaczęto zamieszczać
informacje o pracach związanych z określoną tematyką, streszczenia prac już
opublikowanych w innych czasopismach oraz streszczenia i recenzje książek. Pełniące
funkcję identyfikacyjną i informacyjną bibliografie mają obecnie ogromne znaczenie dla
dokumentacji i dokładnego uprządkowania istniejących informacji. Powstanie bibliografii jest
potwierdzeniem pewnego etapu rozwoju określonego obszaru wiedzy, będąc jednocześnie
jednym z ważnych warunków dalszego postępu w tym zakresie. Najczęściej bibliografia
tworzona jest w sytuacji kiedy ilość zgromadzonego piśmiennictwa osiąga taki poziom,
że indywidualne poszukiwanie określonych publikacji staje się praktycznie bardzo trudne lub
nie jest już możliwe.
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Od przełomu XX i XXI wieku dotychczasowy model komunikowania wyników badań
za pomocą czasopism zaczął ulegać przemianom. Szczególnego znaczenia w rozwoju
przekazu informacji naukowej nabrały czasopisma naukowe udostępniane szerokiemu
odbiorcy w postaci elektronicznej (e-czasopisma). Internet stworzył nieznane dotąd
możliwości uczestnictwa w kulturze słowa pisanego i drukowanego, m.in. poprzez
praktycznie nieograniczone możliwości publikacji. Umożliwia użytkownikom wprowadzanie
treści bezpośrednio do obiegu za pomocą różnych narzędzi komunikacji, zwłaszcza serwisów
społecznościowych. Stał się przestrzenią dla powstawania m.in. portali czytelniczych
i czasopism. Tylko dzięki internetowi możliwe jest kształtowanie się swoistej wspólnoty
autorów, merytorycznych redaktorów i wydawcy. E-czasopisma umożliwiają łatwy i często
bezpłatny dostęp oraz wygodę gromadzenia, przechowywania i wymiany plików
elektronicznych. Ich główną cechą jest globalny zasięg oraz szybkość dostępu. Przyszłość
publikacji naukowych zmierza w kierunku powstawania zupełnie nowych form typowych
wyłącznie dla środowiska elektronicznego [Nahotko 2007]. Iluzoryczne są natomiast
wyobrażenia, że internet spowoduje znaczący wzrost edukacji i kultury. Za znacznymi
przemianami technologicznymi, podobnie jak i społecznymi, nie nadąża bowiem postęp
kulturowy, a nowe technologie wręcz nasiliły przeciętność. Podobnie postęp wyrażony
nieograniczoną swobodą wypowiedzi nie jest skorelowany z postępem kulturowym
i moralnym. W kontaktach autora z czytelnikami niezbędny jest dlatego fachowy pośrednik,
którym jest wydawca, a nie tylko same zmiany technologiczne.
Dla humanistów podstawowym efektem prowadzonej przez nich pracy badawczej są
publikacje, a samo pisanie jest dla autorów zbieżne z procesem prowadzenia badań. Jednak
teksty humanistyczne w porównaniu z tekstami nauk przyrodniczych są - zarówno dla ich
autorów, jak i czytelników - znacznie trudniejsze. Wymagają bowiem znajomości szerokiego
zakresu wiedzy kontekstowej, zawierającej kompleks odniesień niezbędnych dla zrozumienia
tekstu. To wiedza na temat historii i obecnego stanu rozpatrywanego obiektu, zjawiska, czy
procesu. Nie jest ona możliwa do uzyskania i przyswojenia w krótkim czasie i na innej drodze
niż tylko poprzez czynne uczestnictwo w określonej kulturze w języku narodowym
[Kolasa 2011, Kulczycki 2014]. To ogromne wyzwanie dla autorów i czasopism
zamieszczających ich prace. Wyzwaniu temu bez wątpienia sprostała w ostatnim
dziesięcioleciu TK.
Celem artykułu jest podsumowanie działalności TK w okresie 10 lat wydawania
od listopada 2008 r. (nr 1/2008) do sierpnia 2018 r. (nr 4/2018).

Organizacja zespołu redakcyjnego
Chociaż historia utworzenia TK, cel i zakres tematyczny czasopisma, a także działy,
proces recenzji, zasady etyki i punktacja są szczegółowo przedstawione na stronie
internetowej TK w zakładce „O czasopiśmie”, to jednak dla potrzeb artykułu jubileuszowego
wskazane jest przywołanie i przypomnienie części tych podstawowych informacji.
TK utworzona została z inicjatywy Armina Mikosa von Rohrscheidta i Karoliny
Buczkowskiej, którzy w ten sposób zamierzali wypełnić lukę w polskiej literaturze naukowej
poświęconej turystyce kulturowej. Pierwszy numer TK ukazał się 23 października 2008 r.
Już dzień później został zaprezentowany środowisku naukowemu podczas obrad
III ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Turystyka w humanistycznej
perspektywie”, której tematem była „Turystyka kulturowa: z badań nad trendami w turystyce
i podróżowaniu na początku XXI wieku” (Poznań, 24-25 października 2008 r.)1,
zorganizowanej przez Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wydziału Turystyki
M. Kazimierczak (red.): W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową. Akademia Wychowania
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, 2008, str. 434
1

37

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Wydawcą TK jest Kul.Tour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, będący
organizacją funkcjonującą na kilku polach turystyki kulturowej (biuro podróży, praca
naukowa, popularyzacyjna i wydawnicza).
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju czasopisma było zorganizowanie w następnym roku
w Gnieźnie (21-23 kwietnia 2009 r.) z inicjatywy redakcji TK, przy współpracy Starostwa
Powiatowego w Gnieźnie, Zakładu Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu oraz
KulTour.pl, konferencji naukowej, podczas której po raz pierwszy spotkali się krajowi
badacze zajmujący się turystyką kulturową. Podczas obrad konferencji powołano do działania
Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, które w założeniach stanowić miało
platformę wymiany opinii oraz współpracy w dziedzinie badań naukowych. Forum zawsze
było prowadzone przez redakcję TK.
W skład pierwszego kolegium redakcyjnego TK wchodziły wyłącznie osoby
ze środowiska akademickiego Poznania. Byli to jednak nie tylko pracownicy naukowodydaktyczni, ale osoby czynnie zajmujący się praktyką turystyczną jako przewodnicy i piloci
wycieczek. Od samego początku współpracę z nimi podjęli badacze turystyki kulturowej
z wielu innych krajowych ośrodków akademickich. Obecnie w skład kolegium redakcyjnego
(11 osób) wchodzą naukowcy z różnych krajowych ośrodków akademickich (Poznań –
5 osób, Kraków – 2 osoby, Warszawa, Wrocław, Bydgoszcz i Koszalin – po jednej osobie),
zajmujący się turystyką, a szczególnie jej aspektem kulturowym. Są to osoby prowadzące nie
tylko podstawowe badania naukowe, w tym dotyczące wydarzeń, miejsc, obiektów,
obszarów, szlaków kulturowych oraz oferentów i konsumentów produktów turystyki
kulturowej, ale także zajmujące się popularyzacją turystyki, realizacją praktycznych
projektów oraz prowadzący działalność w ramach specjalistycznych biur podróży. Pełen
skład kolegium redakcyjnego (stan aktualny na 10.09.2018 r.) jest następujący:
1. dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt, Poznań – redaktor naczelny,
etatowy pracownik naukowy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie,
przewodnik, pilot, współwłaściciel biura turystycznego Kul.Tour.pl;
2. dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, Poznań – zastępca redaktora naczelnego,
etatowy pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, przewodnik;
3. dr Piotr Kociszewski, Warszawa – sekretarz redakcji, etatowy pracownik naukowy
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Grupy Uczelni Vistula Szkołą Główna Turystyki
i Rekreacji, właściciel Biura Podróży PITUR;
4. dr hab. Jacek Borzyszkowski, Koszalin – redaktor, etatowy pracownik Politechniki
Koszalińskiej;
5. dr Magdalena Banaszkiewicz, Kraków – redaktor, etatowy pracownik naukowy
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przewodnik, pilot;
6. dr Izabela Wyszowska, Poznań – redaktor, przewodnik, etatowy pracownik naukowy
Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
przewodnik;
7. dr Marcin Gorączko, Bydgoszcz – redaktor, etatowy pracownik Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
w Bydgoszczy;
8. Agnieszka Lisowska, Wrocław – redaktor, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego;
9. Szymon Czajkowski, Poznań – redaktor, etatowy pracownik branży zarządzania,
przewodnik;
10. Agnieszka Matusiak, Kraków – redaktor, samodzielny pracownik branży turystycznej,
pilot, przewodnik;
11. Oleksiy Artyshuk, Poznań – redaktor techniczny TK, samodzielny przedsiębiorca
branży turystycznej, pilot, przewodnik
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Stałymi współpracownikami kolegium redakcyjnego są:
1. dr Aleksandra Spychała, Poznań – redaktor językowy, pracownik etatowy
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
2. Krzysztof Czerniawski, Poznań – edytor tekstów popularyzacyjnych, przewodnik.
W pracach kolegium redakcyjnego TK szczególną i niezwykle ważną rolę, obok
redaktora naczelnego, pełni sekretarz redakcji (dr Piotr Kociszewski). To on bowiem zajmuje
się wykonywaniem szeregu czynności organizacyjnych i administracyjnych niezbędnych do
funkcjonowania redakcji i terminowego ukazywania się kolejnych numerów TK, m.in.
sprawując nadzór nad kolejnymi wydaniami, kontrolując prawidłowy przebieg procesu
wydawniczego, dbając o terminowe zamknięcie kolejnych wydań, czuwając nad przepływem
informacji w obrębie redakcji, utrzymując kontakty z autorami tekstów, prowadząc redakcję
i adiustację tekstów oraz pisząc teksty autorskie.
Naukowa Rada Redakcyjna TK (15 osób) ma międzynarodowy charakter. W jej skład
wchodzą
samodzielni
pracownicy
naukowi
uczelni
polskich
oraz
angloi niemieckojęzycznych, mających największy dorobek w dziedzinie turystyki i jej
kulturowych podstaw. Liczny zespół recenzentów (36 osób) tworzą osoby zajmujące się
wszystkimi dziedzinami wiążącymi się z interdyscyplinarnymi badaniami turystyki, w tym
kulturoznawcy, historycy, socjologowie, geografowie, ekonomiści, biolodzy, eksperci
w dziedzinie sztuki, a także z zakresu ochrony środowiska i zasobów przyrody oraz
planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Rozwój czasopisma: między nauką a popularyzacją
W latach 2008-2015 TK wydawana była jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2016 r. jako
dwumiesięcznik. Od 1 stycznia 2012 r. TK została rozdzielona na dwie samodzielne części
zamieszczane pod odrębnymi adresami: naukową (www.turystykakulturowa.org) oraz portal
popularyzacyjny (www.turystykakulturowa.eu). Przez cały ten okres TK ukazuje się zawsze
w takiej samej szacie graficznej.
W części naukowej TK publikowane są recenzowane artykuły naukowe, artykuły
przeglądowe (krytyczne przeglądy literatury naukowej, analizy dokumentów określających
zastosowania turystyki kulturowej, raporty z badań), recenzje zwartych publikacji
naukowych, a także naukowe dyskusje ekspertów turystyki kulturowej. Gnieźnieńskie Forum
Ekspertów Turystyki, jako platforma wymiany naukowych poglądów poprzez inicjowanie
interesujących dyskusji, przyczynia się do poszerzania i integracji środowiska pracującego na
rzecz turystyki kulturowej i nią się interesujących. Intensyfikacji wymiany poglądów na różne
tematy związane z turystyką kulturową oraz ich popularyzacji sprzyjają otwarte spotkania
członków Forum organizowane podczas ważniejszych krajowych konferencji
Najobszerniejszym działem portalu popularyzacyjnego jest dział „Miejsca i Szlaki”,
przedstawiający kompletne opracowania dotyczące interesujących turystycznie
mikroregionów Polski oraz szlaków kulturowych w Polsce i Europie. Prezentowane są m.in.
bardziej i mniej znane miejscowości, trasy i mikroregiony wraz z ich historyczno-kulturowym
tłem, zestawienia potencjalnie interesujących obiektów, wywiady z ludźmi prowadzącymi
ważne dla tych miejsc i regionów działania, dokumentacja fotograficzna, a także listy
lokalnych kontaktów i adresów, przydatnych dla organizacji wypraw kulturowych, wreszcie
opracowane przez naszych autorów na podstawie ich analiz propozycje zwiedzania czy
organizacji pobytu turystycznego. Innymi ważnymi stałymi działami portalu
popularyzacyjnego są: recenzje przewodników turystycznych, recenzje wydarzeń
kulturowych na terenie kraju, nowości książkowe, ogłoszenia o konferencjach naukowych,
oferty szkoleń, propozycje badań terenowych, a także pisane przez krytycznych globtroterów
„Itinerarium”, w którym praktyczne wskazówki dla turystów prezentowane są przy okazji
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relacji z indywidualnych wypraw do różnych krajów oraz historycznych i kulturowych
regionów. Publikowane są analizy potencjału turystyczno-kulturowego np. programy pobytu,
opisy historyczne, materiały pomocne w tworzeniu indywidualnych programów wypraw
do mikroregionów i na szlaki turystyczne. Istnieje także możliwość zamieszczania całości lub
istotnych części polskojęzycznych prac akademickich, związanych z problematyką turystyki
kulturowej. W procesie recenzji TK stosowana jest zasada tzw. „double-blind review proces”.
TK prowadzi politykę Open Access. Redakcja uznaje „ghostwriting” oraz „guest autorship”
za przejawy nierzetelności naukowej i przeciwdziała takim przypadkom.
TK jest indeksowana w naukowych bazach danych ErichPlus, BazEkon, BazHum,
CEJSH, DOAJ, Index Copernicus International, POL-index
Alejziak i Liszewski [2016] analizując rolę czasopism naukowych w transferze wiedzy
o turystyce podkreślili, że TK wśród zaledwie 15 polskich czasopism naukowych
poświęconych turystyce, znajduje się w wąskim gronie trzech najwyżej punktowanych
czasopism. W systemie oceny parametrycznej2 liczba przypisanych punktów wynosi:
13 pkt – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Ekonomiczne Problemy Turystyki
(nr na liście: 2155, nr ISSN 1644-0501, nr E-ISSN 2353-3188), 11 pkt – Folia Turistica
(nr na liście: 568, nr ISSN 0867-3888, nr E-ISSN 2353-5962), 9 pkt – TK (nr na liście: 1972,
nr ISSN 1689-4642). Liczba przypisanych punktów pozostałych 12 krajowych czasopism
naukowych poświęconych turystyce waha się od 3 do 8. Wymienieni autorzy uważają,
że rozwój TK jest wynikiem stale rosnącej liczby cytowani w niej publikowanych prac,
a także odbiciem zmian zachodzących na rynku czasopism oraz rosnącego znaczenia internetu
w tej dziedzinie. Podkreślić należy, że spośród wszystkich tych czasopism tylko TK nie jest
wydawana przez uczelnię wyższą.
TK jest na rynku krajowym jedynym czasopismem naukowy, które przedstawia
wyłącznie problematykę związaną z turystyką kulturową. W innych czasopismach
problematyka ta pojawia się tylko sporadycznie. Doświadczenia i osiągnięcia tego
czasopisma – zarówno edytorskie, jak i naukowe – przedstawia tabela 1. Pierwsze numery
pod względem objętości nie były zbyt obszerne; w latach 2008-2009 średnia liczba stron
jednego numeru wynosiła 53. Do 2011 r. maksymalna liczba stron w numerze nie
przekraczała 90. Wyraźny wzrost objętości czasopisma nastąpił po 2012 r. W 2017 r.
maksymalna liczba stron w numerze wyniosła 235 (średnia 191), a w 2018 r. przekroczyła
290 (średnia 186). Zwiększeniu uległa także liczba publikowanych artykułów naukowych –
w okresie od 2009 r. do 2014 r. ponad dwukrotnie. Po 2014 r. liczba publikowanych
artykułów naukowych w kolejnych latach utrzymywała się mniej więcej na równym poziomie
(od 43 do 49 artykułów rocznie). W latach 2016-2017 w stosunku do okresu 2009-2015
zmniejszeniu uległa liczba publikowanych recenzji książek naukowych, raportów analiz
potencjału turystyczno-kulturowego i dyskusji, przy jednoczesnym zwiększeniu objętości
kolejnych numerów czasopisma, które zaczęło ukazywać się jako dwumiesięcznik. Na łamach
TK publikowane były różne opracowania 381 współpracujących z czasopismem autorów,
z których wielu zamieszczało swoje teksty w tym czasopiśmie wielokrotnie. Chociaż łączna
liczba osób biorących udział w dyskusjach naukowych jest stosunkowo wysoka (50),
to jednak średnia liczba uczestników każdej dyskusji nie przekraczała 6 autorów (od 3 do 13).
W latach 2008-2018 na łamach TK ukazały się informacje o: 159 konferencjach
naukowych, 153 nowościach wydawniczych, 149 eventach, 32 miejscach i wydarzeniach
z duszą, 6 badaniach i szkoleniach. Zamieszczono także 112 recenzji publikacji
popularnonaukowych oraz 97 itineraria.

2
Wykaz czasopism naukowych za 2016 r. wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym
tytule. Część B: wykaz czasopism naukowych nieposiadających współczynnika Impact Factor (IF) wraz z liczbą
punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Tabela 1. Statystyka zawartości Turystyki Kulturowej w latach 2008-2018. (nr 1/2008-4/2018)*

Liczba:
publikacji:
w tym:
- artykułów naukowych
- artykułów przeglądowych
w tym: bibliografii
- raportów analizy potencjału turystyczno-kulturowego
- recenzji książek naukowych
- dyskusji (Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej)

n
669
365
16
3
105
105
78

autorów:
w tym:
- autorów uczestniczących w dyskusji naukowej (Gnieźnieńskie
Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej); pozostałych 331 autorów nie
uczestniczyło w dyskusji naukowej, niektórzy autorzy występują wielokrotnie

381

redaktorów naukowych prowadzących:

15

numerów:
w tym w latach:
2008
2009 – 2015
2016 – 2018

102

stron całkowita:

10081

średnia stron w numerze w latach:
2008
2009 – 2011
2012 – 2015
2016 – 2018

50

2
84
16

46
60
101
182

Stan na dzień 1 września 2018 r. Dotyczy tylko części naukowej z pominięciem części popularyzacyjnej (od
2012 r. portalu popularyzacyjnego).
*

Istotna jest ocena powodzenia czasopisma w pozyskiwaniu czytelników, dla których
zostało ono założone w celu dostarczania określonych informacji. Przykładem takiej oceny są
dane statystyczne czytelnictwa TK za 2017 r., czyli ostatni pełen rok wydawniczy (6
numerów) (tabela 2). Przedstawiona liczba odsłon, czyli odwiedzin wirtualnych będących
czynnością wejścia na stronę internetową czasopisma z zamiarem skorzystania zawartych w
niej materiałów, pozwala w pewnym stopniu na poznanie upodobań i potrzeb czytelników.
TK jest polskojęzycznym czasopismem naukowym, skierowanym głównie do odbiorcy
krajowego. W porównaniu do czytelników prowadzących działalność naukową, czy
popularyzatorską z zakresu turystyki kulturowej w innych krajach, czytelnik polski działa w
zupełnie innych realiach społecznych, gospodarczych i przyrodniczych. Chociaż liczba
czytelników TK pochodzących z innych krajów nie jest wysoka, to jednak została dokładnie
odnotowana.
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Tabela 2. Dane statystyczne czytelnictwa Turystyki Kulturowej za rok 2017 (nr 1 – nr 6)
Parametr

Portale:
naukowy

popularyzacyjny

21 469

42 145

- powracający użytkownicy
(dotychczasowi czytelnicy):

17 127 osób (79,8%)

29 923 (71%)

- nowi użytkownicy (czytelnicy):

4 342 osób (20,2%)

12 222 (29%)

107 425

139 034

Użytkownicy (czytelnicy):
w tym:

Liczba odsłon (odrębnych wizyt czytelnika
na stronie www czasopisma) w roku:
Średnia liczba odsłon (odrębnych wizyt
czytelnika na stronie www czasopisma)
w roku:

5,004

Przeciętna liczba plików (tekstów)
otwartych przez czytelnika w ciągu jednej
sesji (wizyty na witrynie TK):

3,81

Pochodzenie (lokalizacja) użytkowników
TK według krajów:

Polska (89,16%)
Wielka Brytania (1,30%)
USA (1,26%)
Niemcy (0,86%)
Ukraina (0,72%)
Kanada (0,54%)
Brazylia (0,45%)
Hiszpania (0,32%)
Włochy (0,31%)
Litwa (0,29%)

Polska (89,74%)
Niemcy (2,12%)
Wielka Brytania (1,02%)
Ukraina (0,72%)

*Źródło statystyk: Statystyki z Google Analytics 2017, https://analytics.google.com/; dane dla domen:
turystykakulturowa.org oraz turystykakulturowa.eu.

Interesująco przedstawia się zestawienie najczęściej czytanych artykułów naukowych
w 2017 r. (tabela 3) oraz lista 10 artykułów, które osiągnęły wśród czytelników TK szczyt
popularności w ciągu ostatnich czterech latach (tabela 4). Popularność tekstów naukowych
uzależniona jest od wielu czynników, m.in. atrakcyjności tematu, chęci poznania, a także
mody. W obu zestawieniach widać wyraźne zainteresowanie czytelników turystyką kulinarną
(w 2017 r. 2 artykuły wśród 5 najczęściej czytanych, w latach 2014-2018 5 artykułów na 10
najbardziej popularnych).
Tabela 3. Najczęściej czytane artykuły Turystyki Kulturowej w 2017 r.
Tytuł
Dzieje i dziedzictwo reformacji
luterańskiej w Polsce jako
potencjał i przedmiot turystyki
religijnej
Kryteria oceny atrakcyjności
turystycznej obiektów architektury
w świetle literatury
Turystyka kulinarna – podejścia
„geograficzne” i „niegeograficzne”

Autor
Armin Mikos v.
Rohrscheidt,
Joanna SzczepankiewiczBattek
Magdalena Duda-Seifert
Andrzej Kowalczyk

Liczba*:
odsłon
czytelników
861(2,04%)

723(2,01%)

641(1,52%)

577(1,60%)

569 (1,35%)

469 (1,30%)
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Autor

Liczba*:
odsłon
czytelników

Dominik Orłowski,
Magdalena Woźniczko

388 (0,92%)

315 (0,88%)

Joanna Kowalczyk-Anioł,
Piotr Zmyślony

300 (0,71%)

245 (0,68%)

Pierwsza cyfra to liczba odsłon (wizyt, ściągnięć tekstu), druga to liczba czytelników artykułu (niekiedy
czytelnik wracał do tekstu 2-3 razy).
*

Tabela 4. Lista 10 artykułów opublikowanych w Turystyce Kulturowej najbardziej popularnych
wśród czytelników w latach 2014-2018*
Tytuł
Kryteria oceny atrakcyjności
turystycznej obiektów
architektury w świetle literatury
Turystyka kulinarna – podejścia
„geograficzne” i
„niegeograficzne”
Dzieje i dziedzictwo reformacji
luterańskiej w Polsce jako
potencjał i przedmiot turystyki
religijnej
Turystyka kulinarna w Polsce –
wstępne badania nad fenomenem
zjawiska
Turystyka kulturowa – wokół
definicji
Zmiany upodobań żywieniowych
i zainteresowanie kuchniami
etnicznymi – przyczynek do
turystyki (kulinarnej?)
Turystyka kulinarna w
gospodarce doświadczeń
Od street food do food districts –
usługi gastronomiczne i turystyka
kulinarna w przestrzeni miasta
Zarys problematyki zarządzania
w turystyce kulturowej
Wpływ turystyki masowej na
dziedzictwo Zakopanego

Autor

odsłon

Liczba:
czytelników

Magdalena Duda-Seifert

1753 (1,14%)

1543 (1,17%)

Andrzej Kowalczyk

971 (0,63%)

793 (0,60%)

Armin Mikos v. Rohrscheidt,
Joanna SzczepankiewiczBattek

887 (0,58%)

747 (0,57%)

Dominik Orłowski,
Magdalena Woźniczko

731 (0,47%)

593 (0,45%)

Armin Mikos v. Rohrscheidt

723 (0,47%)

615 (0,47%)

Andrzej Kowalczyk,
Katarzyna Gwiazdowska

718 (0,47%)

613 (0,46%)

688 (0,45%)

556 (0,42%)

656 (0,43%)

528 (0,40%)

634 (0,41%)

514 (0,39%)

597 (0,39%)

503 (0,38%)

Andrzej Stasiak
Andrzej Kowalczyk
Armin Mikos v. Rohrscheidt
Michał Murzyn

Dane dotyczą okresu od września 2014 r. do września 2018 r.

*

Rola i znaczenie czasopisma w środowisku turystycznym
W obszarze turystyki współistnieją trzy wspólnoty: akademików działających
w różnych dyscyplinach naukowych, praktyków, hobbystów-krajoznawców. Nie są one
na ogół wobec siebie wrogie. Poprzez swoją działalność i współpracę wzajemnie się
wspierają i uzupełniają. Chociaż turystyka nie jest uważana w naszym kraju za dyscyplinę
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naukową3, to jednak dzięki działalności tych wspólnot dysponujemy obecnie ogromną
zgromadzoną wiedzą o różnych aspektach tej unikatowej w społeczeństwie działalności,
w tym także turystyki kulturowej. W czasopismach turystycznych – w porównaniu do
czasopism przyrodniczych lub technicznych – transfer wiedzy z nauki do praktyki ma jednak
nieco inny charakter i zasadniczo odznacza się mniejszą skutecznością. Praktycy nie czytają
tych czasopism, bowiem wiele osób zainteresowanych jest turystyką, ale już nie
prowadzonymi badaniami. Nie jest także powszechna współpraca między czasopismami
naukowymi i pismami branżowymi poświęconymi różnym problemom turystyki. Także rynek
czasopism jest zmienny, bowiem niektóre z nich po krótkim okresie funkcjonowania
z różnych powodów okresowo lub trwale ulegają likwidacji [Alejziak, Liszewski 2016].
TK wpisała się wyraźnie nie tylko w działalność naukową, ale także wiele uczyniła
dla popularyzacji różnych aspektów turystyki kulturowej. Turystyka kulturowa ma
dla społeczeństwa nie tylko ogromne znaczenie poznawcze, ale bez wątpienia także
praktyczne i edukacyjne. Przeznaczona dla wszystkich krajowa oferta turystyki kulturowej to
bowiem nie tylko jeden z najpopularniejszych, ale także dla wielu osób jeden z najbardziej
efektywnych sposobów w miarę aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dla wielu instytucji
kultury (np. muzeów) jest także szansą na pogłębienie i zróżnicowanie swojej dotychczasowej
oferty [Hochleitner 2016].
Jubileusz, będący okazją do pogłębionej refleksji nad teraźniejszością i przyszłości TK,
skłania do zastanowienia się nad rolą tego czasopisma w środowisku i jego przyszłością.
W przypadku TK jest to pytanie zasadnicze, bowiem w swej krótkiej historii jest to w naszym
kraju jedyne czasopismo, które podejmowało zagadnienia szczególnie ważne dla poznania
różnych aspektów turystyki kulturowej. W stosunkowo niedługim okresie ugruntowało ono
swoją pozycję wśród krajowych czasopism naukowych poświęconych turystyce i dobrze
przysłużyło się naszej kulturze.
Dla oceny możliwości dalszego rozwoju czasopisma naukowego wymagana byłaby
perspektywiczna wizja, a także zrozumienie konsekwencji zachodzących w kraju procesów
m.in. dotyczących polityki państwa w zakresie kultury i nauki. Jednak obecnie żadna
prognoza nie będzie wiarygodna, bowiem budowanie strategii i długoterminowych planów
obarczone jest jak nigdy wieloma niewiadomymi.
Na przestrzeni 10 lat następował nieustanny rozwój czasopisma i stały proces jego
doskonalenia i tworzenia nowych rozwiązań. Przez kilka kolejnych lat od chwili powstania
TK była jedynym krajowym czasopismem z tej branży, które dostarczało czytelnikom
pełnych informacji naukowych i popularnonaukowych, nie tylko bieżących,
ale i archiwalnych. Dostęp do materiałów archiwalnych TK zawsze był i nadal jest możliwy
bez żadnych ograniczeń. Wydawanie każdego czasopisma naukowego jest dla wydawcy
i redakcji ogromnym wyzwaniem. Są to wyzwania organizacyjne, ale przede wszystkim
wyzwania związane z odpowiedzialnością za zamieszczone tekstu, odpowiedzialnością
wobec autorów i odpowiedzialnością za prowadzenie i poziom naukowej dyskusji.
Największy wpływ na charakter czasopisma, jakość zamieszczanych w nim artykułów oraz
umiejętność prowadzenia dialogu i inicjowania dyskusji miała działalność autorska
i redakcyjna Armina Mikosa v. Rohrscheidta, która zaznaczyła trwały ślad w profilu
czasopisma i w nauce.
Na szczególną uwagę zasługuje opublikowanie na łamach TK w latach 2010-2014
bibliografii publikacji poświęconych różnym aspektom turystyki kulturowej. Były one
zgodnie z zamierzeniami ich autora „…refleksją naukową światową i polską na temat
turystyki kulturowej, adresowana do osób zajmujących się naukowo turystyką kulturową lub
kulturowymi aspektami podróżowania” [Mikos v. Rohrscheidt 2010, 2012, 2014].
Opracowania te ułatwiły nie tylko orientację w istniejących źródłach, ale wskazały także
3

Zob.: Czy turystyka jest dyscypliną naukową? „Turystyka Kulturowa”, 4/2014: 78-96.
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istniejące braki w bibliografii oraz niedostatecznie opisaną i rozpoznaną tematykę badawczą
w zakresie turystyki kulturowej.
Piśmiennictwo turystyczne ma wyjątkowo zróżnicowany charakter, co jest wynikiem
interesowania się problematyką turystyczną przez wiele różnych dyscyplin naukowych,
zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych [Długosz 2009]. W pracach geograficznych
od lat przeważa problematyka dotycząca wzajemnych relacji turystyki i środowiska
przyrodniczego, zagadnień przestrzennych związanych z przemieszczaniem się turystów oraz
krajoznawstwa, uwzględniającego m.in. także elementy kulturowe. Kulturowe konsekwencje
turystyki są bowiem nieuniknione. Analiza wkładu nauk geograficznych w rozwój wiedzy
o turystyce dotyczy na ogół rozwoju geografii turyzmu – dziedziny geografii społecznoekonomicznej zajmującej się przyrodniczymi i antropogenicznymi uwarunkowaniami
i następstwami ruchu turystycznego, w tym relacji przestrzennych zjawisk turystycznych –
z uwzględnieniem studiów o charakterze teoretyczno-metodologicznym. Ocenia się,
że dorobek geografii turyzmu tylko w tej dziedzinie w latach 1945-2010 liczy około 800
pozycji [Jackowski 2010]. Liczne są także opracowania o profilu ekonomicznym, gdzie od lat
dominuje problematyka zagospodarowania i rynku turystycznego, zarządzania, marketingu,
finansów, produktu turystycznego. Bardzo wiele publikacji dotyczy zagadnień społecznych,
etycznych, psychologicznych, informatycznych, hotelarstwa i problematyki prawnej.
Ogromną wartością pierwszej bibliografii [Mikos v. Rohrscheidt 2010] jest to, że była
ona niezależna od wielu innych, m.in. portalu elektronicznego Biblioteki Instytutu Turystyki
w zakresie dotyczącym piśmiennictwa naukowego na temat turystyki kulturowej. Będąc
poprawną pod względem metodycznym była jednocześnie bardziej dokładna ze względu na
jasno określone kryteria wyboru i prezentację danych dotyczących polskiego piśmiennictwa.
Uwzględniła wiele światowych pozycji podstawowych dla problematyki turystyki kulturowej,
a także przedstawiła własne kwerendy autora wykonane na uczelniach i bibliotekach
zagranicznych oraz bibliografie zestawione przez różnych autorów w zbiorowej monografii
na temat współczesnych form turystyki kulturowej [Buczkowska, Mikos v. Rohrscheidt
2009]. Dwa lata później ukazała się zaktualizowana i rozszerzona wersja pierwszej
bibliografii [Mikos v. Rohrscheidt 2012], uwzględniająca m.in. nowe pozycje dotyczące
poprzednio nie analizowanych dziedzin i aspektów turystyki kulturowej oraz opublikowany
dorobek konferencji. Całość zebranego piśmiennictwa przedstawiono w kilku działach:
kwestie podstawowe (w tym zagadnienia antropologiczne i aksjologiczne), historyczny
rozwój turystyki kulturowej, ekonomiczne, socjologiczne i psychologiczne aspekty turystyki
kulturowej, metodologia badań nad turystyką kulturową i badań turystów kulturowych,
organizacja turystyki kulturowej (w tym specjalistyczny pilotaż i przewodnictwo),
poszczególne formy turystyki kulturowej, literatura na temat wybranych destynacji
w aspekcie turystyczno-kulturowym. Nowością była uwzględnienie po raz pierwszy
lub wyodrębnienie kilku nowych zakresów badawczych, takich jak metodologia badań
turystyki kulturowej i turystów kulturowych oraz organizacja turystyki kulturowej, w tym
pilotaż i przewodnictwo. Analiza potencjału turystycznego mikroregionów sporządzona
na podstawie jednolitej metody umożliwia porównanie ich wyników i zastosowanie
sprawdzonych w innych miejscach rozwiązań. Przydatna jest także dla praktyki, bowiem
umożliwia zastosowanie gotowych propozycji pobytu turystycznego w konstrukcji
programów wycieczek. Kolejnym rozwinięciem bibliografii było zestawienie literatury
wzbogacone o analityczny komentarz [Mikos v. Rohrscheidt 2014]. Po raz kolejny jego autor
stwierdził znaczący przyrost publikacji naukowych (w stosunku do 2012 r. wynoszący w skali
globalnej 11% stanu wyjściowego), w tym także publikacji dotyczących zagadnień
dotychczas nie badanych lub podejmowanych tylko marginalnie. Wyodrębnił także nowy
zakres badawczy określony jako profile i preferencje turystów kulturowych. Zwrócił uwagę,
że brak było dotąd omówienia tematyki metod badawczych (w tym standardów, technik
badawczych, porównywalności wyników badań) oraz publikacji zawierających propozycje
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dobrze zweryfikowanej metody analizy eventów kulturalnych i ustalenia ich potencjału
turystycznego. Podkreślił, że uniemożliwia on całościowe określenie potencjału turystycznokulturowego regionów, co jest niezbędnym elementem przy formułowaniu strategii rozwoju
ich oferty turystyczno-kulturalnej. W jego ocenie opracowanie i publikacja takiej metody jest
jedną z najważniejszych potrzeb w dziedzinie metodologii.
Autorom publikującym na łamach TK zawdzięczamy różnorodne teksty, nie tylko
wartościowe pod względem naukowym, ale także publicystyczne i dyskusyjne, często
prowokujące do polemiki. Ogromną wartością TK jest publikowanie dyskusji naukowej
w ramach Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. TK stała się ważnym
forum dyskusyjnym, prezentującym różne stanowiska dotyczące aktualnych spraw
naukowych i ideowych dotyczących problematyki związanej nie tylko z samą turystyką
kulturową, ale także szerzej związanej z ochroną dziedzictwa biokulturowego. To obecnie
jedno z bardzo nielicznych krajowych czasopism naukowych na łamach których
zamieszczana jest dyskusja naukowa, przeciwstawiając się tym samym widocznej obecnie
marginalizacji kultury i humanistyki.
Prowadzenie racjonalnej dyskusji nie jest łatwe. Obecnie tej ważnej umiejętności na
ogół nie uczy się w szkołach i na uczelniach. Unika jej także wielu pracowników uczelni
nastawionych tylko na karierę akademicką, bowiem dla jej przebiegu w naszym kraju,
opartego głównie na wskaźnikach, udział w dyskusji do niczego nie jest potrzebny
i w zasadzie nic w procedurach awansowych nie wnosi. Powszechny u nas sposób nauczania
polegający na zapamiętywaniu odkrytych już prawd i praktycznego opanowania
podstawowych metod umożliwiających odkrywanie nowych zależności uchodzących później
za obowiązujące prawdy, nie motywuje specjalnie do poznawania poglądów dyskusyjnych
sprzecznych z ogólnie obowiązującą wiedzą akademicką. Bez dyskusji naukowej, podobnie
jak bez społecznie działających towarzystw (stowarzyszeń) naukowych (naukowotechnicznych), życie naukowe w kraju jest jednak bardzo ubogie. Dla niektórych środowisk
naukowych naszego kraju działalność realizowania przez towarzystwa jest jednak często
nawet bardziej rozpoznawalna, niż działalność prowadzona przez jednostki organizacyjne
uczelni (instytuty, katedry, zakłady). Rozwój nauki jest w dużym stopniu efektem wymiany
różnych poglądów i dyskusji. Krytyka polegająca na dyskusji z poglądami innych autorów
należy ze swej natury (per se) do sfery badań, będących jakby bytem samoistnym. Czynności
te polegają na określeniu wzajemnych relacji poglądów i utworów naukowych. Relacje
między nimi są jednak bardzo skomplikowane i nie mogą być przez uczestników dyskusji,
czy krytyków sprowadzane tylko do numerycznych ocen. Tworzą ogromną wielowymiarową
przestrzeń, w której istniejące powiązania nie do końca mogą być oczywiste i najczęściej nie
są. Badania naukowe i związane z nimi dyskusje o charakterze naukowym powinny spełniać
pewne ogólnie przyjęte reguły dotyczące standardów myślenia krytycznego oraz sztuki
rzetelnie prowadzonej argumentacji i ewentualnego sporu. Spełnienie tych wymagań jest
konieczne, aby wnioski z dyskusji naukowej uznać za wartościowe, rozwojowe i zmierzające
wy wykrycia prawdy. Wszelkie naruszenie tych standardów, np. przez stosowanie
nieuczciwych chwytów w dyskusji, prowadzi natomiast do zaburzeń w dyskusji i może
skutkować wyciągnięciem błędnych wniosków [Sobota 2014]. Wartościowe z punktu
widzenia metodologii nauk ma tylko dyskusja oparta na racjonalnych argumentach. Opiera się
bowiem na uczciwych zasadach, uwzględnia stanowiska wszystkich dyskutantów i przez
wymianę merytorycznych poglądów zmierza do wykrycia prawdy. Dyskusja racjonalna to nie
jest jednak dyskusja retoryczna, której wnioski z naukowego punktu widzenia nie są
wartościowe. Dla wielu jest ona jednak bardzo pociągająca, bowiem chwilowe zwycięstwo
przysłania jego dalsze skutki, w tym brak sukcesu w dalszej perspektywie.
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Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju czasopisma
Opublikowane dotychczas na łamach TK teksty nie wyczerpały oczywiście
w problematyki związanej z turystyką kulturową. Potrzebne są m.in. teksty omawiające
umiejscowienie turystyki kulturowej we współczesnej kulturze, przez różnych publicystów
nazywanej często kulturą konsensusu, mającą usatysfakcjonować wszystkich
zainteresowanych, rozwijającej się w warunkach rynku, który wszystkich początkowo
zauroczył. Zawierające ocenę stanu obecnego i prognozowania miejsca, które zajmują
produkty turystyki kulturowej na rynku.
W różnych dyskusjach redakcyjnych o turystyce kulturowej, jej badaniach, pomysłach
na nie, udziału turystyki kulturowej w dydaktyce oraz na temat profilu TK zawsze zwracano
uwagę, że czasopismo powinno dążyć do stałego zwiększania jakości tekstów publikowanych
na jego łamach. W jednej z nich4 podkreślono, że w tym celu powinno odchodzić się od
artykułów czysto teoretyczno-przeglądowych, na rzecz takich, które opierają się na porządnej
metodologii naukowej. Problem ten był sukcesywnie realizowany w kolejnych latach, czego
dowodem jest opublikowanie wielu interesujących artykułów naukowych opartych
na poprawnych zasadach metodologicznych. W sumie artykułów czysto przeglądowych
na łamach TK opublikowano stosunkowo niewiele, stanowią one zaledwie 4% wszystkich
artykułów.
Jedna z dyskusji zainicjowanych przez Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki
Kulturowej w 2012 r. dotyczyła białych plam turystyki kulturowej5. Dyskusja toczyła się
wokół pytania, czy … istnieją jeszcze nieopisane aspekty turystyki kulturowej i gdzie należy
ich szukać? Wskazano na potrzebę uwzględnienia m.in. takie zagadnień jak pedagogika
podróży kulturowej, andragogika turystyki kulturowej, edukacja międzykulturowa poprzez
turystykę kulturową, czy obrządki religijne różnych kultur (państw). Zainteresowania badaczy
powinny zwrócić się w kierunku praktycznych, a nie tylko teoretycznych elementów turystyki
kulturowej. Potrzebne byłyby zwłaszcza badania dotyczące sprecyzowania zainteresowania
kulturowego Polaków i dokładne poznanie turysty kulturowego, zarówno tego kulturowo
motywowanego, jak i tego uznającego kulturę za wartość dodaną powstającą w wyniku
tworzenia usługi turystycznej. Byłoby to rozwinięcie i kontynuacja badań o polskim
konsumencie oferty turystyki kulturowej, jego preferencjach i najczęstszych zachowaniach
turystycznych.
Interesujące byłyby opracowania analizujące informacje zawarte w dawnych
itinerariach i diariuszach. Od dawna są one ważnym źródłem porównań w zakresie
gospodarki różnych krajów lub ocen hierarchii ważności różnych spraw obserwowanych
przez podróżników w każdej epoce w różnych krajach. Ich autorzy wykazują ciekawość
świata, zdolność obserwacji, syntetyczne spojrzenie, chęć przekazania własnych
doświadczeń, przemyśleń i zdobytych informacji np. na temat wydatków, społeczeństwa,
porównywały własne obserwacje z dostępnymi z ówczesnej literatury [Mączak 1978].
Rzadziej na łamach TK w porównaniu do innych dziedzin poruszana była problematyka
zarządzania wiedzą w turystyce, a także zjawiska urban exploration (urbex), gdzie oglądanie
(eksploracja) i fotografowanie obiektów (np. zapomniane kościoły, pozostałości zakładów
produkcyjnych, opuszczone pałace, porzucone obiekty militarne, zapomniane domy
prywatne) wyjętych ze zbiorowej niepamięć stanowi swoistego rodzaju kontrturystykę
Patrz: streszczenie zebrania z dnia 2 czerwca 2014 r. dotyczącego problemów parametryzacji, procedur
redakcyjnych i przyszłej polityki wydawniczej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa” (uczestnicy:
Armin Mikos v. Rohrscheidt, Karolina Buczkowska, Emanuel Kulczycki, Piotr Zmyślony, Ewa MalchrowiczMośko; głosy uwzględnione w dyskusji nadesłali: Agnieszka Matusiak, Jacek Borzyszkowski, Magdalena
Banaszkiewicz, Izabela Wyszowska).
5
„Turystyka Kulturowa”, nr 10/2012: 77-84 (pytanie 33).
4
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(„turystyka zbuntowana”) [Kociołowicz-Wiśniewska 2017]. Interesujące byłyby także prace
na temat różnych zbiorów wartości ruchomych, np. w muzeach, kolekcjach, bibliotekach.
W artykułach niektórych autorów podnoszony jest problem potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Nie są jednak liczne opracowania dotyczące
terenów chronionych, zwłaszcza obszarów sieci NATURA 2000, w tym obiektów
architektury (kościoły, forty, bunkry) oraz parków krajobrazowych i narodowych. Ochrona
walorów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego ma na celu utrzymanie lub przywrócenie
utraconej postaci wysokich walorów zróżnicowania biokulturowego tworzących podstawy
tożsamości i swojskości miejsca. Ma także na celu stworzenie podstaw dla kontynuacji
tradycji miejsca w kształtowaniu rozwoju regionów kulturowych, m.in. poprzez parki
krajobrazowe, tworzone także dla ochrony wartości kulturowych i parki narodowe. Także
motywacje tworzenia szeregu parków narodowych w Polsce tkwiły nie tylko
w przyrodniczych lecz również w kulturowych przesłankach. Fakt typowania parków
narodowych jako reprezentantów odmiennych regionów fizyczno-geograficznoprzyrodniczych w kraju tworzy tym samym równoczesną odmienność cech regionów
historyczno-etnograficzno-kulturowych występujących choćby śladowo w każdym z parków.
Zagadnienia ochrony i kształtowania zasobów kulturowych w obszarze parków narodowych
i ich otulin było jednak na ogół nie dostrzegane lub wręcz traktowane jako niepożądane lub
nawet zagrażające głównym funkcjom niektórych parków. Obecnie ma to zupełnie odmienne
znaczenie wobec integracji ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Na obszarach
parków narodowych i ich otulin istnieją obiekty, ich zespoły, a także układy historycznych
założeń i struktur. Stanowią one postać na ogół minionych sposobów użytkowania i bytności
człowieka na tych terenach. Elementy składowe planu ochrony obejmują m.in. ochronę
zasobów kulturowych, w tym: historyczne, archeologiczne, architektoniczne, etnograficzne,
wartości niematerialne, w pewnym sensie także muzea przyrodnicze. Plany ochrony parków
narodowych przedstawiają także zasady ochrony i informacje na temat różnych wydarzeń
historycznych, historycznych jednostek podziału administracyjnego i kościelnego,
historycznych wiadomości o środowisku i gospodarce dotyczące przemian środowiska,
dominujących typów gospodarki, urządzeń i przetwórstwa, historycznych założeń, struktury
i układów przestrzenne różnych przedmiotów ochrony, historycznych układów form
użytkowania terenu, sieci traktów i szlaków komunikacyjnych, dróg wodnych i systemów
młynówek, struktury osadniczej, założeń uzdrowiskowych, rezydencjonalnych,
fortyfikacyjnych, sakralnych i cmentarnych. We wszystkich parkach i ich otulinach występują
także liczne elementy etnograficzne, ślady archeologiczne i wartości niematerialne.
Większość otulin parków narodowych obejmuje tereny rolno-leśno-osadnicze, których
struktury przestrzenne oraz elementy stanowią zasób kulturowy charakterystyczny dla
regionu w którym występują. Zapewnienie różnorodności tych obszarów stanowi właściwą
oprawę dla parku narodowego i jego wzbogacenie w ich turystycznej atrakcyjności.
Niewiele na łamach TK zamieszczono prac na temat różnych form ochrony dziedzictwa
kultury [parki kultury, pomniki historii, ustalenie ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i decyzjach administracyjnych (np. o warunkach
zabudowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)]. Jednym z powodów jest
niewielki udział wśród autorów publikujących na łamach TK osób o wykształceniu
przyrodniczym oraz specjalistów, w tym zwłaszcza planistów-praktyków.
Magdalena Banaszkiewicz6 podsumowując dyskusję dotyczącą Globalnego Kodeksu
Etyki w Turystyce i odwołując się m.in. do pierwszego polskiego podręcznika etyki
w turystyce [Sikora, Kaczocha, Wartecka-Ważyńska 2017], zwraca uwagę, że TK od
początku miała być platformą popularyzacji świadomego podróżowania. Służy temu portal
popularyzacyjny. Osobiście przyjmuję, że celem tego podróżowania jest „widzieć i uczyć
się”. Tak jak dawni podróżnicy, spośród których wielu podczas swoich podróży kierowało się
6

„Turystyka Kulturowa”, nr 3/2018: 144-145.
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zasadą, ujętej w pierwszej połowie XIX wieku przez Williama Hazlitta (1778-1830) w sposób
następujący7: Zasadą podróży zagranicznej jest brać ze sobą swój zdrowy rozsądek,
a pozostawiać uprzedzenia. Celem podróżowania jest widzieć i uczyć się. Już ponad 2200 lat
wcześniej nauczano, że „… ten, kto podróżował, wzbogacił swoją roztropność” [Księga
Syracha 1980]. Ale jak podróżować? Przywoływany przez Wieczorkiewicz [2012]
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filozof i pedagog pisał w 1762 r. w swoim traktacie
pedagogicznym (Ėmile, ou De l’éducation), że filozof (humanista) bez wątpienia pieszo,
bowiem: Podróżować pieszo – to podróżować jak Tales, Platon i Pitagoras. Nie mogę
zrozumieć, jak może filozof podróżować inaczej.” Rozwinięte w XVIII i XIX wieku
podróżowanie w XX wieku jednak zanikło, na korzyść wczasów i wycieczek. Portal
popularyzacyjny przedstawiając różne nowości jest wyczulony na ważne wydarzenia,
o których można poinformować czytelników i je omówić. Sprawia to, że czytelnik orientuje
się w całej branży turystycznej. Bycie jak najbliżej czytelników to sukces każdego
czasopisma.

Podsumowanie
TK nie jest tylko jednym z wielu czasopism naukowych. To także ważne pismo
opiniodawcze i opiniotwórcze, będące forum wymiany doświadczeń, myśli i poglądów.
W kwestii popularyzacji i dyskusji nie mające obecnie w kraju z kim konkurować.
Publikowane są w nim nie tylko teksty naukowe, dotyczące badań obiektów i zjawisk zawsze
dających się zmierzyć, ale także przedstawiające świat idei (dobro, piękno, prawda).
Zadaniem środowiska intelektualnego skupionego wokół TK jest przede wszystkim dalszy
rozwój tego czasopisma. Winno ono kontynuować i rozwijać ważne wezwania, którymi są nie
tylko badania naukowe różnych aspektów turystyki kulturowej, ale także popularyzowanie,
wskazanie dobrych praktyk i rozwiązań oraz edukacja kształtująca społeczną świadomość.
Humanistyczną refleksję wynikającą z turystyki kulturowej kształtują m.in. wzorce
pojmowania świata. Ma ona ważną rolę w utrwalaniu i kształtowaniu pamięci historycznej.
Nie należy jednak zapominać, że turystyka kulturowa umożliwia także manipulowanie
pamięcią i kreowanie polityki historycznej, niekoniecznie zgodnej z faktami, ale
odpowiadającej na potrzeby aktualnej polityki. Przykładem może być tanatoturystyka, będąca
wyjątkowo przydatnym narzędziem dla tworzenia wizji przeszłości. Miejsca katastrof,
zbiorowych morderstw lub śmierci całych wspólnot narodowych i etnicznych są w polityce
państwa istotnym elementem tworzenia określonej polityki historycznej [Orzechowski,
Mikołajczak 2017]. Na łamach TK publikowane były jednak tylko teksty, których treść nie
zmierzała do wypaczania rzeczywistości historycznej i społecznej, ale zawsze dostarczały
rzetelnych wyników badań naukowych i wszystkich innych informacji.

Cytowane za A. Mączakiem 1978: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa (przypis nr 39 na str. 354: W. Hazlitt: Notes of a Journey through France and
Italy (1826), Collected Works of Wiliam Hazlitt, wyd. A.R. Waller, A. Glover, t. IX, London-New York 1903,
s. 89)
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The role and importance of the scientific journal „Cultural Tourism”
in the development of the theory and practice of cultural tourism
in 2008-2018
Key words: cultural tourism, scientific journal „Cultural Tourism”
Abstract:
The scientific journal „Cultural Tourism” was clearly included not only in scientific
activity, but also made a lot for the popularization of various aspects of cultural tourism.
Cultural tourism has not only great cognitive importance for society, but also practical and
educational. The national cultural tourism offer intended for all is not only one of the most
popular, but also for many people one of the most effective ways to actively participate
in culture.
„Cultural Tourism” is not just one of many scientific journals. It is also an important
opinion-giving and opinion-forming magazine, which is a forum for the exchange
of experiences, thoughts and views, not currently in the country with whom to compete.
It publishes not only scientific texts concerning the research of objects and phenomena that
are always measurable, but also presenting the world of ideas (goodness, beauty, truth).
The task of the intellectual environment centered around this magazine is primarily its further
development. It should continue and develop important contemporary challenges, especially
research, popularization, identification of good practices and solutions, and education
of the public.
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Badania nad turystyką kulturową na świecie:
krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018
Słowa kluczowe: metody badawcze, rodzaje turystyki kulturowej, problemy badawcze,
przegląd piśmiennictwa
Abstrakt: Z okazji 10-lecia czasopisma Turystyka Kulturowa, autor dokonał przeglądu
publikacji światowych dotyczących turystyki kulturowej. Celem artykułu jest diagnoza
aktualnego stanu badań nad turystyką kulturową na świecie. W pracy sformułowano
następujący problem badawczy: Jaki jest stan badań nad turystyką kulturową na świecie?
Problem główny sprecyzowano za pomocą trzech problemów szczegółowych: (1) Które
rodzaje turystyki kulturowej są przedmiotem badań naukowych? (2) Jakie metody badawcze
wykorzystywane są w badaniach? (3) Jakimi problemami zajmują się badacze w swoich
pracach? Analizie poddano 107 artykuły opublikowane w latach 2008-2018 w czasopismach
Tourism Management i Annals of Tourism Research. Zastosowano jakościową analizę danych
z wykorzystaniem programu NVIVO. Posumowano główne osiągnięcia oraz zaproponowano
kierunki dalszych badań w dziedzinie turystyki kulturowej.

1. Wprowadzenie
Badania nad turystyką kulturową, zaczęły intensywnie rozwijać się w latach
osiemdziesiątych XX wieku, wraz ze wzrostem zainteresowania badaniami nad turystyka
w ogóle. Liczba publikacji dotyczących turystyki kulturowej, jak podaje G. Richards [2010,
s. 2], gwałtownie rosła od kilkunastu w latach osiemdziesiątych do kilkuset w pierwszej
dekadzie XX wieku.
Jedna z pierwszych definicji turystyki kulturowej sformułowana przez R. McIntosha
i C. Goeldnera [1986] mówi, że obejmuje ona wszystkie aspekty podróży, dzięki którym
podróżujący poznają historię i dziedzictwo innych ludzi lub ich współczesne sposoby życia
i myślenia.
Kolejna definicja, cytowana przez T. Silberberga [1995, s. 361], mówi, że są to
„…wizyty osób spoza społeczności przyjmującej, w całości lub częściowo motywowane
zainteresowaniami historycznymi, artystycznymi, naukowymi lub związanymi ze stylem
życia / dziedzictwem społeczności, regionu, grupy lub instytucji”. Autor podkreśla kluczowe
znaczenie sformułowania „motywowane częściowo”, co wskazuje na szerokie rozumienie
tego pojęcia, nie wykluczające podróży osób, dla których zainteresowanie kulturą stoi
na dalszym miejscu, przy planowaniu podróży turystycznych.
Członkowie stowarzyszenia badaczy turystyki ATLAS, sfomułowali aż dwie definicje
turystyki kulturowej. Pierwsza z nich, tzw. „koncepcyjna” mówi, że jest to, „przemieszczanie
się osób do atrakcji kulturalnych, z dala od ich normalnego miejsca zamieszkania, z zamiarem
zdobycia nowych informacji i doświadczeń w celu zaspokojenia ich potrzeb kulturalnych”
[Richards 2003, s. 6]. Druga, tzw. „techniczna” mówi, że są to „wszelkie rodzaje
przemieszczania się osób do określonych atrakcji kulturalnych, takich jak miejsca
dziedzictwa kulturowego, manifestacje artystyczne i kulturowe, sztuka i teatr, poza ich
normalnym miejscem zamieszkania" [Richards, 2003, s. 7].
Powyżej przytoczone definicje, można określić mianem szerokich, ze względu
na objęcie swym zasięgiem wszystkich turystów zwiedzających atrakcje kulturowe
[kulturalne], bez względu na motywacje. Drugą grupę definicji, można określić mianem
wąskich, ze względu na wskazywanie na kulturowe lub kulturalne motywacje turystów.
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Pierwsza z nich, to popularna w Polsce definicja A. Mikosa von Rohrscheidt [2008,
s. 31], który twierdzi, że są to „wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie
uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury (…) albo
powiększenie ich wiedzy (…) jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi
rozstrzygający argument (…) o wzięciu w niej udziału…”. To ostatnie, wąskie rozumienie
turystyki kulturowej, jest odmienne od wcześniej cytowanych, gdyż obejmuje tylko te osoby,
dla których głównym motywem wyjazdu jest turystyka kulturowa.
Druga, to najnowsza definicja turystyki kulturowej sformułowana podczas 22 sesji
Zgromadzenia Ogólnego UNWTO w Chengdu w Chinach (11-16 września 2017 r.). Mówi
ona, że „turystyka kulturowa jest rodzajem aktywności turystycznej, w której istotną
motywacją odwiedzających jest poznawanie, odkrywanie, doświadczenie i konsumpcja
materialnych i niematerialnych atrakcji kulturowych/produktów w regionie turystycznym.
Te atrakcje/produkty dotyczą charakterystycznych materialnych, intelektualnych, duchowych
i emocjonalnych cech społeczeństwa, które obejmują sztukę i architekturę, dziedzictwo
historyczne i kulturowe, dziedzictwo kulinarne, literaturę, muzykę, przemysły kreatywne
i żywą kulturę wraz ze stylem życia, systemami wartości, wierzeniami i tradycją” [UNWTO
2018, s. 9].
Dla potrzeb niniejszej pracy, przyjęto jednak szerokie rozumienie turystyki kulturowej,
która obejmuje te wyjazdy turystyczne, w których programie znajdują się walory kulturowe.
Zgodnie z powyższym, przedmiotem zainteresowania autora stały się artykuły naukowe,
których przedmiotem są:
- wyjazdy turystyczne zawierające w programie walory kulturowe (materialne
i niematerialne).
- atrakcje turystyczne, których tematyką jest kultura,
- członkowie społeczności lokalnych świadczących usługi turystyczne związane
z kulturą,
- inne artykuły, o ile dotyczą kultury miejsc i regionów odwiedzanych przez turystów.
Autor dokonując kwerendy literatury, nie znalazł przeglądu badań poświęconych
turystyce kulturowej, co stało się bezpośrednim motywem podjęcia tej problematyki. Problem
badaczy niniejszej pracy brzmi zatem następująco: Jaki jest stan badań nad turystyką
kulturową na świecie? Problem główny sprecyzowano w postaci trzech problemów
szczegółowych: (1) Które rodzaje turystyki kulturowej są przedmiotem badań naukowych?
(2) Jakie metody badawcze wykorzystywane są w badaniach? (3) Jakimi problemami zajmują
się badacze w swoich pracach?

2. Metoda
W celu uzyskania materiału badawczego dokonano kwerendy literatury w dwóch
wiodących czasopismach z dziedziny turystyki: Tourism Management i Annals of Tourism
Research. W tym celu dokonano wyszukania artykułów w bazie danych ScienceDirect.com,
w której są indeksowane oba wymienione czasopisma1. Słowem kluczowym, za pomocą
którego dokonano wyszukania było „cultural tourism”, zaś okresem kwerendy lata 20082018. Baza danych zwróciła w efekcie wyszukiwania 232 artykuły. Poddano je następnie
szczegółowej analizie, pod kontem spełniania kryteriów tematycznych sformułowanych
powyżej. Po wnikliwej analizie tekstów, pozostawiono w analizie 107 artykułów, których
przedmiotem był turystyka kulturowa w przedstawionym we wstępie rozumieniu.
Następnie wykonano pierwszy etap kodowania w programie NVIVO z wykorzystaniem
słów kluczowych, klasyfikując artykuły według głównych rodzajów turystyki kulturowej
w poszczególne węzły (node). Tak utworzone węzły posłużyły, jako punkt wyjścia, dla
1

Baza jest własnością wydawnictwa Elsevier, podobnie jak oba analizowane czasopisma naukowe.
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drugiej tury kodowania, podczas której szereg węzłów połączono razem (np. połączono
turystykę religijną z duchową). Podobne kodowania przeprowadzono dla kategorii metod
i problemów badawczych. Podczas kodowania natrafiono na szereg problemów, takich jak:
trudność z zakwalifikowaniem artykułu do pojedynczego rodzaju turystyki, metod (często
mieszane) i problemów. W takim przypadku umieszczano prace w kilku kategoriach,
aby w kolejnych turach kodowania modyfikować i przegrupowywać węzły. W efekcie
przyporządkowano każdą pracę do jednej kategorii: rodzaju turystyki, metod badawczych
i problemu.

3. Turystyka kulturowa w literaturze naukowej
3.1. Artykuły według rodzajów turystyki kulturowej
Ze 107 przeanalizowanych artykułów, najwięcej z nich dotyczyło etnoturystyki
(do której włączono także turystykę autochtoniczną) – 32 artykuły (tab. 1). Kategorię
tą zdominowały artykuły dotyczące turystyki na obszarach mniejszości etnicznych w Chinach
[np. Yang, Ryan i Zhang 2013, Yang i Wall 2009, Yang 2011], ludności autochtonicznej
na Tajwanie [Hunter 2011, 2014] i turystyki aborygeńskiej w Australii [np. Ruhanen,
Whitford i McLennan 2015, Buultjens i wsp. 2010, Higgins-Desbiolles, Trevorrow i Sparrow
2014]. Drugą, najliczniej reprezentowaną grupa artykułów były te, dotyczące turystyki
dziedzictwa kulturowego (20 artykułów). Znalazły się tutaj m.in. artykuły dotyczące turystyki
dziedzictwa komunizmu w Chinach [Zhao i Timothy 2015], dziedzictwa niewolnictwa
w Ghanie [Yankholmes i McKercher 2015] czy dziedzictwa soli na Tajwanie [Wu, Xie i Tsai
2015]. Kolejna, dość liczna grupa artykułów dotyczyła turystki kulinarnej (8). Dotyczyły one
np. identyfikacji cech decydujących o pozytywnych doświadczeniach kulinarnych [Chang,
Kivela i Mak 2011], strategii marketingowych związanych z kuchnią Halal [Yousaf
i Xiucheng 2018] czy wizerunku kulinarnego destynacji [Chang i Mak 2018]. Turystyce
religijnej i duchowej poświęcono siedem artykułów, z których dwa dotyczyły pielgrzymów
wędrujących szlakiem do Santiago de Compostella [Kim, Kim i King 2016, Amaro, Antunes
i Henriques 2018]. Po 6 artykułów poświęcono turystyce kreatywnej [np. Tan, Kung i Luh
2013, Tan, Luh i Kung 2014] oraz turystyce wydarzeń [np. Getz 2008 i Ferdinand i Williams
2013]. Pozostałym rodzajom turystyki poświęcono pięć i mniej artykułów. Były to
np. turystyka muzealna [Camarero, Garrido i Vicente 2010, Franklin 2016], filmowa [Frost
2010, Diekmann i Hannam 2012] i inne.
Tabela 1. Artykuły wg rodzajów turystyki kulturowej
Rodzaj turystyki kulturowej Liczba artykułów (N = 107)
Etnoturystyka
32
Dziedzictwa kulturowego
20
Kulinarna
8
Religijna i duchowa
7
Kreatywna
6
Wydarzeń
6
Muzealna
5
Filmowa
4
Literacka
3
Archeologiczna
2
Tanatoturystyka
2
Industrialna
1
Militarna
1
Nieokreślona
10

Źródło: badania własne.
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3.2. Artykuły według stosowanych metod badawczych
Analiza artykułów ze względu na zastosowane metody badawcze wykazała znaczną
przewagę metod jakościowych nad ilościowymi (tab. 2). Trzeba jednak podkreślić,
że zdecydowana większość badaczy wykorzystywała wiele metod, tak więc, nawet
w artykułach zakwalifikowanych do metod ilościowych autorzy często wykorzystywali
metodę jakościową w badaniach wstępnych. Tak więc do metod jakościowych zaliczono te
artykuły, w których autorzy zastosowali wyłącznie metodę jakościową. Jednak, podobnie jak
w badaniach ilościowych, także w badaniach jakościowych autorzy wykorzystywali kilka
różnych metod, które starano się odpowiednio zakodować [dlatego liczba metod
jakościowych przekracza łączną liczbę artykułów z metodami jakościowymi].
Najczęściej wykorzystywaną metodą w analizowanych artykułach był wywiad
pogłębiony. Wywiady takie, były prowadzone ze wszystkimi uczestnikami i interesariuszami
rozwoju turystyki kulturowej: turystami [Buckley, Ollenburg i Zhong, 2008, Tan i wsp. 2013]
właścicielami atrakcji turystycznych [Xie, 2015], członkami lokalnych społeczności [Iorio
i Wall, 2012] i innymi osobami. Często stosowano także obserwację uczestniczącą
(17 artykułów). Prowadzono ją nawet w tak niedostępnych miejscach jak: półwysep
Autonomicznej Republiki Góry Atos [Andriotis, 2009], slumsy Bombaju [Diekmann
Hannam, 2012], czy marginalne rejony turystycznie Chin [Wei, Qian, Sun, 2018] i interioru
Australii [Travesi, 2017]. Liczni autorzy wykorzystywali także metodę etnograficzną
(12 artykułów – wszystkie opublikowane w Annals of Tourism Research), które dotyczyły np.
tworzenia się nowej społeczności na Ubud (Bali) złożonej m.in. z osiadłych na stałe turystów
[MacRae, 2016], obyczajów i autentyfikacji ludu Naxi w Chinach [Zhu, 2012]
czy komercjalizacji rytuałów i zmian społecznych na Vanuatu w Melanezji [Cheer, Reeves,
Laing, 2013]. Równie licznie (12 artykułów) stosowano analizę treści. Analizie poddawano
różne źródła: od prasy codziennej [Park Santos, 2017], przez treści filmów fabularnych
[Frost, 2010], księgi pamiątkowe w klasztorach [Andriotis, 2009], po rządowe portale
internetowe [Horng i Tsai 2010, Yousaf i Xiucheng 2018]. Poza tym stosowano także
studium przypadku [Xie, 2015], grupy fokusowe [Chang i wsp. 2011], metodę Q [Tan i wsp.
2014] i inne. W zbiorze analizowanych artykułów znalazły się także trzy prace teoretycznokoncepcyjne [Getz 2008, Ross, Saxena, Correia i Deutz 2017, Swanson i DeVereaux 2017].
Tabela 2. Artykuły wg zastosowanej metody badawczej

Metoda badawcza
Liczba artykułów (N = 107)
38
Ilościowa
Sondaż
33
Modelowanie równań strukturalnych
12
Inne
24
Analiza statystyczna danych wtórnych
2
66
Jakościowa
Wywiad pogłębiony
33
Obserwacja uczestnicząca
17
Etnografia
12
Analiza treści
12
Studium przypadku
9
Grupa fokusowa
5
Metoda Q
4
Inne
7
3
Teoretyczna

Źródło: badania własne.
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3.3. Artykuły według problemów badawczych
W tym kroku analizy wszystkie artykuły pogrupowano tematycznie, według
przedmiotu lub podmiotu badań, w cztery główne grupy: turyści, regiony turystyczne,
atrakcje turystyczne i interesariusze rozwoju turystyki. Każdą z grup ,w drodze kodowania,
podzielono ma bardziej szczegółowe podgrupy. I tak na przykład w grupie artykułów
dotyczących turystów wydzielono: percepcję autentyczności, doświadczenia, motywacje,
zadowolenie, wartości i zaangażowanie, zaś grupę regiony turystyczne podzielono na:
atrakcyjność turystyczną, wizerunek i politykę turystyczną.
Tabela 3. Artykuły wg problemów badawczych
Problem
badawczy

Przykłady źródeł

Wnioski

Turyści
Percepcja
autentyczności

[Kolar Zabkar, 2010], [Mkono, 2013], [Lu,
Chi, Liu, 2015], [H. jiun Wang Zhang,
2017], [Zatori, Smith, Puczko, 2018],
[Frisvoll, 2013], [Zhou, Zhang, Edelheim,
2013], [Andriotis, 2009], [Hillel, Belhassen,
Shani, 2013], [Hillel i współ., 2013],
[Wijngaarden, 2016]

Autentyczność jest ważnym
elementem wpływającym na
doświadczenia w różnych
rodzajach turystyki.

Doświadczenia

[Ross i współ., 2017], [Weaver, Kwek,
Wang, 2017], [Buda, d’Hauteserre,
Johnston, 2014], [Della Dora, 2012],
[Lynch, Duinker, Sheehan, Chute, 2011],
[Tan i współ., 2013], [Tan i współ., 2014],
[Chang i współ., 2011], [Mynttinen,
Logrén, Särkkä-Tirkkonen, Rautiainen,
2015], [Martín-Ruiz, Castellanos-Verdugo,
Oviedo-García, 2010],

Na doświadczenia wpływają:
aktywna partycypacja,
zaangażowanie, odmienność,
zróżnicowana aktywność,
interakcje.

Motywacje

[Amaro i współ., 2018], [Moufakkir
Noureddine, 2017], [Zhao, Timothy, 2017],
[Yankholmes, McKercher, 2015],

Różne motywacje różnicują
pielgrzymów, turystów duchowych
i wpływają na percepcję
dziedzictwa

Zadowolenie

[Sarra, Di Zio, Cappucci, 2015], [Chen,
Jest efektem złożonych
Chen, 2010], [Mason i Paggiaro, 2012],
oddziaływań wielu zmiennych:
[Akhoondnejad, 2016], [He, Wu, i Li, 2018] motywów, wartości, doświadczeń,
emocji, oczekiwań i percepcji

Wartości

[Laing, Wheeler, Reeves i Frost, 2014],
[Nicolau, 2011], [Kim i współ., 2016],
[Brida, Meleddu, i Tokarchuk, 2017],
[Armbrecht, 2014]

Stają się centralnym punktem
zainteresowania menedżerów
turystyki.

Zaangażowanie

[Taheri, Jafari i O’Gorman, 2014]

Wiedza, motywacja i kapitał
kulturowy decydują o
zaangażowaniu zwiedzających AT.

Regiony turystyczne
Atrakcyjność
turystyczna

[Buckley i współ., 2008], [Wu i współ.,
2015], [Cuccia i Rizzo, 2011], [Hillel i
współ., 2013], [Wang, Niu, Lu i Qian,
2015], [Figini Vici, 2012], [Franklin, 2016],
[Sofield, Guia, Specht, 2017], [Yu Xu,
2018]

O atrakcyjności turystycznej
regionu decydują: krajobraz
kulturowy, dziedzictwo regionu,
wydarzenia kulturalne,
autentyczność kulinarna,
organizacja przestrzeni miejskiej.

56

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Problem
badawczy

Przykłady źródeł

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

Wnioski

Wizerunek

[Hao Ryan, 2013], [Frost, 2010],
[Diekmann Hannam, 2012], [Yousaf
Xiucheng, 2018], [Horng [Simon] Tsai,
2010], [Chang i Mak, 2018]

Filmy oraz kultura kulinarna mają
istotny wpływ na kształtowanie
wizerunku regionu.

Polityka
turystyczna

[Pappalepore i Duignan, 2016], [Ong, Ryan,
i McIntosh, 2014], [S. N. Zhao i Timothy,
2015], [de la Maza, 2016], [L. Yang, Wall, i
Smith, 2006], [L. Yang i Wall, 2009],
[Wells i współ. 2015]

Błędy w polityce turystycznej
prowadzą do konfliktów i fiaska
wielu inicjatyw lokalnych, nie
tylko w Azji, ale także w Ameryce
i w Europie.

Atrakcje turystyczne
Zarządzanie
atrakcjami

[Xie, 2015], [Hughes, Bond, i Ballantyne,
2013], [Calver i Page, 2013], [Ferdinand i
Williams, 2013], [Richards i van der Ark,
2013], [Camarero i współ., 2010], [Getz,
2008], [Zhang Nancy, Ryan, i Cave, 2016]

Specyfika atrakcji przemysłowych,
sakralnych, architektury,
wydarzeń, sztuki jest różna i
wymaga zróżnicowanego
podejścia.

Interpretacja
dziedzictwa

[Wight, 2016], [Goulding, Saren, i
Lindridge, 2013], [Buzinde, Choi, i Wang,
2012], [Yu i Xu, 2016], [Brown i Arriaza
Ibarra, 2018], [Ryan i Gu, 2010]

Odczytywanie dziedzictwa jest
procesem bardzo
skomplikowanym, wymaga dużej
ostrożności i dogłębnej znajomości
kultury lokalnej.

Konsekwencje
wpisu na Listę
UNESCO

[Park i Santos, 2017], [Jimura, 2011],
[Tucker i Carnegie, 2014], [Tan, Tan, Kok,
i Choon, 2018]

Wpis miejsca na listę UNESCO
oprócz korzyści przynosi też wiele
wyzwań dla społeczności lokalnej.

Interesariusze rozwoju turystyki
Udział ludności
lokalnej w
rozwoju turystyki

[Swanson i DeVereaux, 2017], [Iorio i
Wall, 2012], [Pappalepore, Maitland, i
Smith, 2014], [Torre i Scarborough, 2017],
[Ishii, 2012], [Travesi, 2017], [Ruhanen i
współ., 2015], [Lemelin, Koster, i
Youroukos, 2015], [Buultjens i współ.,
2010], [Z. Chen, Li, i Li, 2017], [Guo i Sun,
2016], [J. Yang, Ryan, i Zhang, 2016],
[Higgins-Desbiolles i współ., 2014], [Cahir
i Clark, 2010]

Udział ludności lokalnej w
rozwoju turystyki wiąże się z ich
awansem ekonomicznych, ale
stanowi zagrożenie dla ich kultury
- zwłaszcza niematerialnej.
Wypracowują oni szereg technik
mających obronić ich
podmiotowość.

Stosunki
gospodarzegoście

[Bloch, 2017], [MacRae, 2016], [J. Yang i
współ., 2013], [Carson, Carson, i Taylor,
2013],

Przyczyną konfliktów są nie tylko
turyści ale także ludność lokalna
przejawiająca zachowania
problemowe.

Percepcja
autentyczności
przez gospodarzy

[Martin, 2010], [Zhou, Zhang, Zhang, i Ma,
2015], [Hunter, 2014], [Zhu, 2012], [Wei i
współ., 2018]

Na jakość spotkań gości z
gospodarzami wpływa także
percepcja autentyczności przez
gospodarzy.

Reprezentacje
ludności lokalnej

[Hunter, 2011], [Amoamo, 2011], [Cheer i
współ., 2013], [Y. A. Wang i Morais,
2014], [Whiting i Hannam, 2014], [L.
Yang, 2011]

Właściwe reprezentacje mogą
pomóc w zrównoważonym
rozwoju turystyki autochtonicznej.

Źródło: badania własne.
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4. Turyści
4.1. Percepcja autentyczności
Wielu autorów porusza często dyskutowany ostatnio w literaturze przedmiotu problem
percepcji autentyczności i autentycznych doświadczeń doznawanych przez turystów.
W pierwszym z nich Tomaz Kolar i Vesma Zabkar [2010], proponują model konsumencki,
w którym autentyczność jest kluczowym czynnikiem pośredniczącym pomiędzy motywacją
kulturalną a lojalnością osób zwiedzających atrakcje turystyczne w Słowenii. Z kolei
Muchadzonila Mkono [2013] twierdzi, że koncepcja autentyczności ma ograniczoną
przydatność dla rdzennych turystów afrykańskich, gdyż zamiast niej, bardziej cenią oni
w występach grup etnicznych estetykę i artyzm. Celem kolejnych badań, wykonanych przez
Lu, Chi i Liu [2015], było zbadanie wpływu percepcji autentyczności, zaangażowania
i percepcji wizerunku destynacji na doświadczenia turystów zwiedzających zabytkowy obszar
Litchi Bay w Chinach. W kolejnym studium Wang i Zhang [2017] porównali doświadczenia
turystów zwiedzających dwie rezydencje pisarzy w Chinach i na Tajwanie. W obu
przypadkach zwiedzający wykazywali bardzo duże zadowolenie z wartości literackich,
afektywnych, autentyczności, obsługi i wygody. Jednak, dla osób zwiedzających te miejsca,
najważniejszą wartością wyniesioną ze zwiedzania była ich autentyczność. Podobnie Zatori,
Smith i Puczko [2018] zbadali, w jaki sposób można dostarczać niezapomnianych
i autentycznych doświadczeń turystycznych podczas lokalnych wycieczek krajoznawczych.
Zidentyfikowali empirycznie cztery wymiary doświadczeń turystycznych: emocjonalne,
mentalne, typu „przepływ” (flow) i zaangażowania społecznego. Stwierdzili, że znaczący
wpływ na powstawanie zapadających w pamięć i autentycznych doświadczeń turystycznych
mają interaktywne elementy usług i personalizacja, zaś elementy organizacyjne usług
[np. środowisko fizyczne, komfort] nie mają takiego wpływu. W świetle tych badań, można
wyróżnić z jednej strony usługi generujące zadowolenie, a z drugiej usługi generujące
niezapomniane doświadczenia.
Autentyczność stanowi także istotny atut turystyki wiejskiej. Svein Frisvoll [2013]
na podstawie zgromadzonych danych empirycznych z czterech norweskich atrakcji [trzech
farm i muzeum] opisuje polityczny charakter i rolę konsumpcji w turystyce wiejskiej,
w potwierdzaniu autentyczności wiejskiej idylli jako „autentycznej wiejskości”. Z kolei Zhou,
Zhang i Edelheim [2013] analizując postawy turystów wobec tradycyjnej chińskiej kaligrafii
dowodzą, że panująca wśród turystów ignorancja tradycyjnej kultury, wpływa na percepcję
autentyczności i skłania turystów do przypisywania znaczenia estetyce i formie artefaktów,
zamiast skupiać się na wewnętrznym doświadczaniu tradycyjnej chińskiej sztuki kaligrafii.
Analiza percepcji autentyczności świętych miejsc w Grecji, wykonana przez Konstantinosa
Andriotisa [2009], wykazała istnienie pięciu podstawowych elementów autentycznego
doświadczenia: duchowego, kulturalnego, środowiskowego, świeckiego i edukacyjnego.
Autentyczność jest także ważnym elementem turystyki kulinarnej. W badaniach
dyskursu gastronomicznego dotyczącego regionu Negev w Izraelu, wykonanych przez
D. Hillela, Y. Belhassena i A. Shani [2013] stwierdzono, że gastronomia nie jest elementem
przyciągającym turystów do tego regionu. Wskazano na silną potrzebę uzasadniania
autentyczności, poprzez oferowanie produktów i doświadczeń kulinarnych, które
odzwierciedlają ścisły związek pomiędzy żywnością, miejscem i lokalną społecznością.
W ostatnim artykule dotyczącym autentyczności, V. Wijngaarden [2016] opisuje, w jaki
sposób holenderscy turyści ignorują, interpretują i formułują sprzeczne informacje, podczas
odtwarzania mitycznych wyobrażeń Masajów. Taka reprodukcja często sprzeczna jest
z przedstawieniami gospodarzy i, jak przekonuje autor, nie stanowi zjawiska postturystycznego. Wijngaarden zaproponował typologię trzech perspektyw turystycznych,
dodatkowo podkreślając niemonolityczną naturę tych obrazów i to, w jaki sposób „ja” ma
centralne znaczenie w ich aktywnej reprodukcji.
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4.2. Doświadczenia
Kolejnym popularnym problemem zajmującym badaczy turystyki kulturowej jest
identyfikacja doświadczeń doznawanych przez turystów w różnych środowiskach
i kontekstach sytuacyjnych oraz badanie ich determinant.
Jednym z czynników wpływających na formowanie się doświadczeń turystów jest ich
aktywna partycypacja. D. Ross, G. Saxena, F. Correia i P. Deutz [2017] proponują, aby
organizatorzy turystyki archeologicznej, podczas zwiedzania atrakcji przez turystów,
stwarzali im okazje do współtworzenia kreatywnych doświadczeń związanych z materialnym,
a zwłaszcza z niematerialnym dziedzictwem archeologicznym.
Doświadczanie kultury rodzimego kraju badali D. Weaver, A. Kwek i Y. Wang [2017]
analizując wycieczki diaspory chińskiej do ojczyzny. Wyodrębnili oni, w oparciu o analizę
doświadczania przez turystów kultury, cztery segmenty turystów: płytcy, zewnętrzni,
hybrydowi i wewnętrzni. Różnią się one pomiędzy sobą pod względem cech społecznodemograficznych, stopnia powiązań kulturowych, doświadczeń i znajomości Chin oraz chęci
angażowania się w chińską kulturę.
Emocje towarzyszą turystom na każdym etapie podróży. Jednak szczególnie silne
występują podczas imprez tanatoturystycznych. Kolejny artykuł analizuje emocje, afekty
i uczucia turystów oraz przewodników, uczestniczących w imprezach turystycznych
na obszarach toczących się konfliktów zbrojnych. Jako studia przypadków omówiono
wycieczki do Haszymidzkiego Królestwa Jordanii i Zachodniego Brzegu (rzeki Jordan)
w Palestynie [Buda i współ., 2014].
Doświadczanie odmienności (boskiej, naturalnej lub kulturowej), poszukiwanie
schronienia - zarówno fizycznego, jak i wyobrażeniowego lub obu naraz, w wyspiarskich
utopiach, eksploruje V. Della Dora [2012]. Owymi wyspami schronienia są dla autorki
miejsca święte – bizantyjskie klasztory na Athos i w Meteorach w Grecji. Choć tradycyjne
bizantyjskie typika (akty założycielskie, reguły klasztorne), które można znaleźć w tych
klasztorach, podkreślają walkę człowieka z dziką przyrodą, którą podejmowano po to, aby
„wyrzeźbić” te wyspy z pustyni, to obecnie wyzwaniem jest coś zgoła innego: zachowanie
tych miejsc, jako ostatnich ostoi nienaruszonej i dzikiej przyrody, a jednocześnie ostatnich
wysp duchowego schronienia.
Popyt na turystykę kulturową Mi'kmaw w Nowej Szkocji [Kanada] jest przedmiotem
zainteresowania M.F. Lynch, P.N. Duinker, L.R. Sheehan i J.E. Chute [2011]. Autorzy
zidentyfikowali szereg czynników decydujących o zainteresowaniu tym rodzajem turystyki.
Stwierdzili, że wiek turystów, ich wykształcenie i miejsce pochodzenia mają istotny wpływ
na poziom zainteresowania turystyką kulturową w Mi'kmaw. Starsi turyści w mniejszym
stopniu interesują się formami aktywności, które wymagają więcej czasu i wysiłku
fizycznego. Z kolei turyści z wyższym wykształceniem bardziej interesują się udziałem
w aktywnościach związanych z kulturą Mi'kmaw. Największe zainteresowanie kulturą
Mi'kmaw przejawiali turyści zagraniczni. Interesowali się zwłaszcza takimi formami
aktywności, które umożliwiały większym kontaktem z ludem Mi'kmaw.
Istotę doświadczeń kreatywnych analizują w dwóch artykułach S.-K. Tan, D.-B. Luh
i S.-F. Kung [2013, 2014]. W pierwszym z nich [Tan i współ., 2013], autorzy starają się
wejrzeć w istotę kreatywności w turystyce kreatywnej z perspektywy turystów. Wywiady
z turystami i obserwacje przeprowadzono w czterech miejscach funkcjonowania przemysłów
kreatywnych na Tajwanie. Wyniki pokazują, że model doświadczenia turystów kreatywnych
tworzą zewnętrzne interakcje i wewnętrzna refleksja. Te pierwsze odnoszą się do interakcji
turystów ze środowiskiem, ludźmi i produktem, usługą lub doświadczeniem. Te drugie
dotyczą samowiedzy i świadomości, potrzeb i kreatywności. Oba z tych czynników
oddziałują w wewnętrznej jaźni turystów na ich doświadczenia. Ponadto samowiedza
i świadomość jest warunkiem wstępnym twórczego doświadczenia, co odróżnia je od innych
rodzajów doświadczeń. W drugim artykule S.-K. Tan, D.-B. Luh i S.-F. Kung [2014]
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zidentyfikowali czynniki wpływające na indywidualne postrzeganie twórczych doświadczeń.
Stwierdzili, że są one różne dla różnych typów turystów kreatywnych. Wyróżnili pięć grup
turystów kreatywnych: poszukujący nowości, poszukujący wiedzy i nowych umiejętności,
świadomi rozwoju swoich partnerów podróży, świadomi zagadnień ekologicznych oraz typ
relaksacyjny i rekreacyjny. Każdą grupę scharakteryzowano za pomocą zestawu czynników,
które umożliwiają wyjaśnienie, jak różni turyści kreatywni budują swoje indywidualne,
twórcze doświadczenia w takich miejscach.
Kolejne dwa artykuły dotyczą doświadczeń kulinarnych. W pierwszym z nich
zidentyfikowano czynniki, które wpływają na ocenę doświadczeń chińskich turystów podczas
podróży kulinarnych. Zidentyfikowano 15 czynników, które pogrupowano w sześć kategorii:
własna kultura kulinarna turystów, kontekstowy czynnik doświadczenia kulinarnego,
różnorodność menu, percepcja destynacji, jakość usług i przewodnik [Chang i współ., 2011].
W drugim artykule S. Mynttinen, J. Logrén, M. Särkkä-Tirkkonen i T. Rautiainen [2015]
opisują percepcję, doświadczenia i świadomość rosyjskich turystów dotyczącą oferty
kulinarnej regionu Południowej Sawonii w Finlandii. Wyniki pokazują, że rosyjscy turyści
szczególnie cenią sobie świeżość i walory zdrowotne lokalnych kulinariów. Co więcej,
motywy korzystania z lokalnych produktów kulinarnych są odmienne w przypadku
produktów w Finlandii i w Rosji. Ponadto, lokalne potrawy są przez rosyjskich turystów słabo
rozpoznawane i generalnie mało znane.
Doświadczenia turystów jako wskaźnik jakości atrakcji turystycznej badali D. MartínRuiza, M. Castellanos-Verdugo i M. Oviedo-Garcíi [2010]. Celem badań było
skonstruowanie i ewaluacja wskaźnika oceny usług VEI (Visitors’ Evaluation Index),
świadczonych dla turystów zwiedzających atrakcje archeologiczne. Badania empiryczne
potwierdziły zaproponowaną przez autorów czteroczynnikową strukturę VEI: doświadczeń
usług, jakości usług, dostępności oraz włożonego wysiłku. Spośród tych czynników,
doświadczenie usług okazało się główną determinantą wpływająca na całościową ocenę
atrakcji.
4.3. Motywacje
Pomimo wielu lat badań nad motywacją turystyczną, ten problem nadal cieszy się
dużym zainteresowaniem badaczy.
Badania wykonane przez S. Amaro, A. Antunes i C. Henriques [2018] miały na celu
zidentyfikowanie motywacji pielgrzymów przybywających do Camino de Santiago, a także
stwierdzenie czy są one zróżnicowane ze względu na cechy społeczno-demograficzne.
Stwierdzono, że dla pielgrzymów najważniejsze były motywy duchowe, nowe doświadczenia
oraz doświadczenia związane z aktywnością fizyczną w plenerze. Co ciekawe, najmniej
istotne dla pielgrzymów były motywy religijne i spełnienia obietnic.
Kolejni autorzy O. Moufakkir i N. Noureddine [2017] opracowali model motywacji
turystów duchowych wyruszających na Saharę w poszukiwaniu doświadczeń duchowych.
S.N. Zhao i D.J. Timothy [2017] analizują w jaki sposób turyści konsumują i postrzegają
chińskie komunistyczne dziedzictwo oraz czy taka turystyka może wpłynąć na ich postawy
i poparcie dla Komunistycznej Partii Chin. Badania przeprowadzili wśród turystów
odwiedzających miejscowość Gutian w prowincji Fujian w Chinach. Jest to miejsce 9 zjazdu
Komunistycznej Partii Chin w 1929 roku, które obecnie rozwija się jako destynacja dla
różnych rodzajów turystyki. Wyniki badań wskazują, że turyści przyjeżdżają tam kierują się
różnymi motywami i uczestniczą w różnych formach aktywności (politycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej). Stwierdzono, że różna jest skuteczność „czerwonej turystyki” w budowaniu
chińskiego nacjonalizmu.
W ostatnim artykule A. Yankholmes i B. McKercher [2015] zbadali wiedzę
i nastawienie turystów do miejsc niewolnictwa w Ghanie, motywy wizyt i wrażliwość
na innych odwiedzających. Wyodrębnili cztery segmenty zwiedzających: związani
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z dziedzictwem niewolnictwa, związani urlopowicze, niezwiązani-dwukulturowi
i niezwiązani rasy kaukaskiej. Jednak, jak sugerują autorzy, zrozumienie zachowań turystów
w takich miejscach zależy od intensywności poszukiwanych lub uzyskiwanych doświadczeń.
W związku z tym, należy zachować dużą ostrożność przy zaspokajaniu potrzeb osób
poszukujących własnych korzeni od potrzeb osób poszukujących wypoczynku.
4.4. Zadowolenie
Badanie zadowolenia konsumentów usług turystycznych wykonywane jest zwykle
łącznie z innymi zmiennymi, takimi jak: motywy, wartości doświadczenia, emocje,
oczekiwania i percepcja usług, które traktowane są jako determinanty zadowolenia. Bada się
także intencje dotyczące przyszłych zachowań, które traktuje się jako efekty zadowolenia.
Zależności pomiędzy zmiennymi w weryfikowanych modelach, analizuje się zwykle
za pomocą modelowania równań strukturalnych.
W pierwszym z artykułów A. Sarra, S. Di Zio i M. Cappucci [2015] zbadali
zadowolenie za pomocą modeli IRT (Item Response Theory), turystów, którzy odwiedzili
Lizbonę. Pozwoliło to określić wpływ niektórych cech społeczno-demograficznych
i zachowań podróżnych na percepcję wybranych atrybutów destynacji (tzw. czynników
przyciągających – pull-factors). Wyszczególniono modele georeferencyjne IRT, dzięki
którym zidentyfikowano geograficzne zróżnicowanie wskaźników zadowolenia turystów.
W kolejnym artykule C. Chen i F.-S. Chen [2010] zbadali opinie turystów
zwiedzających cztery atrakcje dziedzictwa w miejscowości Tainan na Tajwanie.
Zweryfikowano zależności pomiędzy jakością doświadczeń, postrzeganą wartością imprezy,
zadowoleniem i intencjami behawioralnymi (za pomocą modelowania równań
strukturalnych). Stwierdzili, że jakość doświadczeń ma wpływ na postrzeganą wartość
i zadowolenie turystów. Ponadto, postrzegana wartość ma wpływ na zadowolenie i intencje
behawioralne.
Zadowolenie uczestników festiwalu jest tematem kolejnych dwóch artykułów.
W pierwszym z nich M. Mason i A. Paggiaro [2012] analizowali znaczenie festiwali
kulinarnych w determinowaniu emocji, zadowolenia i przyszłych zachowań uczestników
wydarzeń związanych z jedzeniem i winem. W drugim A. Akhoondnejad [2016] zbadał
kompleksowy model lojalności uczestników lokalnego festiwalu rękodzieła turkmeńskiego w
Gonbad-e-Kavoos w Iranie. Przetestował model zależności pomiędzy percepcją
autentyczności festiwalu, jakością, postrzeganą wartością, satysfakcją, zaufaniem i lojalnością
wobec festiwalu. Wykazał, że postrzegana autentyczność wpływa na postrzeganą jakość,
wartość i satysfakcję.
W ostatnim artykule Z. He, L. Wu i X. Li [2018] zbadali wpływ elementów technologii
AR (augmented reality – rzeczywistości rozszerzonej) na doświadczenia gości podczas
zwiedzania muzeum i ich intencje behawioralne. Stwierdzono, że zarówno typ informacji jak
i wirtualne rozszerzanie rzeczywistości, łącznie wpływają na gotowość odwiedzających do
płacenia wyższej ceny za wstęp do muzeum.
4.5. Wartości
Zainteresowanie wartościami, ich tworzeniem i percepcją, jako kluczowym pojęciem
współczesnego marketingu widać także wśród badaczy turystyki kulturowej.
W pierwszym z artykułów J. Laing, F. Wheeler, K. Reeves i W. Frost [2014]
wykorzystali narzędzie audytu potencjału turystyki kulturowej w celu oceny wartości
doświadczeń uzyskanych podczas zwiedzania atrakcji turystycznych związanych z chińskim
dziedzictwem w miejscowości Bendigo, w stanie Wiktoria w Australii. Wyniki sugerują,
że atrakcje dziedzictwa mają dla zwiedzających wysoką lub umiarkowaną wartość
doświadczeń, a niektóre z nich dostarczają szczytowych doświadczeń turystycznych (peak
experiences). Pozostałe atrakcje, choć mają wysoką wartość doświadczeń, dostarczają jedynie
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doświadczeń wspierających. Oba rodzaje doświadczeń [i atrakcji] są dla turystów
wartościowe pod warunkiem, że ich zwiedzaniu towarzyszy znacząca i interesująca
interpretacja.
W kolejnym artykule J.L. Nicolau [2011] przeanalizował zróżnicowane skutki niechęci
do straty2 (loss aversion) w zależności od tego, czy jednostki wyrażają zainteresowanie
kulturą podczas wyboru destynacji wakacyjnej, czy też nie. Opierając się na tym,
że postrzegana wartość implikuje nie tylko konieczność poświęceń, ale także oczekiwania
dotyczące jakości i satysfakcji stwierdzono, że zainteresowanie kulturą przy wyborze
destynacji obniża niechęć do straty. Innymi słowy osoba zainteresowana kulturą jest mniej
wrażliwa na niechęć do straty, to znaczy negatywny efekt znalezienia wyższej, niż się
spodziewano ceny za wycieczkę, maleje wraz ze stopniem jej zainteresowaniem kulturą.
B. Kim, S.S. Kim i B. King [2016] zbadali system wartości pielgrzymów wędrujących
szlakiem Camino de Santiago w Hiszpanii. Stosując teorię łańcucha środków-celów (meansend chain – MEC) autorzy zbadali hierarchiczną zależność pomiędzy atrybutami
pielgrzymów, korzyściami jakie wynieśli i uzyskanymi podczas pielgrzymki wartościami.
W ostatnich dwóch artykułach autorzy zbadali wartość użyteczną wizyt w atrakcjach
turystycznych. W pierwszym artykule, za pomocą metody kosztów podróży, oszacowano
rekreacyjną użyteczną wartość świątecznego jarmarku w Merano, w północnych Włoszech,
w opinii jednodniowych odwiedzających i turystów. Celem badań było oszacowanie wartości
ekonomicznej i społecznej [nadwyżki konsumenta] Jarmarku Bożonarodzeniowego
i zrozumienie, w jaki sposób wydarzenie to przynosi korzyści całemu społeczeństwu [Brida
i współ., 2017]. Stwierdzono, że wartość użyteczna zależy nie od kosztów podróży, lecz
od rodzaju doświadczeń oraz postrzeganej autentyczności. W drugim artykule, J. Armbrecht
[2014] porównał wartość dwóch wiejskich instytucji kulturalnych, za pomocą dwóch różnych
metod: kosztów podróży (travel cost method – TCM) i wyceny warunkowej (contingent
valuation method – CVM). Autor stwierdził, że jeśli odwiedzający podróżują do atrakcji
jedynie dla doświadczeń kulturalnych, w badaniach można stosować TCM ze względu na
jego prostotę. Jeśli jednak, jak to często bywa, doświadczenie kulturowe jest jednym z wielu
innych doświadczeń doznawanych podczas podróży, zaleca się stosowanie CVM.
4.6. Zaangażowanie
W artykule opisano sposób opracowania skali do pomiaru poziomu zaangażowania
osób zwiedzających atrakcje turystyczne. Zidentyfikowano także zależności pomiędzy
determinantami a poziomem zaangażowania. Wcześniejsza wiedza, motywacja rekreacyjna
i wszechstronny kapitał kulturowy pozytywnie wpływają na poziom zaangażowania
zwiedzających. Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy motywacją reaktywną
a poziomem zaangażowania [Taheri i współ., 2014].

5. Regiony turystyczne
5.1. Atrakcyjność turystyczna
Wielu autorów porusza problem atrakcyjności turystycznej regionów. W pierwszym
z nich R. Buckley, C. Ollenburg i L. Zhong [2008] przeanalizowali znaczenie krajobrazu
kulturowego dla atrakcyjności Mongolii, którego nieodłącznymi elementami są: step,
zamieszkujących go nomadowie, stada koni, i jurty. Wszystkie te elementy łącznie tworzą
krajobraz kulturowy, który jest ikoniczną atrakcją regionu. Jest on także najważniejszym
elementem wizerunku, wykorzystywanym w marketingu Mongolii, kluczową cechą jego

tendencja do preferowania unikania strat nad zdobywanie zysków. Pociąga to za sobą nadmierną ostrożność
przy ryzykowaniu utraty czegoś, co się już posiada, a jednocześnie brak ostrożności przy dążeniu do zysków
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Niechęć_do_straty]
2
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flagowych produktów turystycznych, a także najbardziej utowarowionym elementem
turystyki Mongolii.
Turystyka solna obejmuje wycieczki do regionów wydobycia i produkcji soli, udział
w procesie produkcji soli oraz zakup produktów związanych z solą. W badaniach
przeprowadzonych przez T.C. Wu, P.F. Xie i M.C. Tsai [2015], zidentyfikowano trzy
najważniejsze cechy, decydujące o atrakcyjności destynacji związanych z solą
i wpływających na proces decyzyjny turystów. Są nimi: temat, produkt i projekt. Badani
turyści wyrażali szczególną chęć odwiedzenia miejsc związanych z solą, w których prezentuje
się tradycyjne tematy, ale za pomocą nowoczesnych wystaw i oferuje wiele pamiątek.
Dwa artykuły włoskich autorów dotyczą problemu sezonowości. W pierwszym
T. Cuccia i I. Rizzo [2011] koncentruje się na szczególnym aspekcie podaży turystycznej:
atrakcyjności kulturowej miejsc turystycznych. Autorzy postawili sobie za cel ocenę roli
turystyki kulturowej w niwelowaniu negatywnego wpływu sezonowości na region
turystyczny. Przeanalizowano sezonowość obecności turystów w różnych miejscach na
Sycylii, dobranych według różnej atrakcyjności kulturowej. W drugim artykule oceniono
potencjalne implikacje dla funkcjonowania turystyki poza sezonem jakie ma wzbogacanie
oferty kulturalnej miasta Rimini we Włoszech. Rimini prowadzi politykę łagodzenia
sezonowości, która skupia się na rozwijaniu poza sezonem turystyki biznesowej i kulturalnej
[Figini i Vici, 2012].
W kolejnym artykule przedstawiono zastosowanie koncepcji dekonstrukcji miejskich
dzielnic dziedzictwa. Dzielnice takie podzielone są na strefy turystyczne o charakterze
kulturalnym, rekreacyjnym i krajobrazowym. Autorzy scharakteryzowali każdą z tych trzech
przestrzeni sugerując, że istnieje osiem ścieżek organizacji miejskiej przestrzeni dziedzictwa:
kulturalizacja, twórczość, doświadczenie, humanizacja, wypoczynek, odnowa, życiowa
orientacja i charakterystyczna. Zaproponowali także zintegrowaną organizację przestrzeni,
która pomaga zrozumieć historyczne projektowanie ulic w Suzhou dzięki wykorzystaniu
koncepcji postmodernistycznych [Wang i współ., 2015].
Wiele miast postindustrialnych na świecie stara się naśladować Bilbao, które dzięki
otwarciu Muzeum Guggenheima przekształciło się w miasto kultury. Jednak efekt Bilbao jest
paradoksem: dlaczego pomimo wielu naśladowców istnieje wciąż tylko jeden efekt Bilbao?
W kolejnym artykule autorzy eksplorują narrację polityki efektu Bilbao, aby krytycznie
odnieść się do złożonych czynników sukcesu Muzeum jako pojedynczej atrakcji turystycznej.
Wskazują, że w szczególności Bilbao i Kraj Basków odegrały w rozwoju turystyki o wiele
większą rolę, niż się powszechnie uważa. Zidentyfikowali wiele znaczących przedsięwzięć
w dziedzinie turystyki kulturowej, które istniały przed powstaniem Muzeum, w tym Camino
de Santiago de Compostela i San Sebastian, które wzbogacały wizyty w Bilbao. Należy je
teraz uznać za kluczowy element efektu Bilbao. Mają one charakter porządkowy
i jakościowy, którego nie da się łatwo powtórzyć w innych miastach [Franklin, 2016].
Pojęcie „kreowanie miejsc” (place-making) opisuje wielopłaszczyznowe podejście do
planowania, projektowania i zarządzania miejscami publicznymi w celu poprawy jakości
środowiska miejskiego i jakości życia mieszkańców. Kreowanie miejsc było do tej pory
zinstytucjonalizowaną aktywnością, często wspieraną z budżetów publicznych, ale rzadko
będącą pod kontrolą lokalnej społeczności. W kolejnym artykule przeanalizowano pięć
przypadków kreowania miejsc za pomocą różnych inicjatyw: emicznej, organicznej,
folklorystycznej i opartej na społeczności lokalnej. Różnią się one znacznie od formalnego
„przemysłu” kreowania miejsc, wpływając na rozwój turystyki, choć nie była ona głównym
motywem tych działań [Sofield, Guia i Specht, 2017].
W ostatnim artykule X. Yu i H. Xu [2018] proponują koncepcję moralnego spojrzenia,
dzięki któremu można zrozumieć turystykę literacką i atrakcyjność destynacji. Koncepcja ta
może być wykorzystywana do rozwoju i udoskonalania interpretacji produktów
turystycznych, a co za tym idzie, oferowania turystom bardziej znaczących doświadczeń.
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5.2. Wizerunek
W kolejnych artykułach autorzy porównują treść filmów i kształtowane przez nie
wyobrażeniami turystów o destynacji. X. Hao i C. Ryan [2013] pokazują, że sposób, w jaki
film przemawia do widzów, pomaga zarówno kształtować ich wyobrażenia o miejscu,
jak i sposoby, w jaki miejsce jest rekonstruowane, by sprostać wyobrażeniom turystów.
Dla turystyki filmowej język filmu pełni funkcję przewodnika opisującego, po pierwsze,
przestrzeń w której pojawiły się wątki filmowe, po drugie, kształtując obrazy tych miejsc
w umysłach widzów i po trzecie, służąc jako wzorzec fizycznej rekonstrukcji przestrzeni
w celu odtworzenia miejsc pokazanych w filmach. Autorzy sugerują zatem, że interpretacja
języka filmu jest kluczem do promocji wizerunku destynacji i transformacji miejsca. Z kolei
W. Frost [2010] pokazuje, w jaki sposób w filmach przedstawia się wizerunek i cechy
destynacji, obiecując potencjalnym turystom związane z nimi doświadczenia. Przedmiotem
analizy jest australijskie Odludzie (Outback). Autor stwierdził, że w wielu filmach występują
bardzo silne wzory. Prawie wszystkie filmy przedstawiały australijskie Odludzie oczami
osoby, która pojechała tam pierwszy raz. W filmach pokazano, że osoba ta została głęboko
zmieniona przez tą wizytę. Autor wnioskuje, że głównym przesłaniem tych filmów jest to,
że turyści odwiedzający Outback, doznają głębokich i zmieniających ich życie doświadczeń.
W trzecim artykule A. Diekmann i K. Hannam [2012] analizują wieloaspektową mobilność
turystyczną w przestrzeni slumsów Bombaju w Indiach. Autorzy przyjrzeli się sprzężeniu
reprezentacji mobilności obecnych w filmach o slumsach produkcji zachodniej, z praktykami
pieszych wycieczek zachodnich turystów, realizowanych w przestrzeni slumsów. Zarówno
w jednych (filmach) jak i drugich (wycieczkach) kładzie się podobny nacisk na stronę
wizualną doświadczenia (spojrzenie turysty), unikając angażowania się i czyniąc zarówno
z widza jak i turysty typowego ﬂanera. Artykuł pomaga zrozumieć, w jaki sposób przestrzeń
miejska jest wyobrażana i postrzegana przez turystów.
Autorzy aż trzech artykułów zajmują się marketingiem turystyki kulinarnej.
W pierwszym z nich, zbadano wykorzystanie Internetu do promowania kuchni typu Halal
i turystyki kulinarnej, porównując portale internetowe krajowych biur turystycznych
w Chinach, Korei Południowej, Japonii i Tajlandii. Stwierdzono, że Japonia, Korea
Południowa i Tajlandia próbują w sposób strategiczny przedstawiać potencjał swojego kraju
jako destynację Halal, predystynowaną dla turystów muzułmańskich. Robi się to poprzez
wprowadzanie i promocję kuchni Halal, kultury żywienia Halal, restauracji oferujących
pożywienie Halal i ogólnych usług Halal dla muzułmanów. Nie zaobserwowano tego samego
w Chinach, które zajmowały się głównie religią jako kwestią etniczną w swoich kulinarnych
strategiach turystycznych [Yousaf i Xiucheng, 2018]. W drugim artykule porównano treść
portali internetowych narodowych organizacji turystycznych poświęconych kuchni
i gastronomii w Hongkongu, Japonii, Korei, Singapurze, Tajwanie i Tajlandii. Analizowano
techniki stosowane w celu zaprezentowania i wypromowania kultury kulinarnej tych
wschodnioazjatyckich destynacji. W szczególności zbadano zdolność tych portali w zakresie
przedstawienia i reklamowania tradycyjnych i lokalnych produktów spożywczych, restauracji,
wycieczek kulinarnych, przepisów kulinarnych i kultur kulinarnych (w tym manier przy stole
i innych obyczajów związanych z posiłkami) [Horng i Tsai 2010]. W trzecim z artykułów
podjęto próbę zbadania najważniejszych cech i wymiarów wizerunku kulinarnego [Chang
i Mak, 2018].
5.3. Polityka turystyczna
Pierwsze dwa artykuły poświęcone polityce turystycznej, dotyczą roli kreatywnych
przemysłów w rozwoju Wschodniego Londynu. W pierwszym autorzy, opisują wpływ
Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku i związanego z nimi programu kulturalnego
na lokalne, małe organizacje kreatywne Wschodniego Londynu. Wyniki badań wskazują
na wyraźną lukę między retoryką olimpijską a lokalną rzeczywistością. Wśród problemów
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wymieniono niewystarczające konsultacje z lokalną społecznością, bariery w dostępie do
możliwości i niezdolność do skutecznego działania. W badaniu analizuje się również rolę
turystyki kulturowej w przekazywaniu dziedzictwa olimpijskiego lokalnym przemysłom
kreatywnym. Stwierdzono, że podczas Igrzysk zabrakło okazji do zaprezentowania ubogich,
ale twórczych obszarów Wschodniego Londynu a także wsparcia dla rozwoju kreatywnych
form turystyki [Pappalepore i Duignan, 2016]. W drugim z artykułów I. Pappalepore,
L. Maitland i A. Smith [2014] opisują rolę kreatywnych klastrów w rozwoju turystyki.
Autorzy zbadali cechy, motywacje i doświadczenia osób odwiedzających kreatywne dzielnice
Wschodniego Londynu. Wyniki pokazują, że koncentracja przemysłów kreatywnych stwarza
możliwość konsumpcji i akumulacji kapitału kulturowego i wykorzystuje efekt dźwigni,
dzięki obecności kreatywnych producentów i innych kreatywnych gości, którzy sami są
postrzegani jako atrakcja miejsca. Czynniki te, w połączeniu z konkretną morfologią miasta
i codziennym aktywnościom mieszkańców, przyczyniają się do postrzegania autentyczności
tych dzielnic, artystycznej atmosfery i ich korzystnego wizerunku.
W drugim artykule opisano proces szkolenia przewodników wycieczek po Makau.
Sygnowane przez UNESCO materiały szkoleniowe i zawarte w nich projekcje utopijnych
wizji, promują nową „rasę” samoregulujących się, specjalistycznych przewodników
wycieczek, nazwanych przez autorów homo turismos [Ong i współ., 2014].
W kolejnym artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywa rząd, w rozwoju czerwonej
turystyki w Chinach. Autorzy analizują wpływ hierarchii politycznej, z perspektywy władzy
i guanxi3, jako dwóch decydujących pojęć społecznych w Chinach. Główne role rządu
zidentyfikowano zarówno w perspektywie „odgórnej” (jako projektanta, planisty,
organizatora, dostawcy zasobów i koordynatora) jak i „oddolnej” (jako udzielającego
wsparcia, wykonawcy, konstruktora i opiekuna guanxi) [Zhao i Timothy, 2015].
W innym artykule przeanalizowano różnorodne - często rozbieżne - koncepcje roli
turystyki autochtonicznej na poziomie regionalnym i krajowym w regionie Araucanía w Chile
(historycznym terytorium rdzennych mieszkańców Mapuche). Autor przedstawił kontekst,
w jakim rozwijała się turystyka autochtoniczna w tym regionie, dyskurs państwowy
i stanowiska kluczowych pracowników sektora publicznego w odniesieniu do rozwoju
turystyki Mapuche. Zidentyfikował poglądy i ich związek z politycznym kontekstem roszczeń
terytorialnych ludu Mapuche w niektórych obszarach regionu Araucanía. Wyjaśnił także
związki pomiędzy procesami budowania tożsamości a koncepcją autentyczności promowaną
przez państwo [de la Maza, 2016].
Dwa kolejne artykuły dotyczą rozwoju turystyki etnicznej w regionie Xishuangbanna
w prowincji Yunnan (Chiny). W pierwszym z nich analizuje się relacje pomiędzy polityką
rządu a rozwojem turystyki. Władza różnego szczebla odgrywa kluczową, ale zróżnicowaną
rolę, w rozwoju turystyki poprzez regulację produkcji, konsumpcji i inwestycji. Jej polityka
i decyzje wywołują napięcia, gdy promują turystykę jako regionalną strategię rozwoju
poprzez sprzeczne regulacje, manipulowanie prawami ludności etnicznej i relacje
z przedsiębiorcami. Autorzy stwierdzili, że bardziej zniuansowana polityka rządu mogłaby
złagodzić wiele powstałych problemów. A zatem planowanie turystyki powinno dawać
miejscowej ludności większą kontrolę nad turystyką, ochroną kultury a także zapewniać
udział w procesach decyzyjnych [Yang, Wall i Smith, 2006]. W drugim artykule omówiono
problemy społeczno-kulturowe związane z turystyką etniczną i strategie planowania jej
rozwoju w tym samym regionie turystycznym [Yunnan]. Opracowano teoretyczny model,
który zastosowano do porównania i oceny perspektyw czterech kluczowych grup
interesariuszy rozwoju turystyki w regionie: rządu, przedsiębiorców turystycznych,
mniejszości etnicznej i turystów. Zidentyfikowano napięcia, które są endemiczne dla turystyki
Jest podstawową dynamikę w spersonalizowanych społecznych sieciach wpływów i jest główną ideą
chińskiego społeczeństwa.
3
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etnicznej i które ciężko jest wyeliminować, choć można starać się je zrozumieć, uwzględniać
przy planowaniu i zarządzać nimi [Yang i Wall, 2009].
Ostatni artykuł rzuca światło na determinanty zachowań pracowników w zakresie
ochrony środowiska i skutki interwencji marketingowej w organizacji turystycznej.
Stwierdzono, że motywacje, percepcja potencjału zmiany i adekwatności informacji ma
wpływ na zadowolenie pracowników z ich zachowań proekologicznych [Wells i współ.,
2015].

6. Atrakcje turystyczne
6.1. Zarządzanie atrakcjami
W pierwszym artykule dotyczącym atrakcji turystycznych P.F. Xie [2015] zilustrował
skomplikowane zależności zachodzące pomiędzy tożsamością, krajobrazem i zmianami
społeczno-przestrzennymi, na przykładzie Fabryki LX w Lizbonie w Portugalii. Autor
zaproponował model cyklu życia atrakcji dziedzictwa przemysłowego, na który składają się:
terytorializacja, deterytorializacja i reterytorializacja. Na etapie terytorializacji tereny
poprzemysłowe identyfikowane są jako ważne źródła dziedzictwa. Deterytorializacja oznacza
etap, w którym turystyka próbuje przypisać nowe znaczenia tym miejscom. Reterytorializacja
oznacza wzmagające się zjawisko ponownego wykorzystywania krajobrazu przemysłowego,
tym razem przez przemysły kreatywne, i w konsekwencji generowania nowej tożsamości
przestrzennej.
Badania przeprowadzone przez K. Hughesa, N. Bonda i R. Ballantyne'a [2013]
w katedrze w Canterbury sugerują, że wiele osób traktuje miejsca kultu religijnego jako
atrakcje czasu wolnego i co się z tym wiąże, poszukuje w nich źródeł informacji [interpretacji
dziedzictwa] o aspektach świeckich i duchowych miejsca. Badane przez autorów osoby,
pozytywnie oceniły swoje doświadczenia ze zwiedzania świątyni, choć pragnęły uzyskać
więcej informacji historycznych, dotyczących architektury i znajdujących się tam dzieł sztuki,
a także o osobach związanych z tym miejscem.
S. Calver i S. Page [2013] zweryfikowali model zależności pomiędzy postrzeganą
wartością i zachowaniem, wiedzą i zainteresowaniem historią, wiedzą i zainteresowaniem
przyrodą a antropogeniczną wartością usług i hedoniczną wartością usług. Wyniki wskazują,
że priorytety w zakresie udostępniania zabytków (cele rozrywkowe czy ochrona dziedzictwa)
nie stanowią dla siebie wykluczających się alternatyw, ale są komplementarne i powinny być
godzone z aktywnym zaangażowaniem zwiedzających tworzących własne doświadczenia.
Stwierdzono, że wiedza zwiedzających nie ma większego wpływu na odczucie przyjemności
z wizyty i przyszłe zachowania zwiedzających. Z kolei przyszłe zachowania zwiedzających są
determinowane przez wartości antropogeniczne i hedoniczne, zaś ich zadowolenie wynika
głównie ze współtworzenia wartości w obiektach dziedzictwa.
N. Ferdinand i N.L. Williams [2013] proponują, aby jeden z najbardziej znanych
festiwali karnawałowych na świecie - na Trinidadzie i Tobago - postrzegać jako system
produkcji doświadczeń, który zapewnia infrastrukturę umożliwiającą wykorzystywanie
lokalnych zasobów niematerialnych przez przedsiębiorców i praktyków kulturalnych.
Ta perspektywa sugeruje, że decydenci polityczni i organizatorzy festiwali rozszerzają swoją
działalność od zarządzania indywidualnymi wydarzeniami po zarządzanie wspólnymi
zasobami.
G. Richards i L.A. van der Ark [2013], za pomocą analizy korespondencji
zwizualizowali relacje pomiędzy konsumentami kultury a atrakcjami, w oparciu o bazę
bardzo dużego zbioru danych (N = 12 905). Stwierdzili, że dwa wymiary opisujące zakres
między statycznymi i dynamicznymi atrakcjami oraz kulturą wysoką i niską, pozwalają
w skuteczny sposób rozróżnić grupy turystów sztuki i dziedzictwa. Z kolei T. StylianouLambert [2011] zrekonstruowała i rozbudowała istniejące typologie turystów kulturowych,
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proponując alternatywny model, który pomaga wyjaśnić subtelne różnice między różnymi
typami turystów kulturowych w muzeach sztuki. Głównym efektem badań było
zaproponowanie ośmiu różnych sposobów postrzegania muzeum sztuki - w domu i podczas
wyjazdów turystycznych.
W kolejnym artykule dotyczącym wizerunku marki, C. Camarero, M.J. Garrido
i E. Vicente [2010] stwierdzili, że turyści spoza regionu wystawy artystycznej przywiązują
większą wagę do wizerunku marki jako wyznacznika wartości niż zwiedzający pochodzący
z regionu, podczas gdy dla tych drugich wartość marki jest głównym źródłem wartości.
Wydarzenia kulturalne, jako atrakcje turystyczne, są przedmiotem zainteresowania
D. Getza [2008], który dokonał przeglądu problematyki dotyczącej turystyki wydarzeń,
zarówno jako dziedziny praktycznej, jak i przedmiotu studiów akademickich.
W kolejnym artykule X. Zhang, C. Ryan i J. Cave [2016] analizują atrakcję turystyki
filmowej w Pekinie - Grand View Gardens - i sposób, w jaki jest ona użytkowania przez
mieszkańców. Autorzy przypisują dużą rolę mieszkańcom w tworzeniu atmosfery tego
miejsca. Mają oni z nim codzienny kontakt i tworzą publiczność dla wydarzeń odbywających
się w ogrodach. Często kontaktują się z turystami, stając się dla nich źródłem cennych
informacji. Autorzy przeanalizowali motywy korzystania z takich atrakcji przez
mieszkańców, ich postawy wobec turystów i stwierdzili, że mają oni duży wkład w tworzenie
sensu miejsca tak cenionego przez turystów.
6.2. Interpretacja dziedzictwa
W pierwszym artykule przedstawiono syntezę Foucaultowskiej archeologii wiedzy oraz
koncepcję formacji dyskursywnej, w celu przeprowadzenia krytyki muzeów i miejsc pamięci
narodowej jako przestrzeni, w której pojawiają się konkurencyjne dyskursy dotyczące
tożsamości kulturowej. Kontekstem badań są kłopotliwe miejsca ludobójstwa i pamięci ofiar
obecne w dyskursach okupacyjnych w litewskich muzeach i miejscach pamięci. Analiza
sugeruje, że ekspozycje te dają rzadki zasób wiedzy o ideach i pojęciach, których dotyczą
i, jako dyskursywne teksty turystyczne, odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu tożsamości
kulturowej Litwy. Jest to pierwsza próba wykorzystania Archeologii Wiedzy w analizie
ekspozycji, jako miejsca powstawania dyskursu dotyczącego dziedzictwa [Wight, 2016].
W kolejnym artykule, w oparciu o dane zebrane podczas obserwacji i za pomocą
netografii, opisano różne sposoby odczytywania ciała w ekspozycji przygotowanej przez
niemieckiego profesora Von Hagena „Body Worlds”. Autorzy zaproponowali pięć tematów
objaśniających badane zjawisko: ciało jako spektakl, ciało jako istotność śmiertelności, ciało
jako towar, ciało jako maszyna i ciało odhumanizowane [Goulding i współ., 2013].
W kolejnym artykule opisano, w jaki sposób praktyka i filozofia feng shui są
artykułowane w dyskursach o turystyce, a zwłaszcza w folderach promujących wycieczki
feng shui wśród zachodnich turystów. Wyniki wskazują, że krajobrazy turystyki feng shui są
przedstawiane jako egzoteryczne przestrzenie konsumpcji, w których turyści doznają
egzystencjalnych przemian [Buzinde i współ., 2012].
Autorzy kolejnego artykułu zbadali rolę klasycznej chińskiej poezji we współczesnej
chińskiej turystyce. W badaniach zastosowano obserwację uczestników imprez turystycznych
w regionie Trzech Przełomów Jangcy oraz analizę treści przewodników turystycznych.
Stwierdzono, że klasyczna chińska poezja pomaga chińskim turystów w wyborze tego,
na co i w jaki sposób mają patrzeć. Poeci i ich wiersze tworzą historyczną i kulturową
wartość miejsca, która stanowi o jego atrakcyjności dla chińskich turystów [Yu i Xu, 2016].
Rolę turystyki w mobilizowaniu tożsamości politycznej, na przykładzie turystów
zagranicznych odwiedzających miejsca związane z hiszpańską wojną domową zbadali
L. Brown i K. Ibarra [2018]. Stwierdzili oni, że lojalność polityczna jest ważnym elementem
tożsamości osobistej i grupowej. Ma ona istotny wpływ na zachowania i wybory
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konsumentów usług turystycznych. Odwiedzanie takich miejsc pobudza u turystów silne
emocje.
Kolejny artykuł przedstawia interpretację konkurujących ze sobą zasad na festiwalu
buddyjskim Wutaishan w Taihua w prowincji Shanxi (Chiny). Opisuje, jak przestrzenie
festiwalu, rozrywki i występów są akceptowanymi arenami wyzwań i są wykorzystywane
przez główne i peryferyjne grupy społeczne. Stwierdzono, że festiwal istnieje jako
wielowarstwowe wydarzenie obejmujące ekonomię, politykę, wiarę, rozrywkę i prestiż.
Każda z tych sfer tworzy własny zestaw interpretacji kontekstualizowanych w rozwijającym
się stanie chińskiej turystyki [Ryan i Gu, 2010].
6.3. Konsekwencje wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Dwa artykuły dotyczą zmian powodowanych przez wpis obiektów na listę WHL
UNESCO. W pierwszym z artykułów, autorzy przeanalizowali południowokoreańskie
publikacje prasowe dotyczące dwóch tradycyjnych wiosek klanu koreańskiego - Hahoe
i Yangdong – oczekujące, od 2001 roku, na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
i po wpisie dokonanym w 2010 roku [Park i Santos, 2017]. W kolejnym artykule T. Jimura
[2011] analizuje zmiany ekonomiczne, społeczno-kulturowe, fizyczne i postawy, jakie
nastąpiły po wpisie osady Ogimachi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zidentyfikowano szereg zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zmian w społeczności
lokalnej. Za tymi zmianami kryją się trzy główne czynniki: szeroki i szybki rozwój turystyki
po wpisie na WHS, wysoki poziom atrakcyjności statusu WHS dla turystów krajowych oraz
postawy lokalnych mieszkańców wobec ochrony środowiska kulturowego i statusu WHS.
W kolejnym artkule H. Tucker i E. Carnegie [2014] krytycznie oceniają pojęcie
„wartości uniwersalnej” jako głównej wartości leżącej u podstaw wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. W kontekście fresków znajdujących się w bizantyjskich kościołach
w Göreme (Turcja), wskazano na kontrowersje związane z nieikonograficzną naturą islamu
i sposobami interpretacji uszkodzonych fresków przez turystów. Autorzy doszli do wniosku,
że kontrowersje te wskazują na osobliwość koncepcji wartości uniwersalnej i twierdzą,
że jedynie dzięki przyjęciu pluralizmu i otwarciu na alternatywne narracje i dyskursy, miejsca
światowego dziedzictwa, jako międzynarodowe obiekty turystyczne, mogą zmaterializować
szczytne ideały UNESCO.
Kolejni autorzy identyfikują elementy „więzi osoby z miejscem” (person-place
bonding), które mogą przyczyniać się do zachowania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego oraz pomóc w zrównoważonym rozwoju turystyki dziedzictwa. Badania
przeprowadzono w miejscowościach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
- George Town i Malakce w Malezji. Zidentyfikowano trzy główne wymiary „więzi osoby
z miejscem”: poczucie zagubienia, poczucie sprawiedliwości i poczucie misji. Te więzi
motywują członków społeczności lokalnej do podtrzymywania wartości niematerialnego
dziedzictwa kulturowego które cenią. Ponadto, świadomość i kreatywność to dwa kluczowe
kody, które jednoczą ekosystem Miejsc Światowego Dziedzictwa UNESCO [Tan i współ.,
2018].

7. Interesariusze rozwoju turystyki
7.1. Udział ludności lokalnej w rozwoju turystyki
W tej grupie znalazły się artykuły analizujące zaangażowanie ludności lokalnej
w rozwój turystyki w różnych częściach świata.
Autorzy pierwszego z artykułów, za pomocą studiów przypadków Indian Hopi
i eksperymentalnego miasta Arcosanti w USA, proponują tzw. zrównoważoną kulturowo
przedsiębiorczość jako nową, teoretyczną koncepcję analizy i wsparcia dla lokalnych
[autochtonicznych] i nieautochtonicznych inicjatyw turystycznych. Zrównoważona kulturowo
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przedsiębiorczość zachęca do stosowania modeli, które pielęgnują i wzmacniają wartości oraz
tradycje społeczności lokalnej dla jej własnych korzyści. Strategie przedsiębiorczości
głównego nurtu opierają się na wartościach, które mogą znacznie odbiegać od wartości kultur
marginalnych.
Zrównoważona
kulturowo
przedsiębiorczość
promuje
trwałe
upodmiotowienie,
dzięki
umożliwieniu
podejmowania
samodzielnych
decyzji
zmarginalizowanym grupom społecznym [Swanson i DeVereaux 2017].
W kolejnym artykule M. Iorio i G. Wall [2012], za pomocą studium przypadku
turystyki w Mamoiadzie na Sardynii (Włochy), wskazują na kluczową rolę lokalnych
instytucji i kosmopolitycznych mieszkańców, którzy często przebywając poza regionem
[są rezydentami o zewnętrznej ekspozycji], są w stanie podejmować rożne inicjatywy
i występować w roli katalizatorów rozwoju turystyki w regionie.
Kilka kolejnych pozycji dotyczy rozwoju turystyki aborygeńskiej w Australii.
W artykule poświęconym historii turystyki aborygeńskiej w Australii, jego autorzy
argumentują, że dziewiętnastowieczne coroboree4 wykonywane dla przybyłych z daleka
widzów, mogą być uznane za pierwszy, australijski, lokalny produkt turystyki kulturowej.
Analiza obejmuje turystyczne coroboree prezentowane w dziewiętnastowiecznej Południowej
Australii, aż po coroboree w kolonialnej Wiktorii w okresie pasterskim i podczas gorączki
złota w latach 1850-1870. Autorzy argumentują, że biznesowy zmysł Aborygenów rozwinął
się bardzo szybko w klimacie gospodarczym złóż złota Wiktorii. Przedstawiają także kontekst
historyczny towarzyszący utowarowieniu tych praktyk [Cahir i Clark, 2010].
W kolejnym artykule A. Torre i H. Scarborough [2017] demonstrują, w jaki sposób
funkcja analizy korzyści (cost benefit analysis – CBA) może zostać sparametryzowana przy
użyciu niewielkiej liczby danych, poszerzając w ten sposób możliwości korzystania z CBA.
Podejście to zilustrowano za pomocą studium przypadku wystawy zorganizowanej przez
społeczność lokalną w Australii. Porównano ocenę skutków ekonomicznych i stwierdzono,
szacując korzyści, że jest to użyteczna metoda szacowania korzyści za pomocą ograniczonej
liczby danych.
K. Ishii [2012] opisuje, w jaki sposób ekonomiczne korzyści z pracy w turystyce
etnicznej, wpływają na gospodarstwa domowe lokalnych mniejszości etnicznych,
ze szczególnym naciskiem na podział pracy i dynamikę władzy w zakresie
komplementarności płci. Wyniki pokazują, że turystyka etniczna zapewnia istotny dochód
lokalnym mniejszościom etnicznym, jednak dochód ten jest wyższy wśród osób młodych
i kobiet niż starszych mężczyzn, co zaburza tradycyjny patriarchalny system społeczny.
Artykuł kolejny wskazuje na potrzebę głębszej analizy politycznych zastosowań wiedzy
o kulturze jako atrakcji turystycznej. C. Travesi [2017] przedstawiła etnograficzne studium
polityki wiedzy, rozwiniętej przez grupę rdzennych mieszkańców Australii Zachodniej,
w kontekście ich działań jako przewodników grup turystycznych.
Turystyka aborygeńska5 pozycjonowana jest jako integralny element australijskiej
oferty produktów turystycznych. Jednak jej udział na rynku zagranicznym i krajowym maleje.
Popyt na turystykę aborygeńską i zainteresowanie nią, są konsekwentnie pobudzane przez
australijskie agencje rządowe. Nie skutkuje to jednak zrównoważonym ruchem turystycznym
w aborygeńskich przedsięwzięciach turystycznych. W badaniach wykorzystano „Krzywą
Odpływu Popytu Turystycznego”, aby ustalić, czy można to zjawisko wyjaśnić poprzez
analizę procesu decyzyjnego konsumenta [świadomość, preferencje i intencje]. Wyniki badań
wskazują, że o ile nastąpił znaczny postęp w rozwoju tego niszowego sektora turystyki,
to utrzymuje się stale niska świadomość, preferencje i zamiary uczestniczenia
w aborygeńskich przedsięwzięciach turystycznych w Australii [Ruhanen, Whitford
ceremonia tańca australijskiego Aborygenów, która może przybrać formę świętego rytuału lub nieformalnego
zgromadzenia.
5
Różni się od turystyki etnicznej tym, że w turystyce aborygeńskiej rdzenni mieszkańcy [tu: Aborygeni] są
bezpośrednio zaangażowani w jej organizację lub oferują swoją kulturę jako jej atrakcję [Butler i Hinch, 2007].
4
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i McLennan, 2015]. W kolejnym artykule dotyczącym turystyki aborygeńskiej, opisano
zaangażowanie rdzennej ludności regionu Weipa (Queensland, Australia) w przedsięwzięcia
turystyczne oraz rolę kopalni boksytu w Comalco [obecnie Rio Tinto Aluminium],
w udzielaniu wsparcia tym przedsięwzięciom. Stwierdzono duży entuzjazm dotyczący
możliwości rozwoju turystyki aborygeńskiej i potencjalnego wsparcia udzielanego przez
kopalnię Comalco. Jednak kopalnia nie chciała się bezpośrednio angażować w rozwój
turystyki, postrzegając się raczej jako facylitatora rozwoju, współpracując jedynie
z wybranymi regionalnymi organizacjami aborygeńskimi [Buultjens i współ., 2010].
W kolejnym artykule poświęconym turystyce aborygeńskiej, F. Higgins-Desbiolles,
G. Trevorrow i S. Sparrow [2014] przedstawiają studium przypadku Coorong Wilderness
Lodge (CWL) – przedsięwzięcia turystycznego prowadzonego przez Aborygenów
w Australii. Autorzy wskazują na przeszkody stojące na drodze do sukcesu, które częściowo
wynikają ze złej polityki i planowania wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych
prowadzonych przez rdzennych Australijczyków.
Inaczej jest w Północnej Kanadzie, gdzie opisano dwa udane przedsięwzięcia związane
z turystyką autochtoniczną. Autorzy opracowali wskaźniki sukcesu przedsięwzięć w zakresie
usług turystycznych, uwzględniające zarówno czynniki materialne jak i niematerialne
[Lemelin i współ., 2015].
Kilka kolejnych artykułów poświęcono turystyce etnicznej w Chinach. Autorzy
pierwszego z nich, opisują aktywny udział rdzennej społeczności Langde Miao,
w organizowaniu turystyki w tym regionie Chin. Sugerują, że ewolucja organizacyjnych
i metodycznych umiejętności społeczności Lande Miao w zakresie rozwoju turystyki,
przyczyniła się do ich sukcesu gospodarczego, społecznego i politycznego. Dzięki temu
możliwe staje się dalsze upodmiotowienie tej społeczności, co ograniczy konieczność
pomocy ze strony rządu [Chen i współ., 2017].
„Starożytne Wioski” (Ancient Villages) to wiejskie osady w Chinach, które uzyskują to
miano ze względu na wartości historyczne, kulturowe i architektoniczne. Mimo tego, choć
posiadają długą historię i są uważane za ważne walory turystyczne, borykają się z licznymi
problemami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i politycznymi. W artykule
zbadano tą problematykę na przykładzie Startożytnej Wioski Dangjia w prowincji Shaanxi
(Chiny). Zidentyfikowano zmieniające się wzorce popytu i zmiany sposobów zaspokojenia
popytu z indywidualnych, na te, które są zależne od interwencji samorządowych. Duża część
z tych zmian wynika z niedostatków lokalnego kapitału społecznego i finansowego [Guo
i Sun, 2016].
W kolejnym artykule poświęconym mniejszościom etnicznym w Chinach, J. Yang,
C. Ryan i L. Zhang [2016] analizują kulturę zmarginalizowanych ludów, których
marginalizacja stanowi cel turystycznego spojrzenia i determinantę rozwoju turystyki
w regionie. Autorzy zastanawiają się, czy teoria Goffmana [1959] dotycząca autoprezentacji
w codziennym życiu, może być zastosowana w analizie komercyjnych przedstawień
kulturalnych. Na przykładzie społeczności etnicznej Xinjiang w Chinach eksplorują
mechanizm „podszywania się” jednych społeczności pod inne.
7.2. Stosunki gospodarze-goście
Na styku kultur, podczas interakcji pomiędzy turystami a ludnością miejscową
zachodzą skomplikowane zjawiska, których kilka opisano w poniższych artykułach.
N. Bloch [2017] pokazuje, jak interakcje między turystyką międzynarodową
a nacjonalizmem religijnym, mogą być wykorzystywane przez postkolonialne elity przeciwko
społecznościom gospodarzy. Antykolonialny, okcydentalistyczny dyskurs dotyczący
turystyki, jako czynnika zepsucia moralnego, został wykorzystany przez hinduskich
przywódców religijnych, w celu zachęcenia i legitymizacji przestrzennego oczyszczenia
indyjskiej wioski Hampi – miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
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ale i świętej ziemi hinduizmu. Dyskursywne potępienie turystyki, jako inwazji barbarzyńców
niszczących lokalną kulturę, nie było skierowane do turystów, jako osób przybywających
z zewnątrz i wykraczających poza lokalny hinduski układ odniesienia, ale raczej
do miejscowych przedsiębiorców czerpiących bezpośrednie korzyści z turystyki.
G. MacRae [2016] w kolejnym artykule, analizuje turystykę w miejscowości Ubud na
Bali [Indonezja] , gdzie od lat trzydziestych XX wieku, rozwijał się charakterystyczny model
turystyki oparty na „tradycyjnej kulturze”. Cechował się on zaangażowaniem obcokrajowców
w społeczność lokalną, w której granica pomiędzy „dłużej rezydującymi turystami”
a społecznością emigrantów została zamazana. Od lat siedemdziesiątych XX wieku, liczba
turystów i emigrantów stale rosła, a od 2010 r. wręcz eksplodowała. Ubud nie jest już
turystyczną wioską, ale zróżnicowanym, międzynarodowym miastem. Autor twierdzi,
że tradycyjne kategorie badań turystycznych są niewystarczające, aby zrozumieć tę
złożoność, sugerując zamiast tego kosmopolityzm jako potencjalnie bardziej użyteczne
narzędzie do zrozumienia tej transformacji.
W kolejnym artykule przeanalizowano postawy chińskich turystów (Han) wobec
mniejszości etnicznej Tuva w Parku Krajobrazowym Kanas, leżącym w Autonomicznym
Regionie Ujgurskim (Chiny). Zaledwie około 11 procent badanych turystów interesuje się
kulturą mniejszości etnicznej, chociaż stwierdzono, że lud Tuva i ich kazachscy sąsiedzi
wpisują się w wizerunek regionu jako istotne elementy krajobrazu, który jest bardzo
atrakcyjny dla turystów ze względów estetycznych i relaksacyjnych [Yang i wsp. 2013].
W ostatnim artykule D. Carson, D. Carson i A. Taylor [2013] zaproponowali model
wyjaśniający, w jaki sposób tzw. „problemowi turyści” pojawiają się w turystycznych
miejscach. Obecność takich osób jest nie do pogodzenia z turystyką, co wynika z dystansu
społecznego, jaki panuje pomiędzy turystami a gospodarzami oraz pomiędzy różnymi
grupami turystów. W celu zilustrowania modelu, przedstawiono studium przypadku
zachowań Aborygenów w Darwin (stolicy Terytorium Północnego Australii). Osoby te zwane
long grassers, to rdzenni mieszkańcy Australii, przybywający z odległych społeczności
i obozujący w miejscach publicznych na trawnikach i angażujący się w zachowania
antyspołeczne.
7.3. Percepcja autentyczności przez gospodarzy
Autentyczność stała przedmiotem zainteresowań badaczy, nie tylko z punktu widzenia
turystów, ale także społeczności lokalnej.
K. Martin [2010] dokonał krytyki koncepcji autentyczności w badaniach nad turystyką,
w kontekście autentyczności występów organizowanych dla turystów podczas festiwalu
w Papui Nowej Gwinei. Autor wyjaśnia alternatywne spojrzenie na autentyczność tych
występów, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia szerszego społecznego kontekstu
i podziałów, w ramach których uprawiana jest turystyka.
Znaczenie autentyczności dla gospodarzy analizują w swoim artykule Q. Zhou,
J. Zhang, H. Zhang i J. Ma [2015]. Za pomocą analizy strukturalnej determinant
i konsekwencji autentycznych doświadczeń gospodarzy zbudowali model, który wyjaśnia
proces uwierzytelniania gospodarzy. Efekt osobistych korzyści ekonomicznych jest pośredni
i ukryty, zaś osobiste korzyści emocjonalne są kluczowym czynnikiem pośredniczącym
w konflikcie pomiędzy korzyściami ekonomicznymi a autentycznością. Model wyjaśnia
złożony i subtelny mechanizm tego, w jaki sposób gospodarze kompensują swoje
oczekiwania wobec korzyści, które czerpią z turystyki i autentycznej kultury.
Kolejny artykuł przedstawia subiektywne spojrzenie wykonawców – autochtonicznej
społeczności Tajwanu, o korzeniach sięgających okresu sprzed chińskiej kolonizacji w Parku Kultury Ludności Autochtonicznej na Tajwanie. Zidentyfikowano dwie grupy
subiektywnych spojrzeń: spojrzenie wykonawców i spojrzenie instruktorów. Żadne z tych
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spojrzeń nie odpowiada modernistycznej ani menedżerskiej perspektywie opisywanej dotąd
w badaniach turystycznych [Hunter, 2014].
Y. Zhu [2012] opisał, w jaki sposób dongba6, jako uczestnik rytualnych praktyk,
postrzega swoją autentyczność podczas ceremonii zaślubin ludu Naxi w Lijiang w Chinach.
Poprzez analizę historii życia dongby udowodniono, że siła formułowanych przez niego opinii
nie, wynika nie tylko z odwiedzonych podczas podróży obiektów, ze społecznie
konstruowanej rzeczywistości lub egzystencjalnego przeżycia, ale ma również związek z tym,
co odbywa się w międzyczasie. Rytualne przedstawienie, zintegrowane ze światem
zewnętrznym, daje początek performatywnemu doświadczeniu autentyczności i oferuje
głębokie zrozumienie związku pomiędzy pamięcią, habitusem i ucieleśnioną praktyką.
Dynamiczny proces „stawania się” autentycznym przeplata interakcje pomiędzy jednostką
a rzeczywistością.
L. Wei, J. Qian i J. Sun [2018] opisują stosunki panujące pomiędzy gospodarzami –
przedstawicielami ludu Mosuo7 - a gośćmi – turystami kulturowymi, zwiedzającymi okolice
jeziora Lugu w Chinach. Lokalna ludność stosuje różne taktyki i strategie, aby wykorzystać
i wpłynąć na efekty spotkań z turystami. Przejawiają się one pod postacią subtelnych,
ukrytych form oporu, które generują siatkę alternatywnych znaczeń. Autorzy kwestionują
autentyczność zachowań gospodarzy, dostarczając zniuansowanego, etnograficznego opisu
codziennych interakcji, negocjacji, zaangażowania i pokazów siły, przejawiających się
podczas interakcji Mosuo z turystami. Wskazano na autoorientację i żartobliwą pracę jako
dwie podstawowe formy oporu.
7.4. Reprezentacje ludności lokalnej
W kolejnym opracowaniu W.C. Hunter [2011] analizuje problem reprezentacji
i tożsamości kulturowej ludności tubylczej Rukai w miejscowości Wutai (Tajwan), gdzie
turystyka autochtoniczna jest dominującym źródłem dochodu i istotnym problemem
społecznym. Autor stwierdził, że reprezentacji kulturowej trzeba się nauczyć, ale można ją też
ignorować. W badanej społeczności turystyka nie jest jedyną siłą społeczno-ekonomiczną,
która napędza sprzężenie zwrotne pomiędzy reprezentacjami i podmiotowością. Wnioski
z badań są takie, że reprezentacje mogą być wysoce skutecznymi narzędziami promocji
destynacji, gdy są tworzone przez różnorodne i wysoce zindywidualizowane podmioty
(mieszkańców) i produkcję lokalnych wyrobów wysokiej jakości.
W kolejnym artykule przeanalizowano pojęcie hybrydyzacji i turystyki aborygeńskiej.
M. Amoamo [2011] zbadała w jaki sposób, poprzez performatywną praktykę, operatorzy
turystyki maoryskiej renegocjują wcześniej „ograniczoną” tożsamość kulturową, utrwaloną
poprzez wyobrażenia o turystyce. Autorka przekonuje, że transformatywna siła manifestuje
się poprzez procesy hybrydyzacji, subwersyjne kategoryczne opozycje, aby w końcu ujawnić
nowych „wyłaniających się ludzi”. W ten sposób wykorzystuje koncepcję „nowego sensu”
Bhabhy, która zaburza wcześniej ustalone tożsamości i wzmacnia nowe wizje osobowości
rdzennych i zmarginalizowanych ludów. To z kolei otwiera nową przestrzeń rozumienia
samego siebie i obcego, z implikacjami dla sposobów, za pomocą których rdzenni
mieszkańcy tworzą nowe podmiotowości.
Rytuał nurkowania lądowego (naghol) praktykowany na wyspie Pentecost (Vanuatu)
jest dowodem na to, jak turystyka buduje napięcia społeczne, podczas gdy tradycyjna kultura
podlega komercjalizacji. Kastom to sposób życia Melanezyjczyków kierowany tradycją,
kulturą i zachowaniami. Jednak turystyka narzuca transformację i odpowiada na współczesne
priorytety życiowe ludów Melanezji. Rosnąca niepewność związana z tradycyjnymi środkami
szaman lub kapłan w kulturze grupy etnicznej Naxi w południowozachodnich Chinach. Dongba odgrywają
wielką rolę w tradycyjnej religii Naxi [https://pl.wikipedia.org/wiki/Dongba]
7
grupa
etniczna
w
Chinach,
zamieszkująca
w
prowincjach
Junnan
i
Syczuan
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosuo]
6
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do życia i pytaniami dotyczącymi ich aktualnego znaczenia sprawiły, że niepowtarzalne
aspekty tradycyjnej kultury, stają się coraz bardziej skomercjalizowane. Autorzy przekonują,
że pogodzenie komercjalizacji nagholów, przezwyciężania tradycyjnych ograniczeń,
patriarchalnych władz (tzw. „wielkich ludzi”) i zakorzenionej sieci przemysłu turystycznego,
ma kluczowe znaczenie dla uzyskania korzyści i zachowania dziedzictwa, przez osoby
znajdujące się na dole drabiny społecznej [Cheer i współ., 2013].
Celem badań przeprowadzonych przez Y.A. Wang i D.B. Morais [2014] było ukazanie
sposobu rozumienia, przez członków społeczności lokalnej, ich własnych praktyk
i przedstawień turystycznych. Autorzy przeanalizowali teksty autoetnograficzne napisane
przez mężczyznę z ludu Mosuo na blogu i teksty autobiograficzne napisane przez kobietę
z ludu Mosuo, w dwóch książkach non-fiction. W szczególności analizowano heterogeniczne
cechy płci w dyskursie dotyczącym autoprezentacji lokalnej ludności. Zbadano złożoność
autoprezentacji członków, rzekomo matriarchalnej chińskiej społeczności regionu jeziora
Lugu. Wyniki potwierdzają postkolonialne feministyczne interpretacje genderowych znaczeń,
związanych z dyskursami o własnej reprezentacji.
W kolejnym artykule J. Whiting i K. Hannam [2014] twierdzą, że romantycznie
zorientowane sposoby podróżowania są ważne dla pracujących artystów. Wielu pracujących
artystów przyjmuje perspektywę anty-turysty, opartą na romantyzmie oraz tymczasowych,
przestrzennych i behawioralnych rozróżnieniach turystycznych. Jednak chęć „nie bycia
turystą” staje się wyzwaniem, wobec pragnienia zintegrowanego i inspirującego
zaangażowania się, wynikającego z ich, już wcześniej nabytych, doświadczeń edukacyjnych.
Autor wskazuje na to, jako na główny aspekt tożsamości pracujących artystów, będących
kreatywnymi mieszkańcami Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii.
W ostatnim artykule omówiono badania reprezentacji różnych kultur etnicznych
w wioskach w prowincji Yunnan w Chinach. Zidentyfikowano perspektywy czterech
kluczowych grup interesariuszy: rządu, zarządców parków, pracowników i turystów. Uznano
reprezentację etniczną za proces polityczny, zdolny do odzwierciedlenia i wzmocnienia
stosunków władzy w społeczeństwie. Autorzy przekonują, że kulturowa hegemonia utrwalana
jest w turystycznej reprezentacji. W podobny sposób stereotypowe koncepcje mniejszości
etnicznych są wzmacniane i kwestionowane przez ich reprezentacje w turystyce etnicznej
[Yang, 2011].

8. Wnioski
Wartość powyższego artykułu polega na krytycznej analizie badań w obszarze turystyki
kulturowej w okresie ostatnich dziesięciu lat. Analizie poddano 107 artykułów
opublikowanych w dwóch czasopismach naukowych, to jednak liczba przeanalizowanych
artykułów, różnorodność wykorzystanych metod i poruszonych problemów jest na tyle duża,
że ona daje obraz aktualnego rozwoju badań w tym obszarze.
W analizie wyraźnie uwidoczniła się nadreprezentatywność badań dotyczących Azji
(zwłaszcza Chin) oraz Australii. Wynika to z pewnością, zarówno z bogactwa kultury,
różnorodności etnicznej i kulturowej opisywanych regionów, jak i liczby ośrodków
naukowych zainteresowanych rozwiązywaniem problemów w tych regionach i posiadających
znaczne środki finansowe przeznaczanych przez oba ww. państwa na rozwój nauki.
Wykonany przegląd metod badawczych pokazuje intensywny rozwój i bogactwo
wykorzystywanych metod – zwłaszcza jakościowych (metoda Q, etnograficzna, teoria
ugruntowana, krytyczna analiza dyskursu, wywiad narracyjny i inne). Widać także istotny
postęp w badaniach ilościowych, który przejawia się w konstruowaniu wielozmiennowych
modeli, uwzględniających jednocześnie wiele zmiennych niezależnych i zależnych.
W modelach takich zależności pomiędzy zmiennymi weryfikowane za pomocą modelowania
równań strukturalnych metodą kowariancyjną (CB-SEM) lub wariancyjną - analizą
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częściowych najmniejszych kwadratów (PLS-SEM), co uważane jest za jedno z największych
osiągnięć statystycznych ostatnich lat.
Brak artykułów dotyczących problemów turystyki kulturowej w Europie Centralnej
i Wschodniej (oprócz jednego artykułu poświęconego Litwie) wskazuje, że tematyka ta,
ze względu na swoją nowość mogłaby być interesująca do publikacji w międzynarodowych
czasopismach i powinna stanowić zachętę dla autorów do podjęcia takich badań.
Do problemów badawczych, które warte byłyby zainteresowania, mogłyby należeć:
kultura ludowa jako inspiracja dla turystyki kreatywnej, a zwłaszcza liczne festiwale muzyki
ludowej organizowane w całym kraju, polska sztuka współczesna jako inspiracja turystyki
kreatywnej, Polska egzotyczna z całym bogactwem dziedzictwa narodów zamieszkujących
dawną Rzeczpospolitą, czy też kultura kulinarna regionów włącznie z enoturystyką, turystyką
piwną i monopolową.
Ważnym kierunkiem badań w najbliższych latach będzie problem overtourismu
w turystyce kulturowej, angażowania się turystów w życie społeczności lokalnych oraz
osiedlania i współżycia przez krótszy lub dłuży okres czasu w środowisku lokalnym. Proces
będzie miał istotny wpływ na utrzymanie tożsamości społeczności lokalnych. Ważnym
kierunkiem badań będzie nadal wykorzystanie nowych technologii w doskonaleniu
kulturalnych doświadczeń turystycznych.
Wśród metod badawczych, interesującym kierunkiem może być wykorzystanie
statystyki bayesowskiej w weryfikacji hipotez (korzysta się w niej z twierdzenia Bayesa
w celu zaktualizowania subiektywnego prawdopodobieństwa hipotez w oparciu
o dotychczasowe prawdopodobieństwo oraz nowe dane8) oraz wykorzystanie w analizach
dużych zbiorów danych (big data). Wśród metod jakościowych, obiecujące wyniki oferują
metody etnograficzne, z autoetnografią i netografią włącznie.
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Research on cultural tourism in the world:
critical review of science articles published in 2008-2018
Key words: research methods, types of cultural tourism, research problems, review
of literature
Abstract: On the occasion of the 10th anniversary of the Turystyka Kulturowa (Cultural
Tourism) journal, the author reviewed world publications on cultural tourism. The aim
of the article is to diagnose the current state of research on cultural tourism in the world.
The following research problem was formulated in the paper: What is the state of research
on cultural tourism in the world? The main problem was specified by means of three specific
problems: (1) Which types of cultural tourism are subject to scientific research?
(2) What research methods are used in research? (3) What are the problems the researchers
deal with in their work? The analysis included 107 articles published in 2008-2018
in Tourism Management and Annals of Tourism Research. A qualitative data analysis using
the NVIVO software was applied. Main achievements have been summarized and directions
for further research in the field of cultural tourism have been proposed.
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Wykorzystanie metod kartografii
i geowizualizacji w turystyce kulturowej
Słowa kluczowe: turystyka, kartografia, geowizualizacja, mapy
Abstrakt
W turystyce kulturowej, podobnie jak ma to miejsce w większości innych rodzajów turystyki,
istotną rolę odgrywają mapy i środki tzw. geowizualizacji. Mapy przede wszystkim służą
turystom w planowaniu wyjazdu, pozwalają im dotrzeć do celu, jak również umożliwiają
poruszanie się po obszarze będącym celem wyjazdu. W związku z różnymi formami turystyki
kulturowej nadające się do jej uprawiania mapy można podzielić na szereg kategorii. Przede
wszystkim na mapy ogólnoturystyczne (krajoznawcze) oraz na mapy specjalistyczne.
Te drugie wynikają z różnorodnych potrzeb i preferencji turystów. Wśród map
specjalistycznych można wyróżnić mapy przedstawiające zabytki materialne (czasami mapa
obejmuje tylko określony rodzaj zabytków), miejsca ważnych wydarzeń historycznych,
miejsca kultu religijnego, obiekty militarne, skanseny i inne atrakcje o charakterze
etnograficznym, atrakcje warte odwiedzenia z powodu walorów kulinarnych itp. Mapy
te mogą obejmować całe państwa, regiony lub jednostki przestrzenne niższego rzędu. Chociaż
mapy przedstawiające atrakcje kulturowe były wydawane już od chwili powstania
współczesnej turystyki, jej rozwój i rozwój kartografii sprawiły, że ilość wydawnictw
kartograficznych poświęconych kwestiom kulturowym w ostatnich dekadach znacznie
wzrosła. Jest to przyczyną pojawienia się pewnych problemów, gdyż często mapy dla
turystów interesujących się kulturą są wydawane przez osoby i instytucje nie mające
odpowiedniego przygotowania kartograficznego lub nawet geograficznego. W ostatnich
latach, w związku z szybkim rozwojem technologii informatycznych, w turystyce coraz
częściej wykorzystywane są metody określane mianem geowizualizacji. Również i one były
od dawna wykorzystywane w prezentacji obiektów i zjawisk interesujących osoby
uprawiające turystykę kulturową, ale upowszechnienie się komputerów, pojawienie się
Internetu oraz aplikacji mobilnych spowodowało, że ich znaczenie w przedstawianiu atrakcji
mogących zainteresować turystów jeszcze bardziej wzrosło.

Wprowadzenie
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie zmieniającej się roli, jaką pełniły
i pełnią w turystyce kulturowej tradycyjne formy przekazu graficznego, a mianowicie mapy,
oraz nowe rozwiązania, które określa się ogólnym mianem „geowizualizacja”.
Przed przejściem do przedstawienia właściwego problemu należy zdefiniować trzy
terminy, które są zawarte w tytule artykułu.
Pierwszym z nich jest „turystyka kulturowa”, która doczekała się w literaturze
przedmiotu na tyle wielu definicji, że nie ma potrzeby zajmowania się w tym miejscu
dywagacjami na temat zakresu tego pojęcia. Zdaniem piszącego te słowa wystarczy
przytoczyć definicję turystyki kulturowej autorstwa K. Buczkowskiej [2008, s. 27], według
której turystyka kulturowa to (cytując G. Richardsa) „…taka turystyka, w której jedynym lub
dominującym elementem jest kultura: jej wytwory z przeszłości (szeroko rozumiane
dziedzictwo kulturowe) oraz kultura współczesna i sposoby życia poszczególnych grup ludzi
lub regionów…”.
Drugim
pojęciem
wymagającym
zdefiniowania
jest
termin
„mapa”.
Według B. Medyńskiej-Gulij [2012, s. 24] „mapa jest graficznym, określonym
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matematycznie modelem rzeczywistości odniesionym do płaszczyzny zgodnie z przyjętą
skalą, prezentującym za pomocą symboli cechy obiektów i związki przestrzenne między
nimi”. Do tej definicji należy dodać, że zwrot „określony matematycznie model
rzeczywistości” oznacza, iż każda mapa jest wykonana z uwzględnieniem przyjętego przez jej
autora odzwzorowania kartograficznego. W tym miejscu, z racji potrzeb wykazywanych
przez osoby uprawiające turystykę kulturową, należy podać jeszcze definicję „planu”, gdyż
często chcąc odwiedzić interesujące ich atrakcje kulturowe turyści korzystają z planów miast.
Jak podają W. Ostrowski i J. Pasławski [2006, s. 22]: „planem nazywamy kartograficzny
obraz fragmentu Ziemi tak niewielkiego, by mógł być traktowany jako powierzchnia płaska.
Dzięki temu na planie nie występują żadne zniekształcenia związane z zastosowaniem
odwzorowania kartograficznego, a jego skala jest jednakowa”.
Ostatnim terminem kluczowym dla przedstawianego poniżej tekstu jest pojęcie
„geowizualizacja”. Wspomniana wyżej B. Medyńska-Gulij [2012, s. 15], odnosząc się
do poglądów wyrażonych przez A. M. MacEachrena, definiuje ją jako wykorzystanie
„…wizualnych reprezentacji informacji geoprzestrzennej do ułatwienia myślenia,
zrozumienia i budowania wiedzy o aspektach środowiska człowieka i środowiska fizycznego
typowych dla skal geograficznych oraz kreowania reprezentacji wizualnych dla tych
aspektów”. Nie czując się kompetentnym do ustosunkowywania się do przytoczonej definicji,
autor tego artykułu pragnie jedynie zwrócić uwagę, iż występujące w niej dwa razy określenie
„reprezentacja” można zastąpić zwrotami „sposób przedstawiania”, czy też „forma
prezentacji”, a pojęcie „kreowanie” to nic innego jak „tworzenie”, „konstruowanie”.
Na zakończenie jedna uwaga o charakterze ogólnym. Omawiając w dalszej części
artykułu kolejne mapy, przyjęto założenie, iż będą to tylko mapy wydawane poza Polską.
Tym samym piszący te słowa chciał uniknąć posądzenia o kryptoreklamę konkretnych map,
wydawnictw i redaktorów, a jednocześnie nie chciał, aby artykuły został odebrany jako tzw.
czarny PR.

Związki kartografii z turystyką kulturową – zarys historii
Przyjmuje się, że korzenie zjawiska uznawanego obecnie za turystykę sięgają czasów
co najmniej starożytnych, kiedy to ludzi zaczęli na większą skalę opuszczać zamieszkiwane
przez siebie terytoria, przemieszczając się na większe odległości głównie w celach
handlowych i religijnych. Wraz z upływem czasu motywem podróży zaczęły być również
powody, które obecnie nazywamy czynnikami poznawczymi. U niektórych z tych pierwszych
podróżników pojawiła się potrzeba wykonywania rysunków, które przedstawiałyby
napotkane krajobrazy, odwiedzane miejscowości, budzące zaciekawieni obiekty przyrodnicze
itp. Część z tych rysunków była prostymi szkicami, inne miały formę rzutów
perspektywicznych (panoram), a jeszcze inne zawierały relacje przestrzenne między
obiektami, które były na nich przedstawione. Właśnie te ostatnie można uznać za pierwsze
mapy, czy może raczej quasi-mapy, gdyż nie uwzględniały krzywizny Ziemi, a często
nie posiadały skali. Zastanawiając się jak wytłumaczyć powody, dla których zaczęły
one powstawać, J. B. Harley [1987, s.2] pisze „Rola map – i co więcej ich znaczenie
w przeszłości – wynika z tego, iż ludzie potrzebowali ich do opowiedzenia innym ludziom
o miejscach i terenach, jakie odwiedzili”.1

W oryginale: „The significance of maps – and much of their meaning in the past – derives from the fact that
people make them to tell other people about the places or space they have experienced”.

1
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Rozpatrując przedstawione wyżej zjawisko w kontekście tego co obecnie nazywamy
turystyką kulturową, jako jedne z pierwszych pojawiły się quasi-mapy2 wykonywane przez
pielgrzymów. Jako dowód mogą posłużyć wykonywane w Babilonie na glinianych
tabliczkach plany miast, na których – poza zarysem murów obronnych, głównymi ulicami,
rzekami itp. – z reguły zaznaczano świątynie [Millard 1987, s. 109-111]. Podobnie było
w starożytnym Egipcie, gdzie mapy i plany przedstawiające lokalizację lub układ
przestrzenny miejsc kultu religijnego były na tyle częste, że w historii kartografii pojawiło się
nawet określenie dotyczące tego zjawiska (religiuos cartography) [Shore 1987, s. 120-121].
Wiele uwagi tego rodzaju mapom, szczególnie adresowanym do pielgrzymów, poświęcił
I. Kupčík [1992], w swoim artykule dotyczącym map Szwajcarii w XIII-XVI w.
Wśród map powstających w związku z przemieszczaniem się ludzi, których obecnie
nazwalibyśmy, iż uprawiają turystykę kulturową, istotne miejsce zajmowały szkice nazywane
od czasów rzymskich itineraria lub mapy wstęgowe. Pojawienie się ich było logiczną
konsekwencją tego, iż powstawały wskutek nanoszenia kolejnych informacji o obiektach,
jakie wędrowiec (mógł to być pielgrzym, kupiec, albo podróżnik-eksplorator) napotkał
podczas swojej podróży. Ich rozwinięciem były, często sporządzane w chrześcijańskiej
Europie od VIII w. do XV w., tak zwane mapy O-T lub T-O (od orbis terrarum), na których
miejsce połączenia się pionowej i poziomych kresek w literze T oznaczało Jerozolimę, która
stanowiła punkt centralny tych map zarówno w sensie graficznym, jak i symbolicznym
[Lanman 1981, s. 18; Sirko 1999, s. 33]. W tym miejscu należy zauważyć, iż w omawianym
okresie pielgrzymowanie zaczęło przybierać coraz szersze rozmiary, na ówczesnych mapach
nie tylko coraz częściej zaznaczano miejsca kultu religijnego, ale i inne obiekty pochodzenia
antropogenicznego – miasta, zamki itp.

Rycina 1. Przykłady map średniowiecznych z zaznaczonymi miejscami ważnymi dla
ówczesnej turystyki kulturowej. A – fragment mapy typu O-T, B – fragment mappaemundi,
C – fragment portolanu
Źródło: opracowano na podstawie:
A - Hereford Mappa Mundi (ok. 1300 r.), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/HerefordKarte.jpg
B - Mapa z Ebstorf (z 1234 r.), https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ebstorfer-stich2.jpg
C - Atlas kataloński (z 1375 r.),
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/1375_Atlas_Catalan_Abraham_Cresques.jpg

Poczynając od czasów starożytnej Grecji, dzięki rozwojowi matematycznych podstaw kartografii, quasi-mapy
coraz bardziej zaczęły przypominać współczesne mapy, gdyż zaczęto na nich uwzględniać strony świata, skalę,
czy zniekształcenia wynikające z rzutu Ziemi na płaszczyzną.
2

82

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

Drugim rodzajem map powstających w Europie w dobie średniowiecza były
mappaemundi, które zdaniem D. Woodwarda [1987, s. 286] miały jednak większe znaczenie
dla przedstawiania ważnych wydarzeń związanych z historią Kościoła niż z ich dokładną
lokalizacją przestrzenną. Jak pisze cytowany autor, były one odpowiednikiem obrazów
średniowiecznych, na których często przedstawiano wydarzenia mające miejsce w różnym
czasie, ale tworzące jakby jedną scenerię [Woodward 1987, s. 290]. Tym samym
mappaemundi można uznać, oczywiście z zachowaniem toutes proportions gardées,
za odpowiednik rozwiązań stosowanych niekiedy w ramach współczesnej geowizualizacji,
które powstają bardziej po to, aby przekazać odbiorcy zjawisko całościowo, a nie wchodzić
w szczegóły. Inaczej należy odnieść się do powstających w tym samym czasie map
adresowanych przede wszystkim do żeglarzy, które nosiły nazwę portolanów. Chociaż
obiekty związane z „atrakcjami kulturowymi” miały na nich drugorzędne znaczenie,
to podczas ich sporządzania szczególnie wiele uwagi przykładano do dokładnej lokalizacji
przestrzennej przedstawianego obiektu.
Na rycinie 1 przedstawiono fragmenty opisanych wyżej map średniowiecznych
dotyczące wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Na zaprezentowanych mapach
można zauważyć miejscowości i obiekty ważne z dla ówczesnej turystyki kulturowej. Są one
zarówno wyrażone w postaci obrazkowej, jak i opisane. Warto zauważyć, że na fragmencie
mapy O-T przedstawiającej m.in. Betlejem i Kanę Galilejską (mapa A) zostały one
zaznaczone z zachowaniem w ogólnym wymiarze relacji przestrzennych wobec Jerozolimy.
Betlejem rzeczywiście leży na południe (chociaż nie na południowy-wschód, jakby wynikało
z mapy) od niej, a Kana Galilejska na północ. Z kolei na wycinku mappaemundi (mapa B)
relacje przestrzenne są zniekształcone – nieco na lewo od Jerozolimy jest Cylicja (kraina
historyczna obejmująca tereny między dzisiejszymi miastami Antalya i Adana w południowej
Turcji), a w prawym dolnym rogu zaznaczono Sycylię. W rzeczywistości oba obszary leżą na
północny zachód od Jerozolimy, a więc powinny być zaznaczone co najmniej w tej samej
części mapy. Jednak z punktu widzenia turystyki kulturowej najciekawszy jest fragment
portolany z tak zwanego „Atlasu katalońskiego” (mapa C). Miasta Jerozolima, Damaszek
i Kair zostały na niej przedstawione w formie rysunku przedstawiającego świątynię.
W przypadku Jerozolimy jest to zdecydowanie kościół (z krzyżem na dachu), a w pozostałych
miastach jest to budowla z kopułami i półksiężycem na szczycie wieży, a więc mająca
przypominać meczet. Ponieważ również inne miejscowości na zaprezentowanym wycinku
mapy są zaznaczone w podobny sposób, można przyjąć, że zostały one przedstawione przez
autorów mapy w formie graficznej (można uznać, że jest to swojego rodzaju sygnatura
obrazkowa), która ma symbolizować, iż są to miasta świata islamu (w odróżnieniu
od Jerozolimy, mimo że była i jest ona dla muzułmanów jednym z najważniejszych miejsc
kultu religijnego). Już na marginesie omawiania mapy C, warto zauważyć dużą różnicę
w liczbie zaznaczonych miejscowości leżących nad morzem w stosunku do liczby
miejscowości położonych w głębi lądu. Oczywiście jest to związane po części z różnicami
w gęstości osadnictwa w tej części Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim wynika
z powodów powstawania tego typu map – portolany powstawały z myślą o żeglarzach.
Na zakończenie tych rozważań należy dodać, że w okresie średniowiecza miejsca
związane z kulturą pojawiały się nie tylko na mapach powstających w kręgu kulturowym
związanym z Europą i chrześcijaństwem. Jako przykład może posłużyć mapa świata
al-Idrisiego (XII w.), która jest o tyle ciekawa, że np. miasta zostały na niej przedstawione
w formie sygnatur punktowych (najczęściej były to niewielkie kółka) oraz symbolicznych
(przypominające „wieże”) [Maqbul Ahmad 1992, s. 163, 165]. Jeszcze częściej elementy
antropogeniczne były przedstawiane na mapach i planach powstających w Chinach.
Jako przykład mogą służyć plany Chang’an z 1080 r., a przede wszystkim plan Suzhou
z 1229 r., na którym przedstawiono aż 640 obiektów, w dużej mierze są to świątynie, inne
obiekty publiczne (obiekty wojskowe, administracyjne), a także warsztaty rzemieślnicze,
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targowiska itd. [Yee 1994, s. 140-141]. W tym miejscu należy zauważyć, że chociaż
w tradycyjnej kulturze chińskiej mapy były traktowane jako dzieła sztuki, to jednak
na przywołanym planie Chang’an można dostrzec znaki graficzne odpowiadające
współczesnym sygnaturom punktowym. Znaki te, przypominające pagody oraz bramy
miejskie (rycina 2), występują na planie w różnych postaciach, ale niektóre z nich są
praktycznie identyczne, a więc można je uznać za sygnatury (w tym przypadku obrazkowe
lub nawet symboliczne).

Rycina 2. Wycinek planu miasta Chang’an (Chiny) z 1080 r. Na mapie zaznaczono kółkami
i kwadratami przykładowe obiekty, które mają bardzo zbliżoną formę graficzną.
Źródło: opracowano na podstawie C. D. K. Yee (1994, Fig. 6.5 „Detail of a map of Chang’an, 1080”, s.140).

Odkrycia geograficzne z przełomu XV/XVI w., czyli początek epoki nowożytnej, miały
nie tylko ważny wpływ na rozwój Europy (i zmiany na świecie) w następnych stuleciach, ale
przyczyniły się do rozwoju zarówno kartografii, jak i turystyki. Trudno wyobrazić sobie
fenomen Grand Tour bez map, przewodników itp. Nie wdając się w genezę zjawiska Grand
Tour i jego historię, należy zwrócić uwagę, że z jednej strony towarzyszył mu wzrost popytu
na mapy i plany, a z drugiej strony pojawienie się opisów podróży, które czasami (rzadko)
zawierały ilustracje graficzne przypominające mapy, jak również (częściej) na tyle dokładne
opisy tras i odwiedzanych miejsc, iż inspirowały one kartografów do sporządzania map.
Część z nich powstawała na podstawie opisów dokonywanych przez podróżników, ale często
następstwem tych opisów było rzetelne kartowanie terenu przez wyszkolonych w tym
zakresie specjalistów. Ponieważ tak nazywane literary mapping zostały szeroko omówione
w licznych publikacjach3 i zjawisko to jest zdaniem piszącego te słowa bardziej domenę
literaturoznawstwa niż kartografii, poniżej przedstawione zostaną jedynie główne kwestie
związane z mapami, które faktycznie można uznać za dzieła kartograficzne służące
nowożytnym podróżującym (dzisiaj uznalibyśmy ich za turystów).
Problem ten porusza T. Conley (2007), którego tekst w monografii „Cartography in the European Renaissance”
poprzedza 6 kolejnych rozdziałów dotyczących wzjemnych relacji między literaturą a mapami.
3
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Jako jeden z pierwszych przykładów takich map można uznać Carta Itineraria Europa
z 1511 r., na której przedstawiono szlak wiodący z Tybingi do Rzymu [Guckelsberger 2013].
Jej związki z turystyką kulturową nie podlegają dyskusji, jeżeli zauważymy, że wśród
kilkudziesięciu zaznaczonych na niej miejscowości są Bolonia, Florencja, Siena, Viterbo
i oczywiście Rzym, a więc miasta chętnie odwiedzane przez ówczesnych podróżujących
[2001, s. 145]. Innym przykładem „mapy podróżnej” (Reisekarte) może być mapa z połowy
XVIII w., na której przedstawiono trasę z Norymbergi do Getyngi [Hüttermann 2012].
Jej autorem był Tobias Mayer, a została ona przywołana w prezentowanym artykule dlatego,
iż posiada skalę (1:35 000) oraz legendę. Wśród różnych obiektów są w niej uwzględnione
wsie z zamkami (oznaczenie „1” na rycinie 3, mapa B), miejscowości (w podziale na wsie,
Dorf, i przysiółki, Weiler) według religii wyznawanej przez ich mieszkańców (oznaczenie
„2”), zamki czynne (oznaczenie „3”), zamki w ruinie (oznaczenie „4”) oraz wieże strażnicze
(oznaczenie „5”), a więc obiekty mogące mieć istotne znaczenie i dla podróżującego w celach
poznawczych i dla innych osób. W tym miejscu warto zauważyć, że zaznaczenie przez
Tobiasa Mayera miejscowości z uwzględnieniem, jaka religia ma w nich dominujące
znaczenie nie jest czymś wyjątkowym. Podobnie uczynił szwajcarski kartograf Thomas
Schoepf, na mapie z 1578 r. Jej legenda została przedstawiona na mapie A na rycinie 3.
Sygnatury oznaczające wsie z rozróżnieniem na katolickie i ewangelicki zamieszczono na
niej w prawym dolnym rogu, natomiast w kolumnie po lewej stronie legendy uwzględniono
sygnatury przedstawiające klasztory, kościoły parafialne oraz kościoły filialne
(prawdopodobnie odpowiednik kaplic).

Rycina 3. Legendy mapy Thomasa Schoepfa z 1578 r. (A) oraz mapy Tobiasa Mayera
z 1751 r. (B). Oznaczenia:
mapa A: 1 – klasztor, 2 – kościół parafialny, 3 – filia kościoła
mapa B: 1 – wieś z zamkiem, 2 – wsie według wyznania zamieszkującej je ludności
(katolickie i ewangelickie), 3 – zamek, 4 – ruiny zamku, 5 – wieża strażnicza
Źródło: opracowano na podstawie J. Dubas, H-U. Feldmann [1994, Abb.3. „Zeichenerklärung aus der SchoepfKarte”, s.34]; A. Hüttermann [2012, Abb. 4 „Reisekarte Nürnberg – Göttingen von Tobias Mayer, 1751”,
s. 16].
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Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Europie powstały mapy Thomasa Schoefa
i Tobiasa Mayera, podobne dzieła pojawiły się w innych częściach świata. Jako przykład
mogą posłużyć Indie, w których w latach panowania dynastii Wielkich Mogołów
(XVI-XIX w.) zaczęły powstawać liczne mapy zawierające treści ważne dla ówczesnych
turystów. Wśród nich należy przede wszystkim wyróżnić mapy przedstawiające ważniejsze
trasy (coś w rodzaju route maps), w tym również szlaki pielgrzymkowe, jak również mapy
i plany miejsc kultu religijnego [Schwartzberg 1992, s. 435-442, 452-462]. Również
w świecie islamu w omawianym okresie powstawały mapy, których treść można uznać za
znajdującą się na pograniczu turystyki i kultury. Jako przykład mogą służyć mapy dla
podróżnych przedstawiające położenie Mekki, aby mogli oni odnaleźć właściwy kierunek
geograficzny w stronę Kaaby podczas odprawianych modłów w miejscu, w którym się
aktualnie znajdują [King, Lorch 1992]. Wiele obiektów kulturowych (zamki, kościoły, mury
miejskie, ważne obiekty publiczne, mosty) można znaleźć na mapach i planach
sporządzanych w XVI-XVII w. w ówczesnym Imperium Ottomańskim, które co prawda
służyły głównie celom politycznym i wojskowym [Karamustafa 1992; Rogers 1992],
ale dzisiaj mogą być traktowane jako użyteczne dla uprawiania np. turystyki historycznomilitarnej.
Przegląd – bardzo ogólny zresztą i wybiórczy – zachodzących w historii związków
między kartografią a podróżowaniem w celach poznawczych oraz turystyczno-kulturowych
(włączając w to pielgrzymowanie) należy zakończyć na przełomie XVIII/XIX w.
Tym bardziej, że mniej więcej w tym czasie rozpowszechniło się dokonywanie pomiarów
geodezyjnych z wykorzystaniem techniki triangulacji i teodolitu, zaczęto dokonywać
pomiarów stolikowych itp., co oznaczało możliwość kreślenia map topograficznych, które do
dzisiaj są podstawą tworzenia nowoczesnych map – w tym map turystycznych.
Chociaż postawienie takiej cezury czasowej może się wydawać nieuzasadnione,
zdaniem piszącego tego słowa również to co stało się w tym czasie w turystyce spowodowało,
że aż do końca XX w. charakter relacji mapa – turystyka kulturowa można traktować jako
swoiste continuum. Inaczej mówiąc, mapy, które powstały 50, 100, czy nawet 200 lat temu,
są w niektórych sytuacjach dla turystów współczesnych tak samo użyteczne, jak dla ich
użytkowników z przełomu XIX/XX w., z lat 1918-1939, czy z lat 1970-1990. Jako przykład
może posłużyć mapa Saskiej Szwajcarii z lat 1781-1784, na której przedstawiono na tyle
dokładnie cechy krajobrazu kulturowego, iż wiele z nich da się dostrzec w terenie również
i obecnie [Walz, Schumacher 2011].

Znaczenie kartografii i geowizalizacji dla turystyki kulturowej współcześnie –
dyskusja
Z licznych tekstów dotyczących istoty turystyki kulturowej wynika, iż składa się na nią
tak wiele form turystyki poznawczej, że trudno je wszystkie wymienić. Dlatego też autor
poniższego tekstu odsyła zainteresowanych tym zagadnieniem do publikacji autorstwa
K. Buczkowskiej [2008] oraz A. Mikosa von Rohrscheidta [2008], jak również do artykułów,
jakie ukazały się w czasopiśmie „Turystyka kulturowa”.
Przechodząc do meritum, w pierwszej kolejności należy zastanowić się po co turyści
(nie tylko interesujący się turystyką kulturową) korzystają z map. Powołując się na
M. Clawson,4 G. F. McCleary Jr. [2009, s. 2] wyróżnia kilka sytuacji, w których turyści
posługują się mapami:

Marion Clawson (właściwie Robert Marion Clawson, 1905-1998) był na przełomie lat 50./60. XX w. jednym
z czołowych amerykańskich ekonomistów zajmujących się teoretycznymi podstawami turystyki i rekreacji
[http://www.foresthistory.org/ead/Clawson_Marion.pdf, 15.11.2014].
4

86

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

(1) etap pojawienia się myśli o wyjeździe (anticipation stage),
(2) etap planowania wyjazdu (planning stage),
(3) etap wyjazdu (czy też dojazdu) do wybranego miejsca (travel-to stage),
(4) etap pobytu w wybranym miejscu (on-site activities stage),
(5) etap powrotu (travel-from stage),
(6) etap wspomnień z wyjazdu (recollection stage).
Odnosząc myśl G. F. McCleary’ego Jr. do specyfiki turystyki kulturowej należy
przyjąć, że na różnych etapach opisanego procesu turyści korzystają z różnego rodzaju map,
przy czym nie wszystkie muszą zawierać treści charakterystyczne dla turystyki kulturowej.
Podobnie, jak i inne mapy turystyczne, mapy przydatne z punktu widzenia potrzeb osób
uprawiających turystykę kulturową, można podzielić na analogowe oraz cyfrowe. Według
B. Medyńskiej-Gulij [2012, s. 27] „mapa analogowa jest graficzną postacią prezentacji
danych przestrzennych na stałych nośnikach materialnych lub niematerialnych”. Najczęściej
mapa analogowa ma postać wydruku na papierze, rzadziej jest przedstawiana na monitorze
lub na ekranie. Natomiast „mapa cyfrowa jest modelem przestrzeni geograficznej zapisanym
w postaci cyfrowej zachowującym informację o położeniu i cechach obiektów” [MedyńskaGulij 2012, s. 27].
Przydatność mapy analogowych w uprawianiu turystyki kulturowej
Ponieważ każdy artykuł powinien mieć rozsądną objętość, poniżej zostaną
zaprezentowane i krótko skomentowane jedynie wybrane przykłady map, które powstały
z myślą o osobach pasjonujących się turystyką kulturową. Mapy, które zostały omówione
w dalszej części artykułu, zostały wybrane w sposób subiektywny, aczkolwiek tak,
aby dotyczyły problemów, ważnych z punktu widzenia współczesnej kartografii turystycznej.
Jak już wcześniej napisano, początki turystyki, z jaką mamy do czynienia obecnie
sięgają mniej więcej przełomu XVIII/XIX w., a na pewno połowy XIX w., co należy wiązać
z osobą Thomasa Cooka. Szybki rozwój turystyki, która w stosunkowo krótkim czasie
przybrała wymiar masowy, należy oczywiście wiązać z podniesieniem się poziomu życia,
urbanizacją, nowymi technologiami w transporcie (rozwój kolejnictwa) i wieloma innymi
czynnikami, w tym również powstaniem usług adresowanych bezpośrednio do turystów.
Jednym z ubocznych efektów szybkiego rozwoju turystyki było pojawienie się licznych
przewodników, a także map. Początkowo przypominały one mapy topograficzne, a często
nimi były. Dopiero wraz z upływem czasu zaczęto redagować mapy, na których treści
adresowane do turystów odgrywały rolę pierwszoplanową.
Przez dłuższy czas przeciętny turysta, jeżeli chciał korzystać z mapy, to sięgał
do profesjonalnie wydawanych przewodników, których integralną częścią były mapy i plany.
Jako przykład mapy i planu z przełomu XIX/XX w. może posłużyć mapa wschodniego
fragmentu Lazurowego Wybrzeża oraz plan Monako z 1907 r. Zostały one zamieszczone
w wydanym w Niemczech i Austro-Węgrzech przewodniku Das Mittelmeer und seine
Küstenstädte, Madeira und Kanarische Inseln. Dritte auflage, który obejmował szeroko
rozumiany basen Morza Śródziemnego (wraz z Morzem Czarnym, częścią Maroka położoną
nad Oceanem Atlantyckim oraz Wyspami Kanaryjskimi i Maderą). Liczący kilkaset stron
przewodnik zawierał opisy przede wszystkim wysp i miast portowych, a także takich miast,
które mogły być odwiedzane przez turystów podczas postoju statku w porcie (np. Aten
i Rzymu). Wszystkie mapy w omawianym przewodniku są utrzymane w różnych odcieniach
szarości oraz w kolorach czarnym, brązowym i białym. Podobnie jest z niektórymi planami
miast, ale większe miasta zostały przedstawione w postaci barwnych planów, utrzymanych
w charakterystycznej dla kartografii niemieckiej z końca XIX w. i początku XX w.
(praktycznie do lat 30.) tonacji czerwono-różowej. Przedstawione na rycinie 4 mapa i plan są
jednak wykonane w tej pierwszej konwencji.
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Co rzuca się po spojrzeniu na plan Monako i mapę Lazurowego Wybrzeża w oczy?
Otóż nie mają one legendy. Brak legendy dotyczy nie tylko tych map, ale wszystkich 23 map
i 47 planów jakie znalazły się w przewodniku. Obecnie nie zamieszczenie legendy uznanoby
za poważne niedopatrzenie, ale w kartografii z przełomu XIX/XX w. takie przypadki nie były
odosobnione. Jednak wczytując się dokładniej w przedstawione na rycinie mapę i plan ten
brak legendy nie ma większego znaczenia. Można przyjąć, że zostały one pomyślane tak,
aby przeciętny odbiorca nie miał kłopotów związanych z ich interpretacją. Uwaga ta dotyczy
zwłaszcza planu Monako, na którym praktycznie wszystkie obiekty zostały opisane.
Drugą cechą prezentowanych mapy i planu jest obecnośc skali liczbowej, jak i podziałki
liniowej, co na pewno ułatwiało ich użytkownikom dokonywania pomiarów.
Reasumując, chociaż z punktu widzenia współczesnej kartografii turystycznej do planu
Monako i mapy Lazurowego Wybrzeża można być mieć zastrzeżenia, to jednak z pewnością
zaspokajały one potrzeby turystów-uczestników rejsów po Morzu Śródziemnym z początku
XX w.
Rycina 4. Plan Monako i mapa
rejonu Nicea – Monako – Mentona
zamieszczone w przewodniku Das
Mittelmeer und seine Küstenstädte,
Madeira und Kanarische Inseln.
Dritte auflage z 1907 r.
Źródło: opracowano na podstawie,
Das Mittelmeer und seine Küstenstädte,
Madeira und Kanarische Inseln. Dritte
auflage, Meyers Reisebücher, 1907,
Bibliographisches Institut, Leipzig
und Wien, s. 112

Drugim
wybranym
przykładem jest turystyczna mapa
przeglądowa Armenii (rycina 5).
Chociaż
zawiera
ona
treść
przeznaczoną dla różnych kategorii
turystów – m.in. z powodu
przedstawienia na mapie ukształtowania
terenu,
rozmieszczenia
obszarów chronionych, lokalizacji
zabytków itp. – to jednak
po dokładniejszej analizie jej treści
okazuje się, że znaczna część
wspomnianych informacji dotyczy
atrakcji kulturowych. Może o tym
świadczyć jej legenda, w której
42% znaków jest poświęconych
właśnie tym atrakcjom (rycina 6).
Ustosunkowując się do użytych
na opisywanej mapie znaków można jednak dostrzec, że ma ona pewne uchybienia.
Najważniejszym jest użycie niemal takiej samej sygnatury punktowej (różniącej się jedynie
wielkością) dla oznaczenia klasztorów obrządku ormiańskiego z okresu średniowiecza oraz
dla miejscowości, gdzie jest wiele obiektów zabytkowych (na rycinie znaki te zostały
oznaczone kółkiem). Usterką o mniejszym znaczeniu jest błąd w angielskim wyrazie
„temples”, natomiast bardzo poważnym mankamentem jest zarówno brak skali,
jak i (co może być do przyjęcia, gdy nie ma skali) brak informacji o odległościach między
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miejscowościami. Co to w praktyce oznacza? A mianowicie to, że korzystając z takiej mapy
np. podczas planowania podróży turysta nie otrzymuje informacji ile czasu może zająć
przejazd z miejscowości X do miejscowości Y, czy dany odcinek można pokonać
(w rozsądnym czasie) pieszo, rowerem, czy samochodem itp.
Z tego co wyżej napisano wynika, że co prawda mapa Map of Armenia & Yerevan ma
postać mapy turystycznej o charakterze przeglądowym z wyraźnie wyróżnionymi atrakcjami
kulturowymi, to jednak – mimo swojego ogólnogeograficznego charakteru – nie nadaje się
do prawidłowego przygotowania się do wyjazdu w celu odwiedzenia zabytków sakralnych
Armenii. Należy uznać, że o ile może ona być przydatna na etapie planowania wyjazdu, to już
podczas programowania (kiedy np. oblicza się kilometraż i czas przejazdu) nie ma na niej
niezbędnych dla realizacji tego celu informacji. Można więc przyjąć, że po ogólnym ustaleniu
przez przygotowującego się do wyjazdu turysty, co jest przedmiotem jego zainteresowania,
będzie on zmuszony do sięgnięcia do przewodników i innych map (drogowych,
topograficznych), aby był w stanie zrealizować swoje oczekiwania. Gwoli ścisłości należy
dodać, że użyteczność mapy, której wycinki przedstawiono na rycinach 5 i 6, pojawia się
ponownie na etapie wspomnień z wyjazdu (recollection stage według G. F. McCleary’ego
Jr.).

Rycina 5. Wycinek mapy turystycznej Map of Armenia & Yerevan (Armenia)

Źródło: opracowano na podstawie Map of Armenia & Yerevan, Nueva Vista, Yerevan, bez roku wydania,
bez podanej skali.
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Rycina 6. Znaki przedstawiające atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym na mapie
Map of Armenia & Yerevan (Armenia). W części dotyczącej atrakcji kulturowych kółkiem
zaznaczono te znaki, które mają taką samą formę graficzną, a zostały opisane w różny sposób
Źródło: opracowano na podstawie Map of Armenia & Yerevan, Nueva Vista, Yerevan, bez roku wydania,
bez podanej skali.

Rycina 7. Okładka i fragment mapy Hrady a zámky Česke republiky (Czechy)

Źródło: odrys autorski na podstawie Hrady a zámky Česke republiky, B.A.T. Program s.r.o., Rožnov
pod Radhoštěm, 1999, 1:1 000 000.

Rycina 7 przedstawia okładkę i fragment mapy Hrady a zámky Česke republiky, która
wydana została w ramach serii map dla turystów interesujących się turystyką kulturową.
W ramach tej serii wydano również mapy poświęcone zabytkowym mostom, zabytkom
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przemysłu i techniki, miejscom, gdzie toczono bitwy itp. Mapa Hrady a zámky Česke
republiky jest w skali 1:1 000 000 i poza mapą przedstawiającą rozmieszczenie zamków
i pałaców w prawej górnej części arkusza zamieszczono mapę z podziałem Czech
na jednostki podziału administracyjnego, które zaznaczono wykorzystując metodę
chorochromatyczną (przy każdym powiecie podano ponadto oznaczenia stosowane
na tablicach rejestracyjnych pojazdów). Jak wynika z przedstawionego wycinka mapy, jest
ona wielobarwna a zamki i pałace o szczególnej atrakcyjności turystycznej zostały na niej
przedstawione w postaci rysunków panoramicznych. Metodą sygnatur punktowych
(symbolicznych) zaznaczono na mapie (kolejno): pałace (kolor czerwony), uzdrowiska
(kolory czerwony i niebieski), zamki, ruiny zamków i twierdze (wszystkie sygnatury
w kolorze czarnym), przejścia graniczne (kolor czerwony), miejsca wpisane na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, klasztory (w obu przypadkach użyto koloru czarnego)
oraz miasta uznane za rezerwaty kulturowe (kolor czerwony). Z tego co napisano wynika,
że kolejność sygnatur w legendzie jest przypadkowo, a jej autorzy nie kierowali się ani
przesłankami wynikającymi z charakteru obiektów, ani związanymi z kwestiami graficznymi.
O ignorowaniu zasad logiki może świadczyć m.in. ulokowanie sygnatury przedstawiającej
uzdrowiska między sygnaturami dotyczącymi pałaców i zamków oraz umieszczenie
sygnatury poświeconej klasztorom między sygnaturą przedstawiającą miejsca z Listy
Światowego Dziedzictwa UNESCO a sygnaturą obejmującą historyczne miasta objęte
ochroną konserwatorską. Na mapie ukazano również ważniejsze miejscowości, rzeki, lasy
i rzeźbę terenu (techniką przypominającą cieniowanie oraz z podaniem wysokości
ważniejszych wzniesień), ważniejsze linie kolejowe i drogi oraz granice państwa.
Na drugiej stronie arkusza mapy (która ma wymiary 64 cm x 45 cm) w układzie
alfabetycznym opisano wszystkie obiekty przedstawione w formie winietek na mapie, jeszcze
raz zamieszczając symbolizującą je winietkę i podając informacje pozwalajace
na zlokalizowanie danego zamku czy pałacu na mapie.
Należy wspomnieć, że mapa Hrady a zámky Česke republiky jest w trzech językach –
czeskim, angielskim i niemieckim (co zresztą zostało zaznaczone w górnej części okładki).
Dotyczy to zarówno legendy, jak i opisów poszczególnych obiektów na drugiej stronie mapy.
Na zakończenie należy dodać, że autorzy mapy w interesujący sposób zaprojektowali
tylną okładkę. Jest ona utrzymana w podobnej kolorystyce jak przednia okładka (niebieskożółtej), ale zamiast zdjęć są na niej trzy mapy. W jej górnej części jest mapa świata
z zaznaczoną Europą (w odwzorowaniu Eckerta lub zbliżonym do niego), środkową zajmuje
mapa Europy z zaznaczonymi Czechami, a w dolnej części okładki jest mapa Czech
z zaznaczonymi autostradami.
Z tego co wyżej napisano mapa Hrady a zámky Česke republiky nadaje się do
wykorzystania według propozycji G. F. McCleary’ego Jr. w aż pięciu (spośród sześciu)
etapów aktywności związanej z turystyką. Na pewno na etapach pojawienia się myśli
o wyjeździe (anticipation stage) i planowania wyjazdu (planning stage). Ponieważ do
właściwej mapy dołączona jest schematyczna mapa Czech z autostradami, może ona być
również przydatna na etapach etap dojazdu do wybranego miejsca (travel-to stage) i etapie
powrotu (travel-from stage). Z całą pewnością, między innymi z tego powodu, iż winietki
przedstawiające zamki mogą przywoływać w pamięci turysty pobyt w nich, mapa Hrady
a zámky Česke republiky może być także wykorzystywana na etapie wspomnień z wyjazdu
(recollection stage). Tym samym jedynym etapem w procesie opisywanym przez
G. F. McCleary’ego Jr., podczas którego mapa zamków i pałaców Czech nie może być
wykorzystywana jest etap pobytu w wybranym miejscu (on-site activities stage), co jest
całkowicie zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt skali, w jakiem została ona wykonana
(1:1 000 000).
Kolejnym przykładem mapy dotyczącej konkretnej kategorii w ramach turystyki
kulturowej jest wydana we Włoszech mapa Archaelogical map of Sardinia. Jak wskazuje
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nazwa, jest ona adresowana do turystów zaciekawionych archeologią. Z okładki mapy i jej
fragmentu przedstawionych na rycinie 8 wynika, że faktycznie tak jest. Oczywiście dla
prawdziwych archeologów i zaawansowanych hobbystów tytuł mapy jest „na wyrost”
(chociażby ze względu na zbyt ogólną skalę), ale dla turystów ineresujących się archeologią
może ona być całkiem przydatna. Przede wszystkim z kilku względów. Po pierwsze,
rozwiązanie w postaci winietek pozwala dostrzec, jakie są przewodnie walory archeologiczne
danego miejsca. Po drugie, wyróżnione w ten sposób miejsca/miejscowości są dodatkowo
opisane kolejnymi numerami, które są na różnym tle, gdyż dotyczą różnych epok i kultur.
Po trzecie, podkład mapy jest utrzymany w spokojnej tonacji, która nie zakłóca odbioru
wzrokowego znaków, które są główną treścią mapy. Po czwarte wreszcie, mapa posiada skalę
w postaci podziałki liniowej, co powinno turyście ułatwić pomiar odległości.
Podsumowując mapa Archaelogical map of Sardinia, podobnie jak wcześniej
omówiona mapa spełnia pięć spośród sześciu kryteriów przydatności map turystycznych,
jakie zaproponował G. F. McCleary.

Rycina 8. Okładka i fragment mapy Archaelogical map of Sardinia

Źródło: opracowano na podstawie Archaelogical map of Sardinia, Regione Autònoma de Sardigna, Assessoradu
de su Turismu, Artesania e Cummértziu/Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio, Cagliari, 2015, skala 1:300 000.

Na rycinie 9 przedstawiono okładkę i wycinek wydanej na Łotwie mapy Green
Heritage cultural route. Saint-Petersburg – Pskov – Räpina – Gulbene – Rīga. Mapa ta jest
interesująca z kilku powodów. Jest ona przykładem coraz większej grupy map turystycznych,
które co prawda nie formą (gdyż nie mają postaci map wstęgowych), ale ogólnym
przesłaniem i treścią nawiązują do do dawnych itineraria. Przedstawiają one przebieg
tras/szlaków turystycznych, które z reguły dotyczą albo sfery atrakcji kulturowych (jak wyżej
przedstawiona mapa), albo mają charakter ogólnokrajoznawczy. Drugim powodem,
dla którego mapa ta jest warta poświęcenia nieco więcej uwagi jest jej okładka. Można sądzić,
że przedstawienia na niej osób w strojach przypominających epokę empire na tle rezydencji
wiejskiej ma korespondować z treścią mapy i jej tytułem. Przechodząc do tytułu warto
zwrócić uwagę, że zwrot „Green Heritage cultural route” można odebrać jako adresowany
do dwóch, nie muszą one być rozłączne, kategorii turystów. Zainteresowanych turystyką
kulturową i/lub zainteresowanych tzw. ekoturystyką. Trzecią przyczyną, dla której ta mapa
jest ciekawa, jest – co zresztą widać na wycinku – utrzymanie elementów dodatkowych,
w tym przypadku ramek, w konwencji nawiązującej do jej treści, tytułu i okładki.
Na zakończenie omawiania mapy na rycinie 9 należy jeszcze zwrócić uwagę,
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że prezentowane na niej atrakcje kulturowe, podobnie jak na dwóch wcześniejszych rycinach,
zostały przedstawione w formie winiet. Godne odnotowania jest również zamieszczenia
podziałki liniowej, która dla większości użytkowników map i planów jest bardziej przyjazna
niż skala wyrażona w postaci liczbowej lub tzw. skala mianowana.
Na podstawie tego co wyżej napisano należy uznać, że mapa Green Heritage cultural
route. Saint-Petersburg – Pskov – Räpina – Gulbene – Rīga może być przydatna przede
wszystkim na etapach pojawienia się myśli o wyjeździe (anticipation stage) i planowania
wyjazdu (planning stage), a także na etapie wspomnień z wyjazdu (recollection stage).
Z powodu zbyt małej skali jej przydatność podczas samej podróży wydaje się być
ograniczona.

Rycina. 9. Okładka i fragment mapy Green Heritage cultural route. Saint-Petersburg –
Pskov – Räpina – Gulbene – Rīga
Źródło: opracowano na podstawie Green Heritage cultural route. Saint-Petersburg – Pskov – Räpina – Gulbene
– Rīga, Vidzeme Tourism Association, Cësis, 2014, podziałka liniowa.

Tematyce szlaków kulturowych poświęcona jest również mapa, której wycinek
zamieszczona na rycinie 10. Pochodzi ona z broszury poświęconej Drodze Świetego Jakuba
(Droga Jakubowa) obejmującej trasy na terenie północno-zachodniej Hiszpanii. W lewej
części ryciny przedstawiono spis treści folderu The road to Santiago, Galicia. Pórtico
de la Gloria (Hiszpania), który składa się z opisu oraz z dołączonych do nich schematycznych
mapek i hiszpańskich tras ogólnoeuropejskiego szlaku Camino de Santiago, jak również
przebiegu trasy Fisterra-Muxía. Na części ryciny oznaczonej jako B miejscowości położone
przy trasie Fisterra-Muxía zostały zaznaczone sygnaturami punktowymi geometrycznymi
i opisane, natomiast miejscowości przy innych trasach jedynie zaznaczone (takie rozwiązanie
przyjęto na wszystkich mapkach ukazujących przebieg tras składających się na Drogę
Świętego Jakuba). Prezentowany na rycinie fragment mapy zawiera jeden ważny element.
Uważny czytelnik może zauważyć, że w lewej górnej części mapy (trasa Fisterra-Muxía)
miejscowości zostały zaznaczone sygnaturami punktowymi geometrycznymi (brązowe kółka)
i dodatkowo opisane, natomiast w innych jej częściach jedynie zaznaczone róznokolorowymi
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kółkami (w zależności od trasy). Takie rozwiązanie ma dwie zalety: (1) zagęszczenie treści
powoduje, iż odbiorca mapy niejako automatycznie kieruje wzrok właśnie w to miejsce,
(2) brak – w tym przypadku można przyjąć, że zbytecznych – opisów w pozostałych
częściach mapy pozwala na uniknięcie zjawiska tzw. redundacji, czyli przeciążenia
(„przeładowania”) mapy treścią, która nie jest konieczna dla jej prawidłowego odbioru.
Zastanawiając się nad sposobem wykorzystania mapy The road to Santiago, Galicia. Pórtico
de la Gloria można przyjąć, że – ponieważ jest ona de facto częścią folderu z licznymi
informacjami może być użyteczna zarówno na etapach pojawienia się myśli o wyjeździe,
planowania wyjazdu i wspomnień z wyjazdu, jak i – właśnie z powodu towarzyszących mapie
dodatkowych informacji – podczas samej podróży.

Rycina 10. Fragment folderu The road to Santiago, Galicia. Pórtico de la Gloria (Hiszpania).
A – spis treści tras składających się na hiszpański odcinek Camino de Santiago (Droga
Świętego Jakuba, Droga Jakubowa). B – trasa Fisterra-Muxía z zaznaczonymi i opisanym
miejscowościami.
Źródło: opracowano na podstawie The road to Santiago, Galicia. Pórtico de la Gloria, TURGALICIA,
Dirección Xeral de Turismo, Santiago de Compostela, 1998, bez podanej skali.

Ostatnia mapa jaka będzie przedmiotem analizy została wydana w Turcji, ale jest
w polskiej wersji językowej. Nosi ona tytuł Miejsca kultu religijnego w Turcji. Na rycinie 11
przedstawiono fragment tej mapy obejmujący tereny graniczące z Syrią, a także wycinek
z informacjami opisowymi (i zdjęciami) o obiektach polecanych turystom do odwiedzenia.
Mapa ta bardzo znacznie różni się od wcześniej omówionych. Przede wszystkim dlatego, iż
jej treść stanowią przede wszystkim ilustracje graficzne przedstawiające główne atrakcje
kulturalno-religijne Turcji. Nie ma na niej ważniejszych szos, lotnisk itp., a miasta zostały
dobrane pod kątem, czy są w nich obiekty zgodne z tytułem mapy, czy też nie ma ich.
Również brak skali, co zważywszy na powierzchnię Turcji jest dużym uchybieniem, stanowi
o tym, iż pod względem kartograficznym mapa ta może być przydatna tylko na etapach
pojawienia się myśli o wyjeździe, planowania wyjazdu i wspomnień z wyjazdu. Można więc
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postawić pytanie, po co została ona przywołana?. Odpowiedź jest następująca:
przy redagowaniu mapy Miejsca kultu religijnego w Turcji wykorzystano techniki prezentacji
graficznej, które mają mało wspólnego z klasycznymi mapami, za to mieszczą się w sposobie
prezentacji, która nosi nazwę geowizualizacji. Chociaż podobne rozwiązania były stosowane
już na wcześniej prezentowanych mapach, ale były na nich również formy przekazu typowe
dla tradycyjnej kartografii. Na mapie Miejsca kultu religijnego w Turcji klasyczne formy
prezentacji kartograficznej zostały bardzo zredukowane.

Rycina 11. Fragment mapy Miejsca kultu religijnego w Turcji

Źródło: opracowano na podstawie Miejsca kultu religijnego w Turcji, Ministerstwo Kultury i Turystyki
Republiki Turcji. Generalna Dyrekcja ds. Informacji, Warszawa, 2015, bez podanej skali.

Geowizualizacja jako nowe źródło informacji o przestrzeni dla osób uprawiających
turystykę kulturową
Przywołując przytoczony we wprowadzeniu do przentowanego artykułu pogląd
B. Medyńskiej-Gulij, iż geowizualizacja to nie tylko przedstawianie w formie wizualnej
informacji dotyczących przestrzeni, ale także ułatwienie zrozumienia i przyswojenia wiedzy
o środowisku geograficznm i tworzenie obrazów wizualnych., właśnie te dwie ostatnie
kwestie są szczególnie ważne w kontekście turystyki kulturowej.
Już na samym wstępie należy zaznaczyć, że o rozwoju sposobów prezentacji wizualnej,
które mieszczą się pod ogólną nazwą geowizualizacja zadecydował rozwój informatyki,
a zwłaszcza grafiki komputerowej. Pozwoliły one na pojawienie się map cyfrowych, które
mogą występować w dwóch postaciach: (1) jako tradycyjne mapy analogowe (wydane
drukiem, tzw. mapy papierowe), które objęto skanowaniem i zamieszczono na stronach
internetowych, a także (2) jako mapy od początku redagowane i wykonane z uwzględnieniem
technik cyfrowych (wektorowe lub rastrowe) [Medyńska-Gulij 2012, s. 27], które można
również nazwać nieanimowanymi mapami cyfrowymi.
Ponieważ mapy cyfrowe będące przetworzonymi mapami analogowymi mają te same
cechy (poza nośnikiem, na jakim zostały zamieszczone) jak wcześniej omówione „mapy
tradycyjne”, w przedstawianym artykule postanowiono je pominąć.
Mapy wykonane w technice cyfrowej można podzielić na mapy nieanimowane oraz
mapy animowane. Wśród tych drugich można wyróżnić mapy animowane nieinteraktywne,
mapy animowane interaktywne, a także mapy multimedialne [Medyńska-Gulij 2012, s. 27],
które można uznać za szczególnie istotne w kontekście geowizualizacji.
Jako pierwszą mapę noszącą cechy środków przekazu wizualnego objętego określeniem
„geowizualizacja” zaprezentowano w poniższym artykule mapę interaktywną Paryża, która
jest zamieszczona na portalu Paris by CIVITATIS. Należy on do firmy Civitatis Tours S.L.
(Hiszpania, Madryt), która zajmuje się rezerwowaniem on-line noclegów, wycieczek itp.
95

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

Ponieważ nie jest to firma zajmująca się kartografią (obojętne, czy „tradycyjną”,
czy komputerową), proponowana przez nią mapa należy do najprostszych, jakie mogą być
wśród środków przekazu geowizualnego.

Rycina 12. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Paryża z portalu Paris
by CIVITATIS. Na rycinie przedstawiono obraz po wybraniu z listy w prawej części ekranu
opcji „Sightseeing tours”.
Źródło: opracowano na podstawie https://www.introducingparis.com/map (02.10.2018).

Fragment mapy5 przedstawionej na rycinie 12 pojawia się na ekranie, gdy użytkownik
„wejdzie” na stronę dotyczącą atrakcji kulturowych Paryża. Po lewej stronie ekranu są opcje
dotyczące różnych kwestii mogących interesować turystę (np. „Transport”, „Where to eat”
itp.), w jego prawej części opcje dotyczące ulic, placów i dzielnic, lotnisk, grupowego
zorganizowanego zwiedzania miasta („Sightseeing tours”), muzeów, miejsc kultu religijnego
oraz parków. Na górze ekranu są natomiast opcje dotyczące wycieczek po mieście, dojazdu
z/do lotniska, hoteli, wypożyczania samochodów i połączeń lotniczych. Ponadto w dolnym
prawym rogu jest „suwak” pozwalający powiększyć lub pomniejszyć obraz przedstawiany
na ekranie. Natomiast w górnym lewym rogu jest wyszukiwarka, która w omawianym
przypadku wyszukuje wyłącznie miejscowości położonych na terenie Francji, co jest nieco
mylące. Np. po wpisaniu paryskiego Centrum Pompidou (Centre Pompidou) wyszukiwarka
w ogóle nie reaguje. Na mapie przedstawiono obiekty, które mogą zainteresować turystę
i które zostały zaznaczone na dwa sposoby: w postaci sygnatury punktowej oraz opisane
numerem.

Termin „mapa” (a nie „plan”) jest w tym miejscu stosowany nie przez przypadek, gdyż jest to fragment mapy
obejmującej cały świat należącej do OpenStreetMap.
5
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Rycina 13. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Paryża z portalu Paris
by CIVITATIS. Na rycinie przedstawiono obraz po wybraniu z listy w prawej części ekranu
opcji „Centre Pompidou”.
Źródło: opracowano na podstawie https://www.introducingparis.com/map (02.10.2018).

Aby lepiej ocenić przydatność opisywanego portalu w kontekście turystyki kulturowej,
po powiększeniu mapy Paryża, wybrano na niej sygnaturę przedstawiającą wspomniane
Centrum Pompidou. Można to zrobić zarówno „klikając” na odpwiednią nazwę w kolumnie
po prawej stronie ekranu, jak i na sygnaturę na mapie. Po „wywołaniu” Centrum Pompidou
obok miejsca gdzie się ono znajduje pojawia się ramka, która zawiera zdjęcie obiektu oraz
daje możliwość uzyskania o nim dodatkowych informacji. Ponieważ wykraczają już one poza
kwestie związane bezpośrednio z geowizualizacją należy jedynie nadmienić, że dotyczą one
m.in. historii Centrum Pompidou, znajdujących się w nim zbiorów, możliwości dotarcia
do niego transportem publicznym, godzin otwarcia, cen biletów itp. Do powyższych
informacji dołączone są również zdjęcia, a na dole strony jest kolejna mapa Paryża
z zaznaczonym położeniem Centrum Pompidou oraz odnośnikami do stron dwóch pobliskich
muzeów (Musée du quai Branly oraz Musée d’Orsay).
Druga z przywołanych geowizualizacji dotyczy Berlina (rycina 14). Nie wdając się
w szczegóły, warto jedynie zauważyć, że przyjęto na niej nieco inne rozwiązanie niż na mapie
obejmującej Paryż. Mianowicie zdjęcie przedstawiający interesującą turystę atrakcję
wyświetla się po prawej stronie mapy. W tym przypadku jest to Checkpoint Charlie Museum.
Przy zdjęciu pojawia się automatycznie informacja o tym, iż wstęp do niego jest darmowy.
Rozwiązanie takie jest o tyle przyjazne dla użytkownika strony The Berlin Pass, gdyż zdjęcie
nie zasłania treści przedstawionej na mapie. Natomiast mankamentem jest to, iż turysta
patrząc na mapę nie ma zaznaczonego miejsca, w którym znajduje się wybrane przez niego
muzeum. Jest ono co prawda opisane na mapie i zaznaczone odpowiednią sygnaturą, ale
sygnatura ta jest taka sama, jak te, które pokazują lokalizację innych muzeów. Znacznie lepiej
byłoby, gdyby sygnatura przypisana do danego obiektu automatycznie byłaby
„podświetlona”. Problem ten został dostrzeżony już kilkanaście lat temu przez A. Browna
i in., którzy zajmując się sygnaturami na mapach interaktywnych, stwierdzili, że najbardziej
efektywne jest „podświetlanie” wybranej przez użytkownika sygnatury (jej rozjaśnianie lub
przyciemnianie), „pogrubianie” (np. przez dodanie konturu) lub dodawanie trzeciego
wymiaru, w taki sposób, aby wyróżniała się ona od innych znaków tego samego rodzaju,
jakie zostały przedstawione na mapie lub planie [Brown i in. 2001, s. 68-69]. W praktyce
oznacza to, że np. szara sygnatura symboliczna oznaczająca kościół w przypadku kościoła
budzącego zainteresowanie turysty może być obwiedziona białym konturem, czy też
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przyciemniona. Istotne jest jedynie, aby wybrany obiekt wyróżniał się spośród innych
obiektów. W tym miejscu, ustosunkowując się do propozycji A. Browna i in., można przyjąć,
że na mapach interaktywnych budzące zainteresowanie turysty obiekty mogą być również
prezentowane w inny sposób, np. poprzez powiększenie obiektu, czy też powiększenie
obszaru z wybranych obiektem.
Opisując mapę Berlina należy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Otóż w lewym
górnym rogu mapy jest możliwość wyboru przez użytkownika bądź wersji, kiedy
to sygnatury przedstawiające atrakcje turystyczne są naniesione na mapę, bądź wybranie
wariantu, kiedy to podkładem będzie zdjęcie satelitarne.

Rycina 14. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Berlina z portalu Top attractions,
The Berlin Pass. Na rycinie przedstawiono obraz po wybraniu z listy w prawej części ekranu
opcji „Checkpoint Charlie Museum”
Źródło: opracowano na podstawie https://www.berlinpass.com/berlin-tourist-map (02.10.2018).

Jako trzeci przykład postanowiono przywołać mapę Londynu z portalu The London
Pass (rycina 15). Można na niej dostrzec rozwiązanie, którego zabrakło na mapie Berlina.
Mianowicie po wybraniu sygnatury pokazującej muzeum w północnej części środmieścia
Londynu, okazuje się, że jest to London Canal Museum, które zostało automatycznie opisane,
po tym jak użytkownik „kliknął” na odpowiednią ikonę. Należy ponadto zwrócić uwagę,
że atrakcje kulturowe zaznaczone na „Explore the city with our London tourist map”,
podobnie jak w przypadku Berlina, mogą mieć jako podkład mapę albo zdjęcie satelitarne.
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Rycina 15. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Londynu z portalu The London
Pass. Na rycinie przedstawiono obraz po wybraniu opcji pokazującej lokalizację „London
Canal Museum” (zaznaczonego czerwoną ramką w górnej części mapy).
Źródło: opracowano na podstawie https://www.londonpass.com/london-tourist-map (02.10.2018).

Rycina 16. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Kingston (Kanada, prowincja
Ontario) z portalu administrowanego przez The Corporation of the City of Kingston.
Źródło: opracowano na podstawie https://www.cityofkingston.ca/explore/culture-map (02.10.2018).
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Kolejną mapą, która jest warta chwili uwagi, jest plan Kingston w Kanadzie (rycina 16).
Jest on interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, co może nie jest tak ważne z punktu
widzenia kartografii i geowizualizacji, ale może ma wpływ na jakość mapy, została ona
wydana i zamieszczona nie przez firmę komercyjną, ale przez władze publiczne. Po drugie,
co może związane jest z tym co wyżej napisano, po wejściu na stronę można dostrzec pod
mapą część tekstową zatytułowaną „True explorers love maps”. Pod tą nazwą znajdują się
informacje całkiem prozaiczne, a mianowicie dotyczące zakresu działań władz miejskich
dotyczących turystyki kulturowej. Uzupełnieniem tych informacji jest treść zawarta na lewo
do mapy, gdzie jest wykaz obiektów w Kingston, które są atrakcjami turystycznymi.
Przechodząc do omawiania właściwej mapy już na wstępie trzeba zauważyć,
że w odróżnieniu od wcześniej opisywanych, ma ona podziałkę liniową (poniżej „suwaka”).
Natomiast w prawym górnym rogu ma ona wyszukiwarkę, która jednak jest wykazem
miejscowości na świecie (np. można w niej odnaleźć Spałę w powiecie tomaszowskim),
a nie obiektów znajdujących się w Kingston. Na zakończenie omawiania planu Kingston
warto jeszcze zwrócić uwagę na zwróconą w prawą stronę strzałkę, która znajduje się nad
„suwakiem”. Po „kliknięciu” jej po lewej stronie mapy ukazuje się legenda, której
wyświetlenie sprawia, iż treść wyświetlona wcześniej na mapie automatycznie przesuwa się
na prawo. Oznacza to, iż użytkownik nie widzi około 1/3 treści, która chwilę przedtem była
dla niego widoczna (rycina 17).

Rycina 17. Rzut z ekranu monitora interaktywnego planu Kingston (Kanada, prowincja
Ontario) z portalu administrowanego przez The Corporation of the City of Kingston. Obraz
po wybraniu ikony powodującej rozwinięcie legendy.
Źródło: opracowano na podstawie https://www.cityofkingston.ca/explore/culture-map (02.10.2018).
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Rycina 18. Rzuty z ekranu monitora przedstawiającego fragmenty geowizualizacji centralnej
części Pragi zamieszczonej na portalu Earth 3D Map on Google+. A – obraz wyjściowy,
B – obraz po powiększeniu.

Źródło: opracowano na podstawie:
http://earth3dmap.com/maps/#?l=Czech%20Republic%20%E2%80%93%20Prague (02.08.2018).

Ostatnim przykładem geowizualizacji, jaki postanowiono przedstawić w poniższym
tekście, jest wycinek mapy obejmujący centralną część Pragi (Czechy) (rycina 18). Jest na
nim łączący Stare Miasto (po prawej stronie ekranu) i Małą Stranę (część lewa) Most Karola,
który nie tylko jest cennym zabytkiem średniowiecznej architektury i budownictwa,
ale przede wszystkim symbolem Pragi. Rzut ekranu oznaczony jako A przedstawia zdjęcie
satelitarne (dla laika zdjecie lotnicze wyglądałoby w tej skali podobnie), natomiast na rzucie
B – po powiększeniu zdjęcia satelitarnego z rzutu ekranu opisanego jako A („suwak” jest
w prawym dolnym rogu) – widać rejon Mostu Karola w wersji trójwymarowej (3D).
W tym miejscu warto przytoczyć opinię A. Browna i in., którzy w swoim artykule
podnieśli kwestię, że jedną z ważniejszych spraw dla użytkowników map w Internecie jest
możliwość powiększania obiektów będących przedmiotem zainteresowania turystów.
Wyróżnili oni trzy sposoby powiększania wybranych fragmentów mapy cyfrowej:
powiększanie statyczne liniowe (static linear zooming), powiększanie statyczne skokowe
(static stepped zooming) oraz powiększanie dynamiczne lub skalowanie animowane (dynamic
zooming/animated scalling) [Brown 2001, s. 66-67]. Chociaż wspomniany podział powstał
kilkanaście lat temu, jest nadal aktualny i nadaje się zarówno do rozwiązań stosowanych
na mapach cyfrowych w Internecie, jak i w aplikacjach mobilnych, zwłaszcza wobec coraz
większej popularności aplikacji pozwalających na otrzymanie obrazu 3D. Ma to duże
znaczenie zwłaszcza dla turystów zainteresowanych np. architekturą, gdyż dzięki technologii
3D mogą oni nie tylko przybliżyć dany detal wystroju architektonicznego budynku,
ale zobaczyć go w wersji trójwymiarowej.
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Zakończenie
Porównując mapy analogowe z mapami cyfrowymi i środkami przekazu wizualnego
składającymi się na geowizualizację można zauważyć, że te drugie bardziej odpowiadają
potrzebom odbiorców, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania kartograficznego,
czy w ogóle geograficznego. Również osoby o mniejszym doświadczeniu w zakresie
uprawiania turystyki chętniej korzystają z nowych technologii, niż z map „tradycyjnych”.
Dotyczy to nie tylko osób interesujących się turystyką kulturową, ale praktycznie wszystkich
turystów. Według D. Castaldini i in. [2005, s. 253] mapy powinny być bez kłopotu
odczytywane przez turystę o średnim stopniu wykształcenia, a tym samym ich redaktorom
powinno zależeć na tym, aby były one dla użytkowników „przyjazne” nie tylko w formie,
ale i treści.
Inny, bardzo ważny problem, dotyczący map turystycznych z wykorzystaniem
technologii informatycznych poruszył A. Zipf [2002, s. 333], który zwrócił uwagę na to,
iż producenci aplikacji zajmują się przede wszystkim szczegółami technicznymi urządzeń,
jakością świadczonych usług oraz prawidłowym wskazywaniem lokalizacji, w jakiej znajduje
się użytkownik, a nie faktycznymi potrzebami turystów, ich nawykami kulturowymi itp.
Zdaniem przytoczonego autora, jako jedna z pierwszych firm informatycznych, które
zwróciły na to uwagę była Maporama, która jednak ograniczyła się do uwzględniania
zależnych od kwestii kulturowych konotacji dotyczących kolorów.
Czym można wytłumaczyć tak gwałtowną popularność nowych technologii związanych
z geowizualizacją? Według B. Li i in. [2005, s. 3-4] na pojawienie się nowych trendów
w kartografii turystycznej istotny wpływ miały czynniki komercyjne. O ile przedtem
redaktorzy map starali się realizować własne wizje dotyczącego tego, jak powinna wyglądać
mapa turystyczna, o tyle obecnie przy opracowywaniu map przede wszystkim uwzględniają
preferencje potencjalnych użytkowników. Oznacza to m.in., iż dokładność map zaczyna mieć
mniejsze znaczenie niż ich czytelność. Jest to spowodowane tym, iż wielu turystów miało
trudności w odczytywaniu informacji na dokładnych, ale przez to nieczytelnych dla nich,
mapach. Co prawda pojawia się pytanie, czy przygotowywanie map dla odbiorców
dysponujących ograniczoną wiedzą nie będzie miało wpływu na obniżenie się ich jakości,
ale cytowani autorzy uważają, że nie musi tak być i twierdzą, że nadal twórcom map powinna
przyświecać myśl, aby pełniły one nie tylko funkcje informacyjne, ale i edukacyjne.
Jednocześnie zwracają oni uwagę na fakt, iż w opracowywaniu map czytelnych dla turystów
dużą rolę mogą odegrać techniki komputerowe, w tym modele 3D [Li i in. 2005, s. 5-6].
Do kwestii wizualizacji z wykorzystaniem technologii 3D odniósł się Ł. Halik [2012], który
zajął się porównaniem sposobu przedstawiania znaków na mapach analogowych
oraz na mapach dołączanych do aplikacji mobilnych. Pierwsze na ogół są przedstawiane
w postaci ortogonalnej z wyłączeniem rzutu perspektywicznego. Zdaniem Ł. Halika [2012]
zasada ta jest stosowana także w urządzeniach mobilnych z wykorzystaniem „tradycyjnych”
obrazów 3D. Jako przykład wspomniany autor przytacza rozwiązanie przyjęte w aplikacji
AutoMapa [Halik 2012, s. 24, Fig. 3]. Inaczej jest w przypadku skorzystania z koncepcji
rozszerzonej rzeczywistości, gdyż wtedy obraz staje się dynamiczny, co pociąga za sobą
konieczność uwzględnienia tego zjawiska przy tworzeniu sygnatur [Halik 2012, s. 25-28].
O ile na mapach analogowych perspektywa jest stosowana przy założeniu geocentryczności,
o tyle na wizualizacjach wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości
przyjmuje się założenie egocentryczności, czyli spostrzegania otoczenia tak, jak je widzi
użytkownik mapy.
To co wyżej napisano nie oznacza jednak, iż geowizualizacja jest panaceum na bolączki
dotykające kartografię w jej dotychczasowym wydaniu. Problemem podnoszonym przez
niektórych autorów jest np. kwestia, sprawiającej kłopoty w urządzeniach mobilnych,
generalizacji rzeczywistej sytuacji przestrzennej. Chodzi o sposoby wyznaczania drogi
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do celu, która często jest przedstawiona w przybliżeniu i nie uwzględnia np. trawników,
wejścia do budynku itp. [Dillemuth 2005, s. 295-297].
Innym problemem jest zastosowanie przy wykonywaniu map turystycznych technik
pozwalających na automatyzację procesu ich redagowania. Ch.-H. Lin i in. [2014, 19]
zwracają uwagę na ścisłe związki, jakie występują między stosowaniem na mapach i planach
turystycznych ikon przedstawiających konkretne obiekty, a możliwością wykorzystania jako
materiałów podkładowych zdjęć zamieszczanych w Internecie na portalach Panoramio
czy Flickr. Posługując się zdjęciami z tych portali, jak również stosując odpowiednie
procedury matematyczne i geoinformatyczne wykazali oni na przykładzie Kenting National
Park (Chiny, Tajwan) różnice w przedstawianiu rozmieszczenia atrakcji turystycznych
na sporządzonych w ten sposób mapach, na mapach z bezpośrednim wykorzystaniem zdjęć
wykonanych przez turystów i zamieszczonych na portalach Panoramio i z Flickr, jak również
na mapach cyfrowych publikowanych w Internecie przez instytucje zajmujące się promocją
turystyczną oraz na mapach turystycznych wydawanych drukiem [Lin i in. 2014, s. 25-26].
Ostatnią kwestią, która dotyczy nie tylko geowizualizacji, ale w ogóle map cyfrowych,
jest problem dotyczący odpowiedzi na pytanie: kim są twórcy nowych form przekazu
wizualnego. Na problem ten zwrócił już przed laty uwagę W. Pawlak [2000, s. 100], który
w jednym ze swoich artykułów wyraził zastrzeżenia pod adresem tzw. map komputerowych,
uważając, że część z nich jest co prawda dziełem geografów-kartografów i geodetówkartografów, ale wiele jest przygotowywanych przez informatyków-grafików. Pisał
on wówczas: „Dla tej skrajnej orientacji nie kartografów, lecz „infografików” zbędna jest
metodyka kartografii, bo jest ona zawarta w użytkowanych programach, zbędna jest też
poprawna terminologia kartograficzna, ponieważ wcześniej poznali oni terminologię
informatyczną” [Pawlak 2000, s. 101]. Problem wykonywania map przez nie-kartografów
dostrzegli również B. Medyńska-Gulij [2007], nazywając te działania „kompilowaniem
kartograficznym”, a także M. Kukułka i D. Gotlib [2014], którzy opublikowali artykuł o tzw.
neokartografii i jej wpływie na rozwój serwisów internetowych z mapami. Wyciągając
wnioski wynikające z lektury przytoczonych wyżej tekstów, jak również na podstawie
własnych obserwacji, autorowi przedstawianego artykułu nasunęła się refleksja, że „mapy”
tworzone w ramach neokartografii są w pewnym stopniu odpowiednikiem szkiców i map
rysowanych przed wiekami. Istotna różnica tkwi jednak w tym, iż tamte dzieła kartograficzne
powstawały często bez użycia nawet najprostszych instrumentów geodezyjnych
(np. kompasu, teodolitu, sekstantu), a ich twórcy nie znali pomiaru stolikowego i triangulacji.
Natomiast pseudomapy wykonywane przez „neokartografów” powstają w czasach
powszechnego dostępu do GPS, zdjęć lotniczych i satelitarnych itd.
Przedstawione wyżej zastrzeżenia do zmian, jakie można zaobserwować w kartografii
turystycznej dotyczą w znacznej mierze map i środków typowych dla geowizualizacji
wykorzystywanych przez turystów interesujących się turystyką kulturową. Wynika to z faktu,
iż jest ona znacznie bardziej skomercjalizowana niż w kartografia topograficzna, a pod drugie
– dla sporządzania map topograficznych należy jednak posiadać wiedzę nie tylko w zakresie
informatyki i grafiki. Jednak mimo tych uwag, należy przyjąć, że mapy analogowe nie są
w stanie zaspokoić potrzeb większości współczesnych turystów, gdyż ich preferencje są na
tyle zróżnicowane, iż na tradycyjnych mapach nie ma znacznej części obiektów, które
są atrakcjami turystycznymi [Grabler i in. 2008, s. 1]. Ponadto powszechna dostępność
aplikacji mobilnych sprawia, że zarówno mapy analogowe, jak i różne środki przekazu
wizualnego składające się na geowizualizację mogą być wykorzystywane praktycznie przez
każdego i w każdych warunkach.
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The use of cartography and geovisualisation methods
in cultural tourism
Keywords: tourism, cartography, geovisualization, maps
Abstract
In cultural tourism, as is the case in most other types of tourism, we can see the growing
role of maps and techniques that make up the so-called geovisualization. Maps primarily
serve tourists in planning their trip, allow them to reach their destination, as well as allow
them to navigate the area that is the purpose of the trip. In connection with various forms
of cultural tourism, maps can be divided into a number of categories. First of all, generaltourist (sightseeing) maps and thematic (specialist) maps. The latter result from the diverse
needs and preferences of tourists. Thematic maps include maps presenting material
monuments (sometimes the map includes only a specific type of monuments), places
of important historical events, museums, places of worship, castles, open-air museums and
other ethnographic attractions, attractions worth visiting because of culinary values, etc.
These maps may include whole countries, regions or spatial units of a lower order. Although
maps showing cultural attractions have been published since the inception of modern tourism,
its development and development of cartography have caused that the number of cultural
cartographic publications in recent decades has increased significantly. This is the reason for
the appearance of certain problems, as often maps for tourists interested in culture are issued
by individuals and institutions that do not have adequate cartographic or even geographic
preparation.
In recent years, due to the rapid development of information technology, tourism
is increasingly used methods referred to as geovisualization. Also, they have long been used
in the presentation of objects and phenomena of interest to people cultivating cultural tourism,
but the spread of computers, the emergence of the Internet and mobile applications meant that
their importance in presenting attractions that may interest tourists has increased even more.
In the article discussing maps useful for cultural tourism and geovisualizations,
the concept of G. F. McCleary Jr. was used. This author istinguished several situations
in which tourists use maps: (1) anticipation stage, (2) planning stage, (3) travel-to stage),
(4) on-site activity stage, (5) travel-from stage and (6) recollection stage. The analysis shows
that at various stages of the described process tourists use different types of maps and
geovisualisation methods. The conclusion was expressed that although geovisualisation
techniques (including mobile applications for smartphones) are gaining more and more
popularity among travellers interested in cultural tourism, the maps still have their usefulness.
Among other things, because of errors that are made when writing mobile application
programs and the phenomenon of so-called neocartography, in which the drawing up of maps
are often dealt with by dilettants in the field of tourism cartography.
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„Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego
jako element poznańskiej turystyki kulturowej
Słowa kluczowe: filozofia, turystyka kulturowa, Poznań, Wielkopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja i analiza potencjału kulturowo-społecznego „Alei Filozofów”
znajdującej się w Wierzenicy k. Poznania. „Aleja Filozofów” jest ścieżką edukacyjnorekreacyjną upamiętniającą spotkania dr. filozofii hr. Augusta Cieszkowskiego z wiodącymi
myślicielami XIX w., w szczególności z Zygmuntem Krasińskim. Usytuowana opodal
zabytkowego dworu, niegdysiejszej siedziby Cieszkowskiego, dziś pełniącej rolę hotelu
„Dwór Wierzenica”. „Aleja Filozofów” ulokowana jest na skrzyżowaniu kilku tras pieszych
i rowerowych, na turystycznym „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”,
opodal „Szlaku Piastowskiego”. Artykuł koncentruje się wokół problematyki turystyki
kulturowej, w której jednym z elementów jest poznawanie zasobów cennych przyrodniczo,
tu ujętych z filozoficznej i socjologicznej perspektywy. Rozważania wpisują się w jubileusz
100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz 100-leciem powstania poznańskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego, którego A. Cieszkowski był współzałożycielem.
„Bez pamięci o historii nie byłoby piękna”.
Theodor W. Adorno, Teoria estetyczna [1994, s. 120].

Wprowadzenie
August Cieszkowski – postać, dokonania, rola i znaczenie dla regionu
August Cieszkowski (1814-1894), doktor filozofii, hrabia herbu Dołęga, zasłużony
działacz i myśliciel polityczno-społeczny [Hellwig 1979; Kundziewicz 2014, s. 151-169].
Współtwórca i kilkukrotny prezes szacownego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
jeden z założycieli Ligi Narodowej Polskiej, członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie
Polskim, członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego, deputowany
do Pruskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego, poseł pruskiego zgromadzenia narodowego,
działacz i przewodniczący Koła Polskiego przy pruskim sejmie, członek renomowanej
krakowskiej Akademii Umiejętności, zawierającej sekcję historyczno-filozoficzną. Gorący
patriota, o którym, jak czytamy na tablicy umieszczonej w „Alei Filozofów”, pisał Cyprian
Kamil Norwid (1821-1883): „Najpotężniejsza myśl w Polsce”, biskup Edward Likowski
(1836-1915): „Imieniu polskiemu i wszystkich narodów cywilizowanych nadał blasku
i to w czasach największego pognębienia Ojczyzny”, a sam Cieszkowski: „Niepodległość to
cel wieczny każdego serca”. Orędownik edukacji, aktywny działacz na rzecz stworzenia
uniwersytetu w Poznaniu. Twórca Wyższej Szkoły Rolniczej w podpoznańskim Żabikowie,
której tradycje kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Osiadły w malowniczej
wsi Wierzenica (gmina Swarzędz) odległej zaledwie ok. 15 km od stolicy Wielkopolski.
Pochowany w krypcie z rzeźbionym nagrobkiem w oryginalnej kaplicy rodziny
Cieszkowskich w miejscowym kościele św. Mikołaja.
Kościół św. Mikołaja zbudowano w XVI w., a jego wcześniejsze formy sięgają XIII w.,
kiedy powstała tu parafia oraz sąsiednia, w Kicinie, w której zaocznie proboszczem był przez
dekadę Jan Kochanowski (1530-1584), piastujący funkcję prepozyta w katedrze poznańskiej
[www.kicin.archpoznan.pl]. Kościół w Wierzenicy jest jednym z najważniejszych zabytków
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na „Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka” [www.turystyka.puszczazielonka.pl; www.kosciolydrewniane.pl]. Zabytkowy obiekt znajduje się zaledwie 300 m
od dworu zamieszkałego przez A. Cieszkowskiego i był przez niego oraz jego rodzinę
doposażony. Na tablicy informacyjnej przy kościele czytamy: „Świątynia w Wierzenicy stała
się prawdziwą skarbnicą dzieł sztuki, m.in. dzięki (…) Cieszkowskim. (…). Spadkobiercy
Cieszkowskich ofiarowali do kościoła obraz ‘Matka Boska z welonem’. Jest to włoska,
XVII-wieczna kopia znanego dzieła Guido Reniego (1575-1652). Nagrobek Augusta
Cieszkowskiego w postaci odlewanych w brązie drzwi jest najwybitniejszym dziełem polskiej
nagrobnej rzeźby romantycznej. Wykonał je w 1872 r. poeta i rzeźbiarz Teofil Lenartowicz.
Replika drzwi wierzenickich znajduje się we Florencji, w kościele Santa Croce – jako
nagrobek Zofii – matki Augusta”. W wydanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
przewodniku czytamy: „(…) pomnik grobowy filozofa Augusta Cieszkowskiego
zaprojektowany przez Stefana Cybichowskiego (…). Popiersie filozofa wyrzeźbił Antoni
Madeyski” [Szlak budowli i kościołów drewnianych w Wielkopolsce, 2012, s. 8;
www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl]. Ostatnim podarunkiem ze zbiorów Cieszkowskich jest
kolorowa drewniana płaskorzeźba polichromowana „Matki Bożej ze szczygłem”. Została
wkomponowana w zadaszoną przydrożną kapliczkę umieszczoną w „Alei filozofów”
w 2016 r.; w 1050 rocznicę chrztu Polski (966). Na kapliczce umieszczono duży napis:
„Wizerunek odnaleziony w Dworku Cieszkowskich w Wierzenicy”.
Dworek Cieszkowskich, będący dziś w prywatnych rękach, dzięki funduszom z Unii
Europejskiej pięknie odrestaurowany i formalnie zamieniony w centrum agroturystyczne,
a w rzeczywistości w hotel pod nazwą „Dwór Wierzenica” [www.dwor-wierzenica.pl],
w którym zachowano oryginale i nawiązujące stylem do epoki meble oraz całościowy wystrój
wnętrz. Hotel dostępny jest przez popularne portale noclegowe, takie jak booking.com,
trivago.pl, itp. Na ścianie frontowej przy wejściu w 2014 r. umieszczono ozdobną tablicę
upamiętniającą osobę A. Cieszkowskiego, z napisem: „W tym dworze w latach 1842-1894
mieszkał i pracował światowej sławy filozof, ekonomista, mecenas nauki i edukacji rolniczej,
fundator Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny [żony – dopisek TS] w Żabikowie”. Tradycje
tej szkoły w niepodległej Polsce kontynuował Wydział Rolniczo-Leśny utworzony
we Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 r. Uniwersytet Poznański), który po Wydział po wielu
etapach ewolucji strukturalnych ostatecznie zmienił się w Uniwersytet Przyrodniczy.
W Wierzenicy zaś do dziś funkcjonuje Stacja Hodowli Roślin. Fundatorzy tablicy – rektor,
senat i społeczność akademicka UP – nie zapomnieli o ważkiej informacji dotyczącej osoby
A. Cieszkowskiego: „Patron Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Z dumą
przypomniano o tym fakcie w obecności ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
wicepremiera Jarosława Gowina (filozofa z prymarnego wykształcenia), podczas wspólnej
inauguracji nowego roku akademickiego 2018/2019 – w 100-lecie odzyskania niepodległości
Polski – uroczyście celebrowanej przez cztery poznańskie uczelnie wyższe mające te same
korzenie: AWF, UAM, UP i UM.
Kilkaset metrów od byłego dworu omawianego myśliciela usytuowano
„Aleję Filozofów”. Prowadzące do niej tablice informacyjne sygnowane są przez Lasy
Państwowe, a konkretnie Nadleśnictwo Babki, które w swoim obrębie stworzyło wiele miejsc
edukacyjnych różnej proweniencji. „Aleja Filozofów”, której rekreacyjno-spacerowy kształt
przywrócono w 2012 r. [Buczyńska, Buczyński 20015, s. 51], ma unikatowy charakter
z uwagi na fakt, że uwzględniono w niej walory kulturowo-społeczne, przyrodnicze,
rekreacyjno-sportowe i turystyczne, a nawet religijne, za sprawą kapliczki o tematyce
sakralnej. Na tablicach (z dyskretnymi danymi teleadresowymi Nadleśnictwa) stojących
wzdłuż całej alei znalazły się informacje zarówno o obiektach cennych przyrodniczo,
jak i kulturowo wartościowych. Wzdłuż alei ciągnie się szpaler pomnikowych kasztanowców,
nie stanowiących jednak pomników przyrody; sporo jest nowych nasadzeń. W połowie alei,
będącej de facto ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, na szczycie wzgórza znajduje się
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zadaszone miejsce służące do odpoczynku i ekologiczne uchwyty na rowery w postaci
wydrążonych otworów w pniach leżących drzew. Malownicza okolica jest bogato nasycona
oznakowanymi trasami pieszymi i rowerowymi; kilka z nich biegnie tuż obok
„Alei Filozofów”, ale żadna nie prowadzi przez nią. Trasa „Szlaku Piastowskiego”
[www.szlakpiastowski.pl] przebiega niedaleko (ok. 3,5 km), a w najbliższym sąsiedztwie jest
rozległy
„Park
Krajobrazowy
Puszcza
Zielonka”
[www.zpkww.pl;
www.regionwielkopolska.pl].
W Wielkopolsce istnieje znacznie więcej podobnych miejsc o dużej koncentracji
atrakcji przyrodniczych oraz kulturowych i turystycznych. Zostały one wieloaspektowo
opracowane i ujęte w serii Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza wydawanej przez
Wielkopolską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury [WBPiCAK;
www.wbp.poznan.pl]. Dość wspomnieć choćby o tematycznych pieszo-rowerowych
szlakach: „Szlaku Adama Mickiewicza” [Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne;
www.mct.zerkow.pl]
w
„Żerkowsko-Czeszewskim
Parku
Krajobrazowym”
[www.wielkopolska.travel], czy „Kolosach Sienkiewicza” w najstarszym w Wielkopolsce
rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”; trasa obejmująca miejsca, w których, jak głosi tablica
informacyjna przytwierdzona do kamienia, spacerujący „Henryk Sienkiewicz podziwiał dęby
pamiętające czasy bitwy pod Grunwaldem”. Szlak ten wytyczyło i starannie opisało
Nadleśnictwo Jarocin, dodatkowo zapewniając pieszym i rowerowym turystom przeprawę
przez rzekę Wartę specjalnym promem turystycznym „Nikodem”. Rezerwat ten jest również
elementem „Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego” [www.czaswlas.pl].
Z kolei w ramach ścieżki przyrodniczo-leśnej „Dziewcza Góra” jako 17. przystanek trasy
edukacyjnej powstała „Leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego” jako „(…) miejsce
specjalnie przygotowane do prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu,
w otoczeniu wiekowego drzewostanu liściastego, otaczającego leśniczówkę Annowo. Klasa
wyposażona jest w ławki i stoły dla 35- 40 osób i 10 tablic ilustrujących niektóre grupy roślin
i zwierząt zamieszkujące ten teren oraz wybrane zagadnienia z zakresu ekologii
[www.czerwonak.pl/turysta/pl; www.ekoedu.com.pl].
„Aleja Filozofów” Augusta Cieszkowskiego znajduje się w lesie i w znacznej mierze
poświęcona jest tworom przyrody. Jej specyficzne usytuowanie oraz rola i znaczenie, jakie jej
przypisano, pozwalają na stwierdzenie, że stanowi ona element kompozytowej turystyki
o niejednorodnej proweniencji, zawierającej w sobie elementy turystyki krajoznawczej
i przyrodniczej oraz kulturowej i edukacyjnej. Fenomen ten znakomicie ujmuje i eksplikuje
etnolog Wojciech Lipoński, pisząc: „Turystyka krajoznawcza jest jednym z najbardziej
tradycyjnych typów, o genezie XIX-wiecznej, i polega na odwiedzaniu i wzbogacaniu wiedzy
o ważnych lub ciekawych miejscach historii, kultury, a także przyrody. (…). Z turystyką
krajoznawczą pozostaje w dość ścisłym związku, odnosząca się wyłącznie do natury, nie zaś
miejsc historycznych, turystyka przyrodnicza, mająca na celu obserwowanie i poznawanie
ciekawych miejsc natury, jak roślinność” [Lipoński 2012, s. 661-662]. Autor kontynuuje:
„(…) turystyka kulturowa (cultural tourism) oferuje bogatą paletę celów kulturalnych (…).
Do turystyki kulturowej można też zaliczyć jej podtyp, określany w słownictwie fachowym
jako turystyka poszukiwania tradycji (heritage tourism), wyspecjalizowana w zapewnieniu
podróżującemu wszelkiego rodzaju kontaktu z jego przeszłością, miejscem urodzenia,
genealogią itp.” [Ibidem, s. 666-667]. Poznawanie historii i dziedzictwa oraz różnorodnych
przejawów nauki i sztuki w regionach i społecznościach przewijało się już w pierwszych
definicjach turystyki kulturowej [McIntosh, Goeldner 1986; Silberger 1995; Richards 2003;
zob:. Nowacki 2018].
W. Lipoński dostrzega względny związek poszczególnych rodzajów i typów turystyki,
w tym turystyki kulturowej, z kulturą fizyczną, nie wykluczając go jednak: „(…) nie jest zbyt
jasno określony; może być spory lub żaden” [Ibidem, s. 666]. Natomiast Karolina
Buczkowska podkreśla fakt, że turystyka kulturowa w naturalny sposób „(…) łączy się (…)
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z turystyką aktywną (kwalifikowaną/usportowioną): pieszą, rowerową (…), przez co samą
turystykę aktywną może być nazywana” [Buczkowska 2008, s. 30-31]. Podobnego zdania jest
Wojciech J. Cynarski, który zauważa: „Nie można zrozumieć turystyki współczesnej bez
próby zrozumienia tego, co dzieje się we współczesnej kulturze. (…). Świadome aktywne
spędzanie czasu wymaga osobowości ukształtowanej do systematycznego uprawiania
rekreacji (kulturowej, fizycznej), turystyki lub sportu [Cynarski 2017, s. 124]. „Aleja
Filozofów” dedykowana jest wręcz aktywnym turystom kulturowym, mogącym być zarazem
usportowionymi rekreantami. Optymalnym sposobem dotarcia i penetracji „Alei filozofów”
jest jazda rowerem lub spacer (przy pomocy kijków nordic walking). Konceptualizacja tego
miejsca a priori zakładała aktywność fizyczną i kulturową – łącznie.
W podobnym stopniu co przyrodzie, „Aleja Filozofów” poświęcona jest myślicielom
i społecznikom; wybitnym i wpływowym postaciom polskiej i europejskiej kultury, nauki
i sztuki XIX w. Na pierwszy rzut oka zaskakująca asocjacja, znajduje jednak od dawna
uzasadnienie i wyjaśnienie w literaturze przedmiotu [zob.: Mikos von Rohrscheidt 2016,
s. 6-46]. Anna Kołodziejczyk [1979, s. 23-26] zwróciła uwagę na fakt, że turystyka zawiera
w sobie bardzo różnorodne treści kulturowe, pozornie do siebie nie przystające lub nie mające
ze sobą bezpośredniego związku, a które zawarła w trójpodziale: „1. Treści intelektualne
(poznawcze), poznawane w trakcie uprawiania turystyki i dotyczące różnych dziedzin
działalności ludzkiej, takich jak: praca, myśl, walka, tradycja, twórczość, będących dziełami
kultury dawnej i współczesnej – pełne poznawanie tych treści wymaga od turystów wysiłku
umysłowego, pewnego przygotowania, posiadania pewnego zasobu wiedzy; 2. Treści
estetyczne – wyrażane przez dzieła sztuki, przyrodę, przedmioty użytkowe czy obiekty
techniki, które wywierają na turyście określone wrażenia estetyczne i budzą w nim określone
upodobania; 3. Treści moralne – odnoszące się do ludzi i zawierające ocenę wzorów postaw
i zachowań innych ludzi (a także własnych), wzory obyczajowe małych grup społecznych,
wartości regulujące stosunki międzyludzkie i hierarchię tych wartości; treści te spełniają
funkcje wychowawcze wobec turystów” [za: Buczkowska 2014, s. 50-51].
Wszystkie trzy elementy łączące przyrodę z kulturą i turystyką, wyartykułowane przez
A. Kołodziejczyk, przejawiają się w „Alei Filozofów”. „Przyroda jako wartość kulturowa –
twory przyrody mające szczególne znaczenie o charakterze symbolicznym (np. parki
miejskie, ogrody przypałacowe, ogrody botaniczne, krajobrazy); obecnie mówi się wręcz
o krajobrazach kulturowych. (…). Kontakt z dobrami kultury, które się w powyższych
obszarach recepcyjnych znajdują, daje turystom kulturowym możliwość zetknięcia się z (…)
wartościami intelektualnymi, tj. informacyjnymi, poznawczymi, historycznymi, refleksyjnofilozoficznymi (…), ideologicznymi, religijnymi oraz wartościami rekreacyjnorozrywkowymi” [Buczkowska 2008, s. 13]. Ale także estetycznymi (związanymi z percepcję
przyrody) oraz moralnymi, „(…) odnoszącymi się do ludzi i zawierającymi ocenę wzorów
postaw i zachowań innych ludzi” [Buczkowska 2014, s. 51; zob.: Kazimierczak 2018, s. 7-18;
Mikos von Rohrscheidt 2008; 2018]. Jedną z ekologiczno-moralno-filozoficznych relacji
człowiek-przyroda jest traktowanie roślin jako „pomników przyrody”. Na tablicy powstałej
w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”, finansowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Nadleśnictwo Łopuchowo, Gminę Suchy
Las i Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, czytamy o dziedzictwie kulturowym,
którego rodzima przyroda jest elementem: „Jednym z ważnych przejawów współczesnego
kultu i szacunku dla starych drzew jest ich prawna ochrona. Najczęściej według naszego
prawa – cenne drzewa bądź ich grupy – poddaje się ochronie prawnej w formie o nazwie
‘pomnik przyrody’”. „Nasze prawo”, czyli Ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r.
[Dz.U. 2004 r. nr 92 poz. 880 i Dz.U. 2018 r. poz. 1614; www.prawo.sejm.gov.pl]. Tablica
usytuowana jest na trasie pieszo-rowerowej biegnącej przez podpoznański torfowiskowy
rezerwat przyrody „Gogulec”, bezpośrednio stykający się z poligonem Biedrusko (czasowo
dostępnym dla cywili; przebiega przez niego szereg oznakowanych tras turystycznych;
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popularne miejsce spędzania czasu wolnego przez rekreantów i zapalonych sportowców:
biegaczy, nartorolkarzy, rolkarzy i rowerzystów in. Na tablicy tej czytamy również
o niemieckim podróżniku, przyrodniku i geografie Alexandrze von Humbold (1769-1859),
autorze określenia „pomnik przyrody” (niem. Naturdenkmal), bracie słynnego filozofa
Wilhelma von Humboldt (1767-1835) [zob.: Andrzejewski 1989; 1989a]. Także współcześni
filozofowie dostrzegają symbiotyczną relację zachodzącą pomiędzy nowoczesnym
myśleniem filozoficznym i socjologicznym, „zaprzyjaźnionym” ze świadomie
i odpowiedzialnie traktowaną przyrodą, historią, kulturą i społeczeństwem [Fabjański 2014;
Macnaghten, Urry 2005; Scruton 2017; Sahaj 2018].
Z drogi dojazdowej z podpoznańskiego Swarzędza i Kobylnicy do wierzenickiej alei
Cieszkowskiego prowadziły dwa wyraźne zielone drogowskazy umieszczone razem
i sygnowane przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Babki: „Aleja Filozofów” i „Pomnik
przyrody”; tablice niedawno zniknęły (stan z dnia 20.09.2018). W najwyższym miejscu alei
znajduje się punkt widokowy oznaczony jako „Wzgórze Krasińskiego”. Rozpościera się stąd
na przestrzał specjalnie w tym celu zrobionej przecinki leśnej widok leżącego za łęgami
dworu Cieszkowskiego, skąd wyruszał na spacery samotnie i z innymi osobami. Wzdłuż alei
umieszczonych jest szereg tablic informacyjnych. Tablica „Aleja Filozofów” (autor zdjęcia
I. Niemiec, autor tekstu W. Buczyński): „’Aleja Filozofów’ to droga biegnąca równolegle do
doliny rzeki Głównej przez leżące naprzeciw wierzenickiego dworu ‘Wzgórze Krasińskiego’.
Na jednym jej krańcu nieopodal nieistniejącego już młyna stoi martwa sosna pomnik
przyrody, a na przeciwległym, przy asfaltowej drodze do Kobylnicy jej odcinek wiodący pod
górę jest wybrukowany kamieniami polnymi, obsadzony wiekowymi, dziś w części
dobiegającymi swoich dni, białodrzewami i kasztanowcami. Tędy spacerował August
Cieszkowski ze swoim przyjacielem, romantycznym wieszczem Zygmuntem Krasińskim
prowadząc filozoficzne dysputy. To o tym lesie na wzgórzu napisał Krasiński w liście do
Delfiny Potockiej, z którą łączył go jeden z największych romansów w dziejach
europejskiego romantyzmu, jako o ‘tym arcydziele natury polskiej, tej jedynej piękności
rosnącej na piaskach naszych, wśród której kształtnie i ponuro jak śród filarów katedr
gotyckich, a cicho jak w grobie, lub szumno, gdy wiatr wieje, jak na wielkim pogrzebie,
pełnym hymnów!’. (…). W latach 1843-1845 Krasiński sześciokrotnie odwiedził Wierzenice.
(…). Obaj osiągnęli już wtedy znaczącą pozycję, w literaturze Krasiński, nauce oraz filozofii
– Cieszkowski, zarazem obopólnie oddziaływali na swoją twórczość”.
W dalszej części tablicy czytamy: „Od pierwszej chwili wierzenicki genius loci zaczął
działać na Krasińskiego, w listach pisanych do Cieszkowskiego pojawiają się następujące
odniesienia do wsi: ‘Śni mi się Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej, wyrywam się ku niej,
wyciągam ramiona; gdy odjeżdżać będę, wezmę trochę piasku jej na pamiątkę’ i ‘Wzdycham
do Wierzenicy całą serca tęsknotą; więcej nie piszę, bo cóż nada pisać?’. Drugi swój pobyt
Krasiński podsumował słowami ‘Wyjechałem z Wierzenicy tak, jak niegdyś wyjeżdżałem
z miejsc, gdzie mi dobrze, błogo, błękitno było – tj. ze wstrętem do jazdy dalszej i ze łzami
w oczach! Pewno, gdybym tylko był mógł, byłbym się jeszcze z dzień został’. W liście
po czwartym pobycie napisał ‘Trzy dnia błogie, trzy dni dobre, trzy dni błękitne przeżyliśmy
razem. (…). Tęskno mi do Wierzenicy’. Wyrazem duchowej potrzeby Krasińskiego
do spotkań w wielkopolskim domu przyjaciela, w atmosferze świadomego odizolowania się,
spokojnej a zarazem rzeczowej, często filozoficznej dyskusji stało się słowo ‘wierzeniczenia’.
Ten neologizm wymyślony przez Krasińskiego, okraszony nutą tęsknoty za tym miejscem
szereg razy pojawił się w listach do Cieszkowskiego, niegdyś było ich ponad 300
w wierzenickim archiwum”.
Umieszczanie elementów twórczości epistolarnej na tablicach towarzyszącym szlakom
turystycznym stanowi zabieg nieczęsty, choć niekiedy stosowany. W zakolu rzeki Warty,
na
zbiegu
tras
pieszo-rowerowych
w
rezerwacie
przyrody
„Krajkowo”
[www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl], w miejscu przeznaczonym do odpoczynku,
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Nadleśnictwo Konstantynowo umieściło tablicę z lirycznym „Listem do turysty”. W liście
czytamy: „Jeśli jesteś w dalekiej podróży, jeśli miejski zgiełk już cię znużył, na chwilę
wstrzymaj swój ‘wehikuł czasu’ i po prostu do mnie wstąp – do lasu. Mam dla ciebie pod
dachem ławeczkę, usiądź na niej, odpocznij chwileczkę. W ciszy wsłuchaj się w moją
muzykę – to w koronach wiatr pociąga smykiem. Mam dla ciebie drogę zieloną, czarnożółtym kolorem znaczoną, tam na spacer się wybierz z ochotą, swym rowerem albo piechotą.
By nie zbłądzić nie zbaczaj ze szlaku, bądź uważny i pilnuj znaków. Ścieżka sama przez bór
poprowadzi, tajemnice ostępów ci zdradzi. Jeszcze tylko o jedno cię proszę, abyś śmieci
wyrzucił do koszy. I powracaj tu z przyjemnością, będę czekał na ciebie z radością.
By umilać twój wolny czas. Z pozdrowieniem zielonym – twój las”. Rola Lasów
Państwowych i poszczególnych nadleśnictw w rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowoturystycznej jest nieoceniona i, zdaniem autora artykułu, niedoszacowana, a przy tym warta
analiz i badań.
W przypadku „Alei Filozofów” Lasy Państwowe połączyły ze sobą dwa interesujące
elementy: opisy cennych zasobów przyrodniczych (z unikatowym pomnikiem przyrody
na czele) z osiągnięciami wybitnych postaci kultury, nauki i sztuki. W przypadku Augusta
Cieszkowskiego, który był zarówno filozofem, jak praktykiem, agronomem i właścicielem
wsi, któremu nieobce były meandry prac rolnych, mamy do czynienia z ciekawą asocjacją.
Informuje o niej tablica „Sosna” (tekst i fotografia W. Buczyński, rysunki A. Kandziora):
„Ta martwa dziś sosna stojąca przy leśnej drodze wyrastała w zupełnie innym otoczeniu,
na granicy nadrzecznej skarpy i pół folwarku Pawłówko. Nazwanego tak w XIX wieku przez
Augusta Cieszkowskiego na cześć swojego ojca Pawła. Na części terenu Pawłówka August
Cieszkowski miał znakomicie prowadzoną szkółkę leśną. Dostatek przestrzeni sprawił,
że drzewo miało na niewysokim, przysadzistym pniu gęstą i nisko osadzoną rozłożystą
koronę. Zupełnie inną od drzew rosnących w zwartym drzewostanie (…). To sprawiło,
że orzeczeniem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 15 grudnia 1956
stała się pomnikiem przyrody. Nr 258 – sosna pospolita (Pinus silvestris L.)
o charakterystycznym kształcie (…). Własność Skarbu Państwa pod zarządem Zarządu
Lasów Państwowych w Poznaniu”. Dalej czytamy: „Pomnikami przyrody są pojedyncze
twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych (…). Romantyczna natura Zygmunta Krasińskiego sprawiła,
że jego wzrokowi nie umknęło to nietypowe przez swój wygląd drzewo. Czasem zdarza się
natrafić na opowieści z nim i tą sosną związane. Można je traktować jako czyjeś bajanie albo
piękną, tęchnącą romantyzmem legendę. Tu pod rozłożystą sosną odczytywał listy od miłości
swego życia Delfiny Potockiej. Rozpościerające się w górze konary nieraz słyszały
wygłaszane szeptem wyrazy tęsknoty za ukochaną, wymieszane z cierpkimi słowami
wyrzutów pod adresem ojca, który doprowadził do wymuszonego małżeństwa z Elizą
Branicką. Mówiące, że Krasiński swój żal topił w przednim niechanowskim piwie pitym
w stojącej na rozwidleniu dróg szachulcowej karczmie z podcieniem wspartym na trzech
słupach. Zaś ta sosna na wzgórzu powoli usychała po śmierci wieszcza”.
Nie tylko sosna usychała z tęsknoty, ale, metaforycznie rzecz ujmując, także bywalcy
dworu w Wierzenicy; zarówno stali, jak i okolicznościowi. Świadczą o tym tablice
im poświęcone (wszystkie postaci mają wiernie odtworzone rysy na podstawie fotografii)
oraz bardzo osobiste utwory, pobytom w Wierzenicy poświęcone. Tablica „Jadwiga
z Puttkamerów Żółtowska (1889-1968)” informuje: „Prawnuczka Maryli Wereszczakówny,
młodzieńczej miłości Mickiewicza, bywała w Wierzenicy w latach 1919-1932. W swoim
Dzienniku … napisała: ‘Dom biały, długi, niski, w cieniu kasztanów, z przeciwnej strony
zakończony pochyłością zarośniętą dzikimi krzakami. (…). Wprost od dworu, na wzniesieniu
kościół. (…). Wierzenica jest ślicznie położona na stoku góry, nad łąkami i rzeczką,
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a po przeciwległej stronie wznoszą się na pagórkach lasy o wspaniałych sosnach. Wierzenica
posiada sielską rozmaitość krajobrazu, staw i młyn turkoczący pod lasem, stare topole rosnące
rzędem nad rzeką, ale przede wszystkim falistość gruntu, owe zagłębienia i kotlinki, które
urozmaicają drogi leśne”. Z tablicy „Kazimiera Iłłakowiczówna (1892?-1983)”
dowiadujemy się: „Poetka, wielokrotnie bywała w Wierzenicy przed i po II wojnie.
W wierszu Pochwała Wierzenicy tak widziała wieś: ‘O Wierzenico, z szlachetności rysów
całaś jest warta pędzla i opisu, z płodności gleby, z łąk zielonej krasy, z wysokopiennej twych
urody lasów, z bystrości rzek twych, rozległości stawów, całaś jest godna i pochwał, i sławy’.
W Pani Wenus w Wierzenicy opisuje też lasy sąsiadujące ze wsią w okresie
międzywojennym: ‘W pobliżu dworku dziczał wzdłuż rzeczki wielki sad (…) dalej ciągnęły
się w kierunku Gniezna lasy a lasy omal że nie do samych Pobiedzisk. Długie, wąskie parowy
przecinały las w poprzek, a wszędzie śmigały przez paproć i wrzosy rude lekkonogie sarny’”.
Kazimiera Iłłakowiczówna jako jedyna (w dokonanym przez Lasy Państwowe wyborze)
wspomina o zwierzętach. Pozostałe postaci koncentrują się, przeważnie w manierze
charakterystycznej dla epoki romantycznej, na przyrodzie i roślinności oraz, wiernych
i realistycznych opisach krajobrazu. Świadczy o tym tablica „Teodor Tyc (1896-1927)”:
„W swoim Pamiętniku ten przedwcześnie zmarły uczony – historyk z Uniwersytetu
Poznańskiego i działacz narodowościowy – 1 czerwca 1922 r. zapisał: ‘W dniu Bożego Ciała
byłem z panem B.CH. w Wierzenicy u hr. Cieszkowskiego [Augusta Adolfa zwanego Guga]
gdzie spędziłem kilka miłych godzin z gospodarzem i jego gośćmi’. Pomimo krótkiego
pobytu dostrzegł przyrodnicze i historyczne walory wsi. ‘Krajobraz cichy, lesisty, sielski,
pełen rzeczek i krzewów: sad stary, gęsty, zapuszczony, dworek biały, skromny. Przy małym
kościółku drewnianym wśród kwiatów płyta grobowa Aug. Cieszkowskiego. Nie mógł leżeć
gdzie indziej – autor ‘Ojcze nasz’; to miejsce jak stworzone dla niego”.
Walory przyrodnicze są konkretnie oszacowane i wysoko ocenione przez „Bernarda
Chrzanowskiego (1861-1944)”, którego tablica informacyjna charakteryzuje jako:
„Animatora wielkopolskiego skautingu, w lasach majątku Wierzenica od pierwszych lat
istnienia obozowali wielkopolscy skauci (harcerze). W zbiorze gawęd dla harcerzy Z ojczyzny
napisał: ‘Uchowała się ze swą urodą i ciszą, na uboczu od głównych dróg, lasem na pół
osłonięta (…) nad szybką, rwącą rzeką Główną. Są w Wierzenicy pola orne i lasy, polany
i gaje, równiny zbożem, a wzgórza sosnami okryte; przy drogach to same białe brzozy,
lub czarne świerki, to cieniste kasztany lub świeżością liści wonne orzechy; są chłodne leśne
uroczyska, stawy (…) terkocący młyn wodny, kwieciste łąki ze stuletnimi dębami, ciche jary
z krzakami bladych polnych róż i śpiewami słowików”. W opisach zawartych na tablicach
informacyjnych parokrotnie przewija się „terkocący młyn”. Tablica „Młyn”, stojąca poza
aleją przy gospodarstwie rybackim obok wierzenickich stawów, zawiera obfitą historię
powstania, rozwoju i upadku młyna, który przez dekady pełnił funkcje służebne
dla okolicznych mieszkańców. Warte wzmianki jest to, że pojedyncze jego podzespoły
(dwa młyńskie koła) zostały w 1975 r. przeniesione do Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach, gdzie latami były elementem stałej ekspozycji.
W 1998 r. rozpoczęto rekonstrukcje młyna z Wierzenicy na potrzeby turystów zwiedzających
Park.
Z tablic w „Alei Filozofów” dowiadujemy się, niczym z archiwalnej listy obecności lub
protokołu z zebrania, o gościach wizytujących Cieszkowskiego dwór w Wierzenicy oraz
funkcjach, jakie te znamienite osobistości pełniły w Polsce i za granicą. Konkretyzm przebija
z tablicy „Tadeusz Gustaw Jackowski (1889-1972)”: „Syn patrona kółek rolniczych –
Maksymiliana. W Walce o polskość napisał: ‘Pamiętam pierwszą moją bytność w tym domu,
w dwa lub trzy lata po śmierci wielkiego uczonego. Cichy dworek wiejski był pełen
wspomnień o zmarłym. (…) pobyt gościom uprzyjemniała sędziwa pani Klara Dembińska
(…). Poznałem tam również weterana powstania styczniowego, Sybiraka nazywanego przez
wszystkich panem Piotrem, które przez długie lata wiernie strzegł zbiorów wierzenickich,
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a przede wszystkim bogatego archiwum’. Przytacza słowa syna o propozycji króla pruskiego
teki finansów dla Augusta Cieszkowskiego: ‘Dobrze, że nie zaproponował mi teki ministra
oświaty, bo nie byłbym mógł jej odmówić’”. Tablica „Raczyńscy z Rogalina”: Róża (18491937), wdowa po Władysławie Krasińskim, synu romantycznego wieszcza Zygmunta,
poślubiła Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Jej młodszy syn Edward Bernard (1891-1993)
został jednym z czterech usynowionych przez Augusta ‘Gugę’ Cieszkowskiego, przyjął
nazwisko Cieszkowski-Raczyński. Został właścicielem Wierzenicy. W latach 1979-1986
Edward Raczyński pełnił funkcję prezydenta RP na uchodźctwie. Roger (1889-1945) był
wojewodą poznańskim, ambasadorem w Bukareszcie, posłem przy rządzie greckim
na wychodźstwie. Cała trójka Raczyńskich bywała wielokrotnie w Wierzenicy. Najwięcej
czasu spędziła w niej hrabina Róża porządkując dokumenty i zbiory – spuściznę
po Cieszkowskich”.
Sztandarową postacią i częstym bywalcem u Augusta Cieszkowskiego był
zaprzyjaźniony z nim Zygmunt Krasiński. Tablice im poświęcone stoją obok siebie
w honorowym miejscu na szczycie wzgórza w centralnej części „Alei Filozofów”; pomiędzy
nimi jest prześwit i dobry widok na gościnny dwór. Na tablicy poświęconej przyjacielowi
Cieszkowskiego czytamy: „Zygmunt Kraiński (1812-1859). Wybitny twórca romantyczny –
jeden z wieszczów, poeta, prozaik, dramatopisarz i filozof. Spod jego pióra wyszły
m.in. Nie-boska komedia, Irydion, Przedświt, ogromna ilość listów. W latach 1843-1845
sześciokrotnie gościł w wielkopolskiej siedzibie przyjaciela. Była to najtrwalsza,
najszczęśliwsza z jego przyjaźni. Miała znaczący wpływ na dzieje myśli ich obu.
Był pierwszym czytelnikiem i życzliwym recenzentem największego dzieła filozoficznego
Augusta Cieszkowskiego – Ojcze nasz. Wierzenica ze względu na atmosferę spotkań stała się
dla poety miejscem szczególnym. Wymyślił dla niej nazwę wierzeniczenia. Pobyty w niej
zapoczątkowały u Krasińskiego stale rosnące zainteresowanie problemami Wielkiego
Księstwa Poznańskiego”.

Filozofowie spacerujący i dyskutujący
Uprawianie filozofii w ruchu, podczas spacerów, było jedną z charakterystycznych cech
antycznych mędrców humanistycznie zorientowanych. Sokrates (ok. 470-399 p.n.e.) nauczał
chodząc po ruchliwej i tłocznej agorze w Atenach oraz w gimnazjonach. Jego uczeń,
barczysty Platon (427-347 p.n.e.), twórca pierwszej wyższej uczelni europejskiej (założonej
w gaju) – Akademii – chętnie wykładał w marszu, specyfice czego świetnie odpowiadają
„wynalezione” przez niego „dialogi”, wzbogacające formą i treścią dotychczasowe sążniste
traktaty filozoficzne. Uczeń Platona – Arystoteles (384-322 p.n.e.), założyciel Liceum –
ze względu na zwyczaj spacerowania podczas wykładów zyskał przydomek „Perypatetyka”
(tzn. „Przechadzającego się”, z gr. peripatetikos). Epikura z Samos (341-270 p.n.e.) nazywa
się „filozofem z Ogrodu”, z uwagi na fakt prowadzenia przez niego wykładów na łonie
natury. Piesze przemieszczanie się było podstawowym środkiem transportu większości ludzi,
nie tylko w antyku (i nie tylko filozofów). Znaczne odległości przemierzali pieszo tacy
chrześcijańscy myśliciele, jak: św. Paweł z Tarsu (ok. 5-10-ok. 64-67 n.e.), św. Augustyn
(354-430 n.e.) i św. Tomasz z Akwinu. Aktywność fizyczną w środowisku przyrodniczym
zalecali nowożytni filozofowie: Tomasz Morus (1478-1535), Francis Bacon (1561-1626)
i Tomasz Campanella (1568-1639) [Sahaj 2003, s. 85-102]. Zwolennikami spacerów,
edukacji i ćwiczeń na świeżym powietrzu byli myśliciele oświeceniowi: Jean Jacques
Rousseau (1712–1778) i Adrien Claude Helvétius (1715-1771), a w Polsce Hugo Kołłątaj
(1750-1812), Stanisław Staszic (1755-1826), bracia Jan Śniadecki (1756-1830) i Jędrzej
Śniadecki (1768-1838). Słynny ze swoich regularnych spacerów był pruski rygorysta moralny
Immanuel Kant (1724-1804), którego bezbrzeżny podziw wywoływało: „niebo gwiaździste
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nade mną i prawo moralne we mnie” [Kant 1984, s. 256], ale który przyrody nie cenił i z jej
walorów (poza spacerami) nie korzystał; również nie podróżował [zob.: Currey 2015,
passim]. Twórczość tak różnych myślicieli XIX/XX w., jak Bertrand Russell (1872-1970),
Martin Heidegger (1889-1976), czy św. Jan Paweł II (1920-2005), jest nierozłącznie związana
z aktywnością fizyczną i przyrodą. Nowoczesne systemy edukacji cielesnej tworzone przez
Henryka Jordana (1842-1907) i Eugeniusza Piaseckiego (1872-1947) – patrona poznańskiej
Akademii Wychowania Fizycznego – zakładały aktywność fizyczną na świeżym powietrzu
jako warunek sine qua non prawidłowego rozwoju silnych, sprawnych i zdrowych ludzi.
Piasecki, pomny ideału kalokagatii Platona, wraz ze sportowym wychowaniem uznawał
konieczność akademickiej edukacji młodzieży poprzez filozofię i socjologię, szerzej: nauki
humanistyczne i społeczne [Piasecki 1931, s. 6-10].
Przyroda odgrywała szczególną rolę w romantyzmie, rozumianym jako szeroki nurt
artystyczno-filozoficzny i literacki. Cierpienia młodego Wertera autorstwa Johanna
Wolfganga von Goethego (1749-1832) nie gdzie indziej znajdowały swe ujście i koniec,
jak na łonie przyrody. Rację zdaje się mieć Beata Frydryczak, zauważając: „Nowe
w XVIII wieku formy spędzania czasu wolnego, takie jak spacery, polowanie i łowienie ryb,
które stały się popularne w okresie, gdy tereny wiejskie przeobrażały się w krajobrazowe
przestrzenie wypoczynku, walorów historycznych i estetycznych, pozwalając dostrzec
w podróżach rodzaj ‘praktykowania malowniczości’ (…). Podróże i ogrody, choć odnoszą się
do odmiennych sfer aktywności, faktycznie sprowadzają się do bliskiego sobie procesu,
którego istota opiera się na idei projektowania obrazów i testowania spojrzenia
panoramicznego. (…). Turyści, przeszkoleni przez malarstwo w rozpoznawaniu
malowniczych scenerii, byli już przygotowani do poszukiwania the picturesque w środowisku
naturalnym” [Frydryczak 2013, s. 146]. W takim środowisku dysputy filozoficzne prowadził
A. Cieszkowski z zaprzyjaźnionym Z. Krasińskim, rzecznikiem romantycznej walki
narodowowyzwoleńczej. Ich zażyłość przejawiała się również w prowadzonej przez nich
korespondencji [Kallenbach 1912, t. 1-2]. Ruch na świeżym powietrzu w przyrodniczym
otoczeniu sprzyjał nastawieniu refleksyjnemu i dyskusjom filozoficznym. W jednym
z prężnych ośrodków akademickich – Heidelbergu – jest wytyczona „droga filozofów” (niem.
Philosophenweg) prowadząca wzdłuż rzeki przez zadbane ogrody i zieleńce, chętnie
uczęszczana przez studentów i wykładowców. Jeden z współtwórców egzystencjalizmu –
Martin Heidegger – będąc pod wpływem poezji Fridricha Hölderlina (1770-1843), którym
zafascynowanych było wielu niemieckich filozofów, wędrował po lasach. Do metafory
leśnego „prześwitu” (rozjaśniającego drogę bycia w świecie) Heidegger często odwoływał się
w swej późnej filozofii. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) porzucił filozofię akademicką, by
samotnie zamieszkać w lesie, podobnie jak Bernd Heinrich (ur. 1940), żyjący
w symbiotycznym związku z przyrodą, ale obaj ci Austriacy to wypadki odosobnione
i skrajne.
W literaturze przedmiotu odnajdujemy liczne apologie filozofów i refleksyjnie
nastawionych myślicieli zachęcających do kontemplacji przyrody, krajobrazów, okolicy
bliskiej miejsca zamieszkania. „Pojęcie okolicy i zamieszkiwania trafiło do słownika
filozoficznego dzięki Martinowi Heideggerowi” – twierdzą Beata Frydryczak i Dorota
Angutek [2014, s. 14 ]. Georg Simmel (1858-1918) w studium Filozofia krajobrazu napisał:
„Ileż to razy na przechadzce przyglądamy się z mniejszą czy większą uwagą drzewom,
strumieniom, łąkom, łanom zbóż, pagórkom, domom oraz nieskończenie zmiennej grze
światła i chmur, jednakowoż zważając na szczegóły lub nawet ogarniając je jednym
spojrzeniem, nie uświadamiamy sobie jeszcze, że oto oglądamy ‘krajobraz’” [Simmel 2006,
s. 292]. Wypowiedź tę dopełnia Martin Pollack, pisząc: „’Krajobraz’. Pojęcie to budzi w nas
najczęściej pozytywne odczucia oraz przyjemne skojarzenia, zwłaszcza jeśli, zupełnie
bezkrytycznie, mamy na myśli niezabudowaną i niezaludnioną przestrzeń, którą poznajemy
w czasie pieszych wędrówek lub podróży” [Pollack 2014, s. 5 i nast.].
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Przebywając w atrakcyjnym otoczeniu przyrodniczym, spacerując po miejscach
naznaczonych historią i kulturą, wchodzimy w inny wymiar: duchowy, transcendentny.
Ten rodzaj transformacji – fenomen płynnego przechodzenia z przestrzeni fizycznej
w duchową, co ułatwia rozumiejące bycie w świecie – uchwyciła Hanna BuczyńskaGarewicz, pisząc: „Przestrzeń miejsc jest otoczeniem człowieka. Sens tego otoczenia nie daje
się zredukować do czysto fizycznego przebywania w pewnych wymiernych granicach.
Nie jest on również wyznaczony przez czas pobytu w miejscu; pobyt może być przelotny
lub trwały, czas jego trwania nie określa jednak charakteru samego związku z miejscem”
[Buczyńska-Garewicz 2006, s. 129]. Dorota Angutek wzmacnia i wzbogaca ten przekaz,
informując: „Przejęcie z filozoficznej perspektywy idei bycia do antropologii kulturowej
oznacza przesunięcie akcentu z teoretyzowania na temat kultury na zagadnienie procesu
uczestniczenia podmiotów w kulturze. (…) nie mówimy o pojedynczym fizycznym
krajobrazie naturalnym jako zjawisku zewnętrznym do człowieka, ale o subiektywnokulturowych sposobach jego kreowania, rozumienia i zmysłowego doświadczania” [Angutek
2013, s. 19]. Proces ten, relację ja-świat, opisał filozof i socjolog Karl Schlögel, używający
kategorii „map mentalnych”, o których twierdził, że są immanentnym „(…) światem, który
każdy ze sobą nosi, są magazynem i zapleczem obrazów. (…). Posługiwanie się terminem
mental maps implikuje tak wiele przestrzeni, ile istnieje zdań, sposobów postrzegania,
sposobów doświadczania. Mental maps kładą w zasadzie kres wyobrażeniu o jednej
przestrzeni, są radykalną subiektywizacją wyobrażenia o przestrzeni” [Schlögel 2009, s. 242].
Stefan Symotiuk chodzenie uważał za sprzyjające namysłowi, a przechadzki traktował
jako czynność stricte filozoficzną [Symotiuk 1997, s. 105-123]. Podobnego zdania jest
Tadeusz Sławek, który uważa, że „chodzenie to nie jest sport”, ale rodzaj medytacji
filozoficznej [Sławek 2016, s. 87-102]. Ulrich Schnabel sądził, że: „(…) wielkim myślicielom
najlepsze pomysły przychodziły do głowy (…) podczas wędrówek (wygląda na to,
iż zwłaszcza myślenie filozoficzne bywa szczególnie pobudzone w trakcie chodzenia)”
[Schnabel 2014, s. 20]. Prolegomeną do bliższego poznania siebie, innych ludzi oraz
najbliższej okolicy miejsca zamieszkania lub czasowego przebywania (np. w podróży), może
być rezygnacja z szybkich środków transportu, „wolne podróżowanie” zalecane przez Dana
Kierana [2014] oraz Jennie Dielemans [2011], poruszanie się o własnych siłach, reklamowane
w „Filozofii chodzenia” Frédérica Grosa [2015]. Rzecznikami mobilności i kontemplacji
świata podczas marszów i spacerów było wielu filozofów, podróżników oraz
zaangażowanych i społecznie wrażliwych turystów. Bill Bryson (ur. 1951) osobistym
przykładem sugestywnie pokazał, że piesza eksploracja okolic bliższych i dalszych zawsze
przynosi ekscytujące doznania i pouczające doświadczenia kulturowo-społeczne; tej filozofii
działania był wierny przez całe aktywne życie [zob.: Sahaj 2015]. Jak interesujące poznawczo
mogą być mikro-podróże po okolicznych wsiach i miasteczkach oraz leśnych peryferiach
dużych miast pokazują praktyki absolwenta filozofii Łukasza Długowskiego, który
w jednodniowych wyprawach realizowanych w ramach rekreacyjnej turystyki przygodowej
[zob.: Próchniak 2017], penetruje Poznań i jego okolice nasycone atrakcjami przyrodniczymi
i turystycznymi [Długowski 2016]. Innym przykładem chodzącego poznańskiego
nie-akademickiego filozofa jest Marcin Fabjański, autor przygotowywanej do druku książki
„Zostaje tylko tło. Jak wędrować filozoficznie”. Klasycznym myślicielem po świecie pieszo
chodzącym jest filozof Marek Kamiński [zob. Plichta 2017, s. 19-34].

Przestrzeń przyrodnicza nasycona historią i kulturą, a turystyka kulturowa
Pisząc o przyrodzie nasyconej komponentami kulturowymi w kontekście turystycznym
Monika Kostaszuk-Romanowska zauważa: „Skojarzenie praktyk turystycznych
z krajobrazem wydaje się tak mało oryginalne (…). Turystyka to przecież nic innego
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jak obcowanie z pięknymi widokami – niezwykłymi, innymi niż te znane z codziennego
doświadczenia, fascynująco obcymi, w mniejszym lub większym stopniu naznaczonymi
egzotyką. Wejście w rolę turysty opisuje się zawsze kategorią geograficzną – aby nim zostać,
trzeba zmienić otoczenie, przemieścić się w przestrzeń identyfikowaną jako nie-własna,
odkryć obszar leżący poza terytorium przypisanym do pragmatyki ‘normalnej’ egzystencji.
O ile kontakt z pejzażem w takim rozumieniu ‘obcym’ należy traktować jako kategorię
podstawową w analizie zachowań turystycznych, o tyle charakter tego kontaktu, jego
przebieg i wynikające z niego skutki można rozpoznać, uwzględniając rozmaite,
niekoniecznie komplementarne ujęcia badawcze. Ich wspólny mianownik stanowi złożona
reakcja człowiek – pejzaż, co oznacza, i obserwacji musimy poddać zarówno ustanawiany
przez nią typ doświadczenia podmiotu, czyli turysty, jak i motywowany nią rodzaj
przetworzeń obiektu, czyli krajobrazu. Pejzaż w praktykach turystycznych jest zawsze
rzeczywistością przetworzoną, pozbawioną autonomii, ujętą w kadr i poddaną oglądowi,
inicjującą wieloetapowy proces ukierunkowanej percepcji” [Kostaszuk-Romanowska 2014,
s. 243]. Cytowana autorka dodaje: „W opisie praktyk turystycznych kluczowa jest motywacja
ich uprawiania (…) czyli poszukiwanie obcych, niespotykanych na co dzień widoków.
Egzotyczność stanowi podstawę ich pozycjonowania, jednak cecha ta, występująca w różnym
nasileniu, zależy od subiektywnego odczucia turysty, zakresu jego własnych
dotychczasowych doświadczeń oraz warunków, w jakich odbywa się doświadczenie
przestrzeni odbierane jako nowe” [Ibidem, s. 249].
B. Frydryczak analizując krajobrazy przyrodnicze przeniknięte kontekstami
historycznymi i kulturowymi, podnosiła konieczność ich interdyscyplinarnego badania,
zwłaszcza w oparciu o nauki o kulturze i nauki społeczne; w tym antropologię i filozofię oraz
geografię humanistyczną [Frydryczak 2014, s. 7-8; zob.: Grzybkowska 2018]. Hans G.
Gadamer filozoficznie zauważa: „Nasze codzienne życie jest ustawicznym kroczeniem przez
równoczesność teraźniejszości i przeszłości. Możność takiego poruszania się w horyzoncie
otwartej przyszłości i niepowtarzalnej przeszłości stanowi istotę tego, co nazywamy
‘duchem’” [Gadamer 1993, s. 12]. Duchowe, refleksyjne, świadome bycie w świecie wsparte
jest na fundamentach kulturowych, historycznych i społecznych. W przypadku
„Alei Filozofów” A. Cieszkowskiego mamy właśnie do czynienia z fenomenem, który
poprzez spacer po lesie i duchowe obcowanie z tymi, którzy współtworzyli niepodległość
Polski znajdującej się pod zaborami, przypomina nam o naszej historii, kulturze i sztuce.
H.G. Gadamer, uznający, że najlepiej poznawać historię niejako przy okazji (np. spaceru),
ujmuje rzecz następująco: „Dwie rzeczy, jak się wydaje, wychodzą tu sobie naprzeciw: nasza
historyczna świadomość i refleksyjna postawa nowoczesnego człowieka i artysty.
Uświadomienie sobie historii, świadomość historyczna, nie jest czymś, z czym należałoby
łączyć nazbyt uczone lub światopoglądowe wyobrażenia. Należy po prostu myśleć o tym,
co jest oczywiste dla każdego, kto staje wobec jakiegoś artystycznego dzieła przeszłości.
Jest wobec tego oczywiste, że taki ktoś nie uprzytamnia sobie nawet, że przystępuje do tego
dzieła ze świadomością historyczną. Rozpoznaje kostium przeszłości jako kostium
historyczny” [Ibidem, s. 13; zob.: Ritter 1996; Ricouer 2006]. Związek historii z turystyką
kulturową jest ewidentny, oczywisty i dobrze rozpoznany [Mikos von Rohrscheidt 2018].

Podsumowanie i wnioski – implikacje praktyczne
Tablice informacyjne z napisem „Aleja Filozofów” kierujące z głównej drogi
dojazdowej Poznań/Swarzędz/Kobylnica – Wierzenica zniknęły. Jadąc samochodem mija się
po prostu piaszczystą leśną drogę pnącą się pod górę – jedną z wielu podobnych. Do tego
miejsca (rozwidlenia dróg) prowadzą liczne i dobrze oznakowane trasy piesze (w tym
„Wielkopolska Droga Świętego Jakuba”) i rowerowe (w tym „Cysterski Szlak Rowerowy”).
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W pobliżu biegnie „Szlak Piastowski”, a w bezpośrednim sąsiedztwie jest „Szlak kościołów
drewnianych wokół Puszczy Zielonka”, ale omijają one anonimowe obecnie miejsce
rozpoczęcia dojścia/dojazdu do znajdującej się w środku lasu „Alei Filozofów”. Do alei
prowadzą nieliczne drogowskazy z innych miejsc Wierzenicy oraz z wnętrza lasu (od strony
wsi). Żeby zatem do tej alei dotrzeć, trzeba wiedzieć, że ona istnieje i gdzie ona jest,
a następnie zadać sobie niemały trud, żeby do niej dotrzeć, po drodze nie będąc pewnym, czy
zmierza się we właściwym kierunku. Informacje o alei zawarte są wprawdzie na turystycznej
tablicy informacyjnej ustawionej przy wierzenickim kościele, ale giną w nawale zawartych
na niej danych. Dotarłszy zaś na miejsce centralne alei (szczyt „Wzgórza Krasińskiego”),
nie wiemy, czy coś jeszcze dalej jest do zwiedzenia, bowiem tablice informacyjne
są zarośnięte wysokimi pokrzywami i trawami, a nie ma jednej, która ujmowałaby
i ewidencjowała wszystkie pozostałe (których nie widać, bo są w znacznej odległości
od siebie) wraz z pomnikiem przyrody – sosną przesadzoną przez A. Cieszkowskiego.
Ślady ognisk i napisy sprayem świadczą o bytności osób w tym, skądinąd schludnym
i czystym miejscu o nie zniszczonych tablicach informacyjnych, ławkach i wiacie, ale trudno
przesądzić, jakiej proweniencji były te wizyty i czy miały jakikolwiek związek z edukacją
i turystyką kulturową. Autor artykułu w ramach badań terenowych wielokrotnie prowadził
tu obserwacje o różnych porach roku, nigdy jednak na nikogo nie natykając się. To jeszcze
o niczym nie przesądza: wizytującymi mogły być wycieczki szkolne, peregrynujący
pielgrzymi, piesi i rowerowi turyści kulturowi podążający oznakowanymi trasami i szlakami,
mieszkańcy Wierzenicy licznymi imprezami obchodzący 865-lecie jej istnienia, a wreszcie,
co bardzo prawdopodobne, spacerowicze-lokatorzy pobliskiego, widzianego z najwyższego
punktu „Alei Filozofów” dworku Cieszkowskich, zmienionego w klimatyczny hotel.
O tym, że aleja jest względnie regularnie odwiedzana przez turystów kulturowych,
świadczą co najmniej dwa istotne fakty: od 1994 r. odbywa się organizowany przez PTTK
coroczny rajd pod hasłem „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (dojazd autokarami,
rowerami lub dojście pieszo), a od 2014 r. „Aleja Filozofów” jest elementem „Ścieżki
im Augusta Cieszkowskiego”. „Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy Szkole Podstawowej
im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie. Przy szkole umieszczono tablicę informująca
o działalności i dokonaniach Augusta Cieszkowskiego. Ścieżka prowadzi koło kościółka
pw. Św. Józefa w Kicinie, następnie przecina łąkę ze strumieniem i torfowiskiem, przechodzi
obok Lisiej Góry, dochodzi do historycznego traktu ze starymi lipami, klonami i jesionami,
dalej zmienia kierunek ze wschodniego na północny i zbliża się do skrzyżowania dróg.
Ponownie obiera kierunek wschodni i aleją ze starymi jabłoniami dochodzi do ‘Betlejemki’
(starej karczmy krytej trzciną, koło pomnikowych dębów i miejsca gdzie pracował stary
młyn), wąską dróżką pod górę pnie się do pomnikowej sosny Zygmunta Krasińskiego.
Dalej biegnie ‘Aleją Filozofów’ wzdłuż rzeki Głównej i kieruje się do Mechowa aby
‘aleją czereśnianą’ powrócić do Kicina” [www.czerwonak.pl/turysta/pl]. Wycieczka pozwala
na zobaczenie ważnego zabytku Wierzenicy w postaci podcieniowej chaty z XVIII/XIX w.
„Aleja Filozofów” w wierzenickim lesie, będąca de facto ścieżką edukacyjną, idealnie
nadaje się do refleksyjnych podmiejskich mikro-podróży (pieszych i rowerowych),
pozwalających na poznawanie historii i kultury regionu, województwa i Polski. W promieniu
15-30-40 km od tego miejsca znajdują się najstarsze ślady tworzenia się państwowości Polski
opartej na chrześcijańskich korzeniach (poznański Ostrów Tumski, Lednica, Gniezno).
Augusta Cieszkowskiego dworek w Wierzenicy, podobnie jak inne wielkopolskie dworki
szlacheckie, jak te, w których tworzył Adam Mickiewicz i Bolesław Prus, były – pod
zaborem pruskim – postępowymi ośrodkami polskiej kultury, filozofii, nauki i sztuki.
Tworzenie wokół i w pobliżu takich miejsc ścieżek dydaktycznych w powiązaniu z trasami
rekreacyjnymi i szlakami turystycznymi jest bardzo dobrym pomysłem, czego świadectwem
jest choćby Brama ICHOT na poznańskiej Śródce, opleciona ścieżkami rowerowymi
(Wartostrada). Pozostaje jednak kwestia transparentnej informacji turystycznej.

118

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

W Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku w Poznaniu od kompetentnych osób
tam pracujących można pozyskać gros cennych informacji o osobie Augusta Cieszkowskiego
i jego rodzinie, dworku w Wierzenicy i „Alei Filozofów” leżącej przy poszczególnych
szlakach turystycznych. Jednakże nie znajdujemy postaci A. Cieszkowskiego
w przewodnikach „Wielkopolska wybitnych Europejczyków” [2012], ani „Wielkopolska
wybitnych Polaków” [2012], choć miejsce w nim znaleźli inni zasłużeni dla Polski
filozofowie z wykształcenia (Hipolit Cegielski, 1813-1868; Jan Paweł II, 1920-2005); postaci
niekiedy jedynie wizytujące Wielkopolskę, jak Fryderyk Chopin (1810-1849) [Śladami
Fryderyka Chopina po Wielkopolsce 2012]. O „Alei Filozofów” nie ma słowa
w kieszonkowym przewodniku „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania”, choć
uwzględniono w nim inną ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą: „Bobrowy szlak”
[www.kornik.travel/pl], znajdujący się opodal Czmońca (przy drodze Rogalin – Śrem).
W czasie prowadzenia badań remontowane Centrum Informacji Miejskiej było zamknięte.
Wygląda więc na to, że „Aleja Filozofów” nie znajduje się na mapie turysty
kulturowego (informacji o Cieszkowskim próżno szukać na stronie internetowej
[www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl], ani tym bardziej na mapie turysty masowego, jako
atrakcja typu „must see”; akurat w tym ostatnim przypadku może to być jej atutem. Georg
Simmel, „(…) analizując rodzącą się formę turystyki masowej, wskazuje różnicę między
samotnym, romantycznym spotkaniem z górami, pełnym duchowego pojednania z naturą,
a zbiorową formułą wycieczek, odsuwającą na bok moment indywidualnej jedności
z nieokiełznaną przyrodą. Dokładnie to samo rozróżnienie dużo później wprowadził John
Urry, dostrzegając w turystyce aspekt wizualnej przyjemności i konsumpcji, wyrażającej się
w turystycznym spojrzeniu” [Frydryczak 2013, s. 156]. „Aleja Filozofów” jest plenerowym
przechowalnikiem i utrwalaczem polskiej historii i kultury. Z jednej strony zachęca
do aktywności fizycznej, z drugiej zaś do aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury
w filozoficznym nastroju.

Appendix
Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego założona przez polskich filozofów – prof.
Juliusza Domańskiego i prof. Stanisława Borzyma – w celu „(…) rozwoju i upowszechniania
myśli humanistycznej, szczególnie filozoficznej; międzynarodowej wymiany myśli
filozoficznej; budowy europejskiej wspólnoty naukowej i zacieśniania współpracy pomiędzy
krajami UE na gruncie szeroko pojętej humanistyki; upowszechniania wiedzy o kulturze
i filozofii polskiej; gromadzenie materiałów obrazujących dawny i współczesny stan
humanistyki oraz wyrównywania szans edukacyjnych pomiędzy regionami Polski, krajami
UE i krajami sąsiednimi [www.kronos.org.pl]. Fundacja wydaje czasopismo filozoficzne
„Kronos” (metafizyka, kultura, religia) i funduje stypendia najlepszym magistrantom
i doktorantom oraz „produkuje” programy kulturowe dla TVP Kultura, np. publicystyczny
„Kronos”, którego celem jest „(…) wprowadzenie na publiczną antenę tematów
wymagających namysłu oraz promocja nieagresywnego modelu debaty o tematach
kontrowersyjnych” [www.vod.tvp.pl]. Na TVP Kultura możemy oglądać również programy
prowadzone przez innych filozofów, np. „Dezerterów”, których moderatorem jest autor
poczytnych powieści oraz książek podróżniczych i folderów turystycznych Łukasz
Orbitowski, a także „Dziennik filozofa”, prowadzony przez etyka Jacka Hołówkę.
Dyrektorem TVP1 od 2017 r. jest filozof Mateusz Matyszkowicz, wcześniej dyrektor TVP
Kultura, prowadzący w niej program „Chuligan literacki”, a w Programie 3 Polskiego Radia
program literacki „Czarnoksiążnik”.
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„Philosophers' Alley” by August Cieszkowski
as an element of the Poznan’s culture tourism
Key words: philosophy, cultural tourism, Poznan, Greater Poland.
Abstract
The purpose of the article is to present and analyse the cultural-social potential
of „Philosophers' Alley” which can be found in Wierzenica near Poznań. „Philosophers'
Alley” is an educational-recreational path commemorating the meetings of the doctor
of philosophy and count August Cieszkowski with the leading thinkers of the 19th century,
Zygmunt Krasiński in particular. Situated close to the historic manor house, erstwhile
Cieszkowski’s seat, currently it performs the role of the hotel „Dwor Wierzenica”.
„Philosophers' Alley” is located at the intersection of a few pedestrian and bicycle routes,
a tourist „Wooden Churches Trail around Zielonka Forest” and „The Piast Trial”. The article
concentrates around the issues of cultural tourism, one of the elements of which is to get
to know valuable natural resources, as seen from a philosophical and sociological perspective.
Deliberations are a part of the centenary anniversary of Poland regaining independence
as well as centenary anniversary of the founding of Poznań University of which
A. Cieszkowski was a co-founder.
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Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania
badaczowi turystyki
Słowa kluczowe: historia sztuki, nauki o turystyce, zabytki i dzieła sztuki, szlaki kulturowe
Streszczenie
Turystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, które wywołuje zainteresowanie
badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy. W ramach tzw. nauk o turystyce wymienia
się cały szereg dyscyplin zajmujących się tematyką podróżowania w czasie wolnym, takich
jak na przykład: geografia, filozofia, socjologia, antropologia, ekonomia, czy marketing.
Do owych dyscyplin nie zalicza się historii sztuki, gdyż nie zajmuje się ona w sposób
bezpośredni turystyką, lecz badaniem dzieł sztuki. Trzeba jednak zauważyć, że historia
sztuki, dostarczając wiedzy na temat istotnej części dziedzictwa kulturowego, odgrywa dużą
rolę w krajoznawstwie i turystyce ukierunkowanej na walory i atrakcje kulturowe.
Celem artykułu jest identyfikacja powiązań pomiędzy historią sztuki a turystyką –
zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Realizacja tak zarysowanego celu
wymaga prześledzenia dziejów historiografii artystycznej oraz naukowej historii sztuki
w poszukiwaniu ich punktów styczności z podróżowaniem i turystyką. Do tych wspólnych
obszarów można zaliczyć m.in.: literaturę podróżniczą opisującą zabytki i dzieła sztuki
(w tym zwłaszcza przewodniki), podróże artystów i badaczy sztuki, czy zjawisko
kolekcjonowania dzieł sztuki przez podróżujących, które nasiliło się szczególnie w XVIII
wieku w kręgu arystokracji biorącej udział w podróżach edukacyjnych, określanych mianem
Grand Tour.
Warto wskazać też na wykształcony przez historię sztuki dorobek (m.in. aparat
pojęciowy oraz metodologię), który może stanowić źródło inspiracji we współczesnych
humanistycznych badaniach nad turystyką. Na omówienie zasługuje ponadto możliwość
praktycznego wykorzystania historii sztuki w kształceniu kadr turystycznych oraz tworzeniu
tzw. produktów turystycznych (m.in. szlaków kulturowych).

Wstęp
Dokładnie pięćdziesiąt lat temu ukazał się artykuł Władysława Tatarkiewicza [1968],
zatytułowany O pojęciu wartości, co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi
sztuki. W tekście tym autor starał się połączyć dwie dyscypliny naukowe, którymi się
zajmował, wskazując na przydatność niektórych koncepcji filozoficznych (a dokładniej –
aksjologicznych) dla historii sztuki. Współczesny rozwój humanistycznych badań
nad turystyką skłania do podobnych refleksji, dotyczących możliwości wykorzystania
metodologii i dorobku różnych nauk w wyjaśnianiu lub – w niektórych przypadkach –
odpowiednim kreowaniu owego fenomenu kulturowego, jakim jest turystyka.
Zamieszczona w tytule łacińska sentencja „ars longa, vita brevis”, przejęta z Aforyzmów
Hipokratesa z Kos (ok. 460–ok. 370 p.n.e.), dotyczyła pierwotnie medycyny (sztuki
medycznej, której nie da się nauczyć w ciągu całego życia)1, jednakże później zaczęła być
W pełnej wersji: Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile
(„Życie krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd niełatwy”).
1
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odnoszona do sztuki rozumianej jako twórczość artystyczna lub efekt owej twórczości.
Nadano jej tym samym nowy, z czasem trwale zakorzeniony w kulturze wydźwięk,
wskazujący na nietrwałość i ulotność życia ludzkiego w porównaniu ze sztuką, która jest
wieczna. Istotną właściwością sztuki jest fakt, że przyciąga ona zainteresowanie, stając się
często powodem (głównym lub jednym z wielu) do odbywania podróży turystycznych.
W tym kontekście zabytki architektury, dzieła rzeźby czy malarstwa stają się przedmiotem
zainteresowania nie tylko historyków sztuki, ale także przedstawicieli nauk społecznych,
a zwłaszcza badaczy zajmujących się turystyką.
Niniejszy artykuł, przyjmując za źródło inspiracji przywołaną pracę Tatarkiewicza,
stanowi próbę ukazania licznych wspólnych obszarów dla historii sztuki oraz turystyki
i prowadzonych w jej obszarze badań. Owe wspólne obszary można zidentyfikować zarówno
w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W związku z tym warto zaprezentować pokrótce
genezę kształtowania się historii sztuki jako odrębnej dyscypliny naukowej, autonomicznej
w stosunku do historii i innych nauk humanistycznych, wskazując na jej powiązania
z podróżowaniem i turystyką w minionych wiekach. Nie mniej istotnym zagadnieniem jest
możliwość wykorzystania dorobku historii sztuki we współczesnych badaniach nad turystyką,
a także w działalności praktycznej, związanej m.in. z obsługą turystów kulturowych. Wbrew
pozorom historia sztuki ma na tym polu wiele do zaoferowania, przede wszystkim w zakresie
pilotażu i przewodnictwa, literatury przewodnikowej, muzealnictwa czy tworzenia
i tematyzacji szlaków kulturowych. Wskazane zalety kooperacji historyków sztuki
z badaczami turystyki oraz organizacjami turystycznymi posłużą jako uzasadnienie
postulatów zacieśniania podobnej współpracy w przyszłości.

Czy historia sztuki jest jedną z nauk o turystyce?
Od wielu lat w polskim środowisku naukowym żywa jest dyskusja dotycząca
ewentualnego uznania turystyki za odrębną dyscyplinę naukową [Alejziak 1998; Butowski
2011]2. Jako argumenty za uznaniem naukowej autonomii turystyki wskazuje się najczęściej
niemały już dorobek naukowy z tego zakresu, w tym także rozwijającą się refleksję nad
metodologią badań turystycznych, czy przewidywane ułatwienia w zakresie prowadzenia
badań naukowych (powstawanie instytutów i stowarzyszeń, możliwości uzyskiwania
kolejnych stopni naukowych, tworzenia zespołów badawczych i pozyskiwania grantów).
Przywołuje się także fakt, że w niektórych krajach turystyka jest oficjalnie uznawana
za dyscyplinę naukową [Mikos von Rohrscheidt 2014; Kruczek 2014].
Naszemu stanowisku bliższe są jednak głosy wskazujące na bardzo zróżnicowany oraz
interdyscyplinarny charakter badań nad turystyką [Przecławski 1993], a także
wykorzystywaniu w owych badaniach rozmaitych metod, zaczerpniętych z innych dyscyplin,
przy braku własnej metodologii [Kowalczyk 2014]. Przychylamy się zatem do stwierdzenia,
iż: „Wątpliwe wydaje się powstanie nauki o turystyce, która by spełniała postulat jedności
języka, praw, metod badawczych oraz naukowej praktyki” [Alejziak, Winiarski 2003, s. 162].
Nawet jeśli doszłoby do ustawowego uznania turystyki (czy też nauki o turystyce) jako
osobnej dyscypliny naukowej, nie spełniałaby ona podstawowych kryteriów, jakie stawia
się poszczególnym naukom, ze względu na wspomnianą mnogość perspektyw badawczych,
a także dotkliwe braki w zakresie sprecyzowania przedmiotu badań oraz własnej

Zagadnienia te obszernie omawiano także w ramach Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej,
a szereg opinii różnych badaczy na ten temat znaleźć można w numerze 4. czasopisma „Turystyka Kulturowa”
(2014). Zdania były podzielone, choć dominował pogląd o konieczności wyodrębnienia nauki o turystyce jako
samodzielnej dyscypliny.
2
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metodologii3. W związku z tym będziemy się posługiwać terminem „nauki o turystyce”, który
wskazuje na to, że turystyka jest przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych.
W istniejących typologiach nauk o turystyce, nawet tych najbardziej rozbudowanych,
z reguły nie uwzględnia się historii sztuki. Warto w tym kontekście przywołać klasyfikację
R. W. McIntosha i C. R. Goeldnera [1986], w której nauki o turystyce konstytuowane
są przez kilkanaście obszarów studiów nad turystyką i odpowiadających im dyscyplin
naukowych (ryc. 1). Wśród owych dyscyplin znalazły się nauki humanistyczne (antropologia,
socjologia, psychologia, pedagogika), przestrzenne (geografia, planowanie urbanistyczne
i regionalne), ekonomiczne (ekonomia, marketing, organizacja i zarządzanie) oraz inne,
w tym budzące spore wątpliwości, jak na przykład rolnictwo, czy parki i rekreacja, które
trudno uznać wszak za dyscypliny nauki.

Ryc. 1. Nauki o turystyce wg R. W. McIntosha i C. R. Goeldnera [1986]

Źródło: Alejziak [1999, s. 24]

Inną kwestią jest fakt, że warunków tych z pewnością nie spełniają także niektóre obszary wiedzy uznane
za odrębne dziedziny lub dyscypliny naukowe, jak na przykład nauki o kulturze fizycznej.
3
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Mniej rozbudowaną, za to chyba lepiej przemyślaną klasyfikację zaprezentował
J. Lipiec [2003, s. 108–110]. Wyróżnił on siedem głównych pól badawczych odnoszących się
do turystyki, a mianowicie: 1) teoria psychofizycznej aktywności turystycznej; 2) pedagogika
turystyki; 3) organizacja i ekonomika turystyki; 4) teoria informacji turystycznej;
5) socjoetyka turystyki; 6) historia i komparatystyka turystyki; 7) filozofia turystyki
(z aksjologią przestrzeni wartości turystycznych). Każdemu z wymienionych pól przypisano
odpowiednie zagadnienia szczegółowe, a niekiedy także dyscypliny nauki. Z punktu widzenia
niniejszego artykułu, na podkreślenie zasługuje fakt dostrzeżenia roli nauk zajmujących
się przeszłością turystyki. Zdaniem cytowanego autora, w obrębie tego pola badawczego
„obok historii – dziedzinowym pomostem mogą się okazać takie nauki, jak socjologia,
kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia sztuk, etnologia etc.” [Lipiec 2003, s. 110].
Określenie „historia sztuk” należy zapewne rozumieć szerzej niż samą historię sztuki,
zajmującą się sztukami plastycznymi (architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło
artystyczne). Można się domyślać, że obejmuje ono również m.in. historię literatury, muzyki,
czy sztuk przedstawiających. Mimo wszystko jednak należy podkreślić, że w przywołanej
systematyce przewidziano miejsce dla historii sztuki (w ramach owej „historii sztuk”),
co w odniesieniu do turystyki nie zdarza się zbyt często.
Można oczywiście przywołać głosy badaczy, którzy domagają się zwiększenia roli
historii oraz historii sztuki w procesie kształcenia studentów na kierunkach turystycznych,
jak również w zakresie edukacji prowadzonej wśród turystów, wskazujące na rosnącą rolę
dziedzictwa kulturowego we współczesnej turystyce [Dąbrowski 2014, s. 84]. Niektórzy
dostrzegają nawet możliwość wykorzystania metodologii historii sztuki, a zwłaszcza metody
ikonograficznej oraz analizy ikonologicznej, w pracy przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek [Białkowski 2012]. Tego typu ciekawe postulaty nie są jednak ukierunkowane
na uznanie historii sztuki za jedną z nauk o turystyce.
Wydaje się, że podejście takie jest słuszne, gdyż – mimo licznych i nie zawsze
zauważanych związków historii sztuki z turystyką – trudno uznać tę dyscyplinę za jedną
z nauk o turystyce. Decydujący dla takiego rozstrzygnięcia powinien być przedmiot badań,
którymi są dzieła sztuki, a nie zjawiska turystyczne. To wyraźnie odróżnia historię sztuki
na przykład od historii, która może zajmować się dziejami turystyki, czy od wielu innych
dyscyplin, m.in. socjologii, psychologii, prawa, czy ekonomii, które również często „wchodzą
na grunt” turystyki. Silne powiązania historii sztuki z turystyką przejawiają się w inny
sposób, mianowicie historia sztuki dostarcza wiedzy na temat wytworów artystycznych, którą
można wykorzystać w turystyce. Istotne są w tym wypadku przede wszystkim różne formy
turystyki poznawczej, a także krajoznawstwo, którego ważnym zadaniem jest popularyzacja
wiedzy z różnych dziedzin nauki [Kruczek, Kurek i Nowacki 2012, s. 71]. Jak pisał przed laty
J. Zachwatowicz [1950, s. 83], architekt i krajoznawca, główny restaurator powojennej
Warszawy: „Uważny wędrownik, przemierzający i poznający kraj ma stale przed sobą dwa
zasadnicze zjawiska: przyrodę i dzieła rąk ludzkich”. Spośród „dzieł rąk ludzkich” szczególna
rola w kontekście turystyki i krajoznawstwa przypada niewątpliwie zabytkom architektury
i dziełom sztuki.

Historia sztuki – zarys dziejów dyscypliny, związki z turystyką
Naukowa historia sztuki jest dyscypliną stosunkowo młodą – jej początków należy
szukać w 2. połowie XVIII wieku, a za pierwszego badacza uznaje się Johanna Joachima
Winckelmanna (1717–1768). W tytule jego epokowego dzieła na temat sztuki starożytnej
(Geschichte der Kunst des Altertums, 1764; ryc. 2) pojawił się termin „historia sztuki”, a sam
Winckelmann – jako pierwszy badacz – przykładał dużą uwagę do kontekstu kulturowego
wytworów artystycznych, którymi się zajmował [Minor 1994, s. 20]. Niemiecki uczony
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obszernie pisał o stylach w sztuce, tworząc podstawy i ustalając zakres znaczeniowy nowej
dyscypliny [Bałus 2012, s. XXVI]. Jego praca wkrótce została przetłumaczona na inne języki,
odnosząc szczególny sukces we Francji, gdzie pomiędzy rokiem 1766 a 1794 pojawiły
się aż trzy jej wydania [Décultot 2000, s. 5]. Na gruncie polskim opracowanie to stało
się inspiracją dla Stanisława Kostki Potockiego, który w 1815 roku wydał dzieło
zatytułowane O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski [Polanowska 1995, s. 27].
Na dobre jednak historia sztuki ugruntowała się w krajach europejskich dopiero w ciągu XIX
stulecia, obejmując stopniowo badaniami również sztukę poantyczną (średniowieczną
i nowożytną), a także łącząc podejście historyczne (badanie źródeł pisanych) z opisem
i analizą dzieł sztuki [Białostocki 1973, s. 179].
Ryc. 2. Strona tytułowa książki
Winckelmanna o sztuce antycznej
Źródło: Wikimedia Commons

Warto
zauważyć,
że
turystyka również pojawiła się na
większą skalę dopiero w XIX
wieku,
kiedy
podróżowanie
w
celach
wypoczynkowych,
poznawczych lub zdrowotnych
stało się znacznie powszechniejsze aniżeli w epokach
wcześniejszych. Wymowny jest
fakt, że sam termin turystyka
powstał właśnie w XIX stuleciu
[Kulczycki 1982, s. 7]. I choć
trzeba przyznać rację badaczom
antycznych podróży, że już
w starożytności zdarzały się
wyjazdy w celach turystycznych,
powstawała niezbędna infrastruktura
(gospody,
drogi),
a nawet przewodniki turystyczne
[Schnayder 1947, s. 5–8; Casson
1981, s. 8], to jednak należy mieć
na uwadze, że motywacje
turystyczne najczęściej nie były
wówczas pierwszoplanowe, a poza tym podróżowanie było zarezerwowane dla bardzo
wąskich kręgów ówczesnych społeczeństw. Przez wiele następnych stuleci sytuacja
wyglądała podobnie, dlatego początki nowoczesnej turystyki zwykło się sytuować właśnie w
XIX wieku, choć niektórzy badacze próbują cofać tę granicę do osiemnastowiecznych
podróży edukacyjnych, zwanych Grand Tour [Zuelow 2016, s. 15].
Naukowa historia sztuki, podobnie jak masowa turystyka, ma swoją długą „prehistorię”.
Wynika to z faktu, że twórczość artystyczna towarzyszy człowiekowi od dziesiątków tysięcy
lat. Tworzenie ozdób na rozmaitych sprzętach, potem także rzeźb i malowideł, musiało być
dla ludzi prehistorycznych ważną czynnością, skoro zadawano sobie w tym celu wiele trudu,
mimo że nie było to konieczne dla zapewnienia biologicznego przetrwania. Jak zauważył
E. Fischer: „Pewna reszta »magiczna« nigdy nie da się usunąć ze sztuki, bo bez tego tchnienia
jej prapoczątków przestałaby być sztuką” [Fischer 1961, s. 16]. Nic dziwnego zatem,
że dzieła sztuki wywoływały zainteresowanie, a wraz z rozwojem cywilizacji człowiek zaczął
je opisywać, dając początek historiografii artystycznej.
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Do najwcześniejszych znanych autorów piszących o sztuce zalicza się Durisa z Samos
(ok. 340–260 p.n.e.) oraz Ksenokratesa z Sykionu (III w. p.n.e.). Ich dzieła nie zachowały
się, lecz zawarte w nich koncepcje znane są z Historii naturalnej Pliniusza Starszego.
Wiadomo, że Duris zajmował się biografiami artystów, natomiast Ksenokrates próbował
nakreślić schemat rozwojowy sztuki, ilustrując jej ewolucję dziełami wybitnych rzeźbiarzy
greckich. Wymienieni autorzy położyli zatem podwaliny pod dwa modele pisarstwa o sztuce,
które pozostały aktualne przez długie stulecia [Białostocki 1973, s. 165–166].
Z punktu widzenia związków pisarstwa o sztuce z podróżowaniem szczególnie
ważnymi dziełami są greckie przewodniki, w których sporo miejsca poświęcano na opisy
zabytków, zwłaszcza świątyń, czy rzeźb. Najstarsze tego typu opracowania nie zachowały
się, a wiadomości o nich przetrwały jedynie w późniejszych przekazach. Wiadomo
na przykład o bardzo wczesnym opisie miast i zabytków Attyki, sporządzonym przez Diodora
w końcu V wieku p.n.e., a także późniejszych o około dwa stulecia pracach Heliodora
(na temat ateńskiego Akropolu) oraz Polemona, któremu przypisuje się autorstwo kilku
przewodników, m.in. po Akropolu w Atenach, ale też po Świętej Drodze (z Eleusis do Aten)
oraz po Troi [Casson 1981, s. 210]. Mimo, że nie znamy dokładnie treści wymienionych
opisów, to już sam wybór miejsc wskazuje wyraźnie, że ich przedmiotem były przede
wszystkim zabytki oraz dzieła sztuki. Zresztą Polemon jest często uznawany za pierwszego
krytyka sztuki [Parsons 2007, s. 20].
Najbardziej znanym przykładem antycznego przewodnika są oczywiście Wędrówki
po Grecji (Helládos Periēgēsis) Pauzaniasza z lat ok. 150–180 n.e., uznawane za najstarszy
rzeczywisty i zachowany w całości przewodnik turystyczny [Cuddon 1993, s. 395; Kulczycki
1982, s. 12–13]. Autor sporządził dziesięć ksiąg, obejmujących kolejne krainy Grecji.
O ogromnym znaczeniu dzieła Pauzaniasza najdobitniej świadczy fakt, że pozostaje
on najczęściej cytowanym starożytnym autorem w pracach poświęconych świątyniom,
pomnikom i innym antycznym pamiątkom [Kostuch 2011, s. 29], a nawet określany bywa
jako „Baedeker antycznego świata” (por. tytuł rozdziału w książce N. T. Parsonsa [2007,
s. 24]). Wędrówki po Grecji zostały też w całości przełożone na wiele języków4. Autorzy
polskiego przekładu słusznie zauważyli, że opracowanie Pauzaniasza to „najpełniejszy opis
starożytnej geografii Grecji oraz jej kultury materialnej (zabytków architektonicznych i dzieł
sztuki) i duchowej (mity, lokalne legendy kultowe, cudowne zdarzenia i wydarzenia)”
[U stóp boga Apollona… 1989, s. 5]. Z tego powodu, co warto szczególnie mocno podkreślić,
Pauzaniasz jest ważną postacią zarówno dla dziejów turystyki i literatury turystycznej,
jak i dla historiografii artystycznej, w której ma swoje stałe miejsce ze względu na liczne
uwagi, jakie zawarł w swojej periegezie na temat poszczególnych dzieł sztuki
[Kultermann 1993, s. 3; Sobolewska 2011].
W starożytności powstawały też traktaty artystyczne, jak słynne dzieło Witruwiusza
De architectura libri decem z końca I wieku p.n.e., których głównym celem było jednak
nie tyle opisanie dzieł sztuki, ale stworzenie prawideł dotyczących tego, jak powinna ona
wyglądać [Bigaj 2009, s. 173]. Z tego względu trudniej wskazać ich związki
z podróżowaniem, podobnie jak w przypadku tekstów z gatunku ekphrasis, czyli opisów dzieł
sztuki w rodzaju Eikónes Filostratesa Lemniosa (ok. 170–ok. 248), czy Dialogów Lukiana
z Samosaty (ok. 120–ok. 190), które niekiedy – chyba jednak bezzasadnie – zaliczane bywają
do przewodników [por. Freitag 1996, s. 807–808].
Średniowieczna historiografia artystyczna przejęła niektóre gatunki antyczne, inne
zarzucając. Mocno ograniczone zostało na przykład podejście historyczne do sztuki, czego
skutkiem był zanik biografistyki artystycznej, co można tłumaczyć niewielkim wówczas
szacunkiem dla indywidualności [Kultermann 1993, s. 4]. Kontynuowano natomiast opisy
W języku polskim dzieło Pauzaniasza zostało wydane w trzech tomach w przekładzie Janiny NiemirskiejPliszczyńskiej, dokończonym z powodu śmierci tłumaczki przez Henryka Podbielskiego. Zob.: W świątyni
i w micie… [1973]; Na olimpijskiej bieżni… [1968]; U stóp boga Apollona… [1989].
4
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dzieł sztuki (ekphrasis), zwłaszcza w Bizancjum (na przykład opis Hagia Sophia Prokopa
z Cezarei z połowy VI wieku). Z czasem zaczęto tworzyć wzorniki dla artystów w formie
rysunków wzbogaconych komentarzem (Villard de Honnecourt, XIII wiek), a także kroniki
kościołów i klasztorów. Autorzy tych ostatnich zamieszczali niekiedy w swoich tekstach
interesujące przemyślenia, czego przykładem mogą być rozważania Gerwazego z Canterbury
(początek XIII wieku) na temat stylu dawnej (spalonej w 1174 roku) i nowej, odbudowanej
katedry w tym mieście [Białostocki 1973, s. 166].
Informacje na temat dzieł architektury i sztuki zamieszczano także w średniowiecznej
literaturze przeznaczonej dla pielgrzymów. Były to subiektywne relacje z peregrynacji
do Ziemi Świętej lub Rzymu, a także opisy tras (itineraria) oraz obszerniejsze od nich
przewodniki, określane mianem „cudowności” (mirabilia). Były one spisywane po łacinie,
na papierze lub pergaminie i masowo kopiowane [Głodek 2003, s. 15]. Szczególną
popularnością cieszyły się Mirabilia urbis Romae, ułożone po raz pierwszy w latach 40.
XII wieku, a potem wielokrotnie uzupełniane i aktualizowane5. Są one uznawane
za pierwowzory późniejszych przewodników turystycznych po Rzymie [Bianchini 2000,
s. XXV]. Mirabilia koncentrowały się przede wszystkim na miejscach i obiektach ważnych
dla religii chrześcijańskiej, ale dostrzegano w nich także zabytki antyczne. Wykształcił się
w tych opracowaniach nawet pewien schemat dotyczący tras zwiedzania Wiecznego Miasta.
Na początku należało udać się do najważniejszych bazylik (św. Piotra na Watykanie,
św. Pawła za Murami, św. Jana na Lateranie, Najświętszej Marii Panny Większej,
św. Wawrzyńca, św. Krzyża z Jerozolimy oraz św. Sebastiana), później do innych
znaczniejszych kościołów, a wreszcie do katakumb oraz zabytków antycznych [Opaliński
2013, s. 38].
Spośród innych średniowiecznych dzieł dla pielgrzymów na uwagę zasługuje
tzw. Codex Calixtinus (określany też jako Liber Sancti Jacobi), powstały około połowy
XII stulecia. Składa się on z pięciu ksiąg, spośród których ostatnia nosi tytuł Liber
peregrinationis i stanowi przewodnik przeznaczony dla pielgrzymów. Tę część napisał
Aimery Picaud (w zlatynizowanej wersji: Aymericus Picaudus), francuski ksiądz z Parthenayle-Vieux [Parsons 2007, s. 76]. Zawiera ona opis 4 głównych tras prowadzących do grobu
św. Jakuba Starszego, poszczególnych ich etapów, dróg, miejsc i kościołów mijanych
po drodze, a nawet informacje na temat bezpieczeństwa podróży. Liber peregrinationis
wzbogacony został ponadto w przydatny dla pielgrzymów słowniczek, a także obszerny opis
celu podróży – bazyliki św. Jakuba w Composteli [Prószyńska-Bordas 2004, s. 281–282].
Z tego powodu opracowanie to jest bardzo cenne także dla dziejów pisarstwa o sztuce.
Znaczne ożywienie w zakresie historiografii artystycznej nastąpiło w epoce nowożytnej.
Wczesnym przejawem renesansowego zainteresowania wybitnymi jednostkami były żywoty
artystów, powstające we Włoszech, początkowo na skalę raczej lokalną. Przykładem może
być osiem biogramów dołączonych do opracowania Filippa Villaniego o Florencji
(De origine civitatis Florenatiae et de eiusdem famosis civibus, 1404–1405). Duże znaczenie
miało dzieło Bartolomea Fazio na temat sławnych mężów, ukończone w 1456 roku, w którym
znalazł się rozdział poświęcony malarzom. Ujęto w nim nie tylko artystów włoskich, ale też
niderlandzkich – Jana van Eycka i Rogiera van der Weyden. Najważniejszym dziełem
dla biografistyki artystycznej, przywoływanym często również współcześnie, były jednak
monumentalne żywoty artystów (Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori
italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri) Giorgia Vasari (1511–1574), których pierwsze
wydanie ukazało się w 1550 roku, a zmieniona i poszerzona wersja w roku 1568.
Wzorem pisarzy antycznych, Vasari podzielił swoje opracowanie na trzy okresy: pierwszy
obejmował dzieje sztuki od Cimabuego do końca XIV wieku, drugi – sztukę XV wieku,
Najstarsza wersja Mirabilia urbis Romae powstała najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 1140 a 1143, a za jej
autora uznawany jest Benedykt, ówczesny kanonik bazyliki św. Piotra. Zob. N. T. Parsons [2007, s. 92]; Pazienti
[2013, s. 42].
5
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a trzeci – XVI stulecie, określone jako wiek złoty, w którym sztuka osiągnęła swoje apogeum
w postaci twórczości Michała Anioła. Choć Vasari pisał przede wszystkim o artystach, w jego
opracowaniu zarysowana została wyraźnie koncepcja rozwoju sztuki, obejmująca
wspomniane trzy okresy. Ów miłośnik twórczości Michała Anioła, który sam też był artystą,
znalazł swoich naśladowców, również sporządzających żywoty artystów – zarówno
we Włoszech, jak i poza Italią (m.in. Giovanni Pietro Bellori, Carel van Mander, Joachim
von Sandrart, André Félibien) [Białostocki 1973, s. 167–173].
Kultura renesansu przyniosła także odrodzenie się traktatów artystycznych, w tym
zwłaszcza architektonicznych, nawiązujących do Witruwiusza. Najbardziej znanym
przykładem jest De re aedificatoria Leona Battisty Albertiego (1404–1472) z roku 1452.
W kontekście tematyki naszego artykułu warto zaznaczyć, że wcześniej ów architekt
i teoretyk architektury opracował Descriptio urbis Romae (ok. 1432–1434) [Parsons 2007,
s. 127]. Tego rodzaju naukowe opisy miast, wespół z mającymi dłuższą tradycję mirabiliami,
doprowadziły z czasem do wykształcenia się nowożytnych przewodników turystycznych.
Tworzył je m.in. inny znany architekt Andrea Palladio (1508–1580), autor przewodnika
po antycznych pozostałościach Rzymu (L’antichità di Roma, 1554), a także wydanego w tym
samym roku opisu kościołów Wiecznego Miasta (Descrittione delle Chiese, Stationi,
Indulgenze e Reliquie de Corpi Sancti, che sono in la Citta de Roma) [Parsons 2007, s. 126].
Obydwie wymienione publikacje Palladia należy niewątpliwie traktować jako pewną całość,
która w syntetycznej formie prezentuje najważniejsze informacje na temat Rzymu
pogańskiego oraz chrześcijańskiego6.
W XVII wieku zaczęły też powstawać przewodniki, które nazywano „delicjami”
(deliciae), stanowiące opisy poszczególnych krajów, w których praktyczne rady wymieszane
były z informacjami historycznymi oraz legendami. Jako przykład wskazać można napisane
po łacinie przez Gaspara Ensa Deliciae Italiae, wydane w Kolonii w 1609 roku [Mączak
1978, s. 32]. Warto dodać, że w roku 1665 ukazało się w Krakowie polskie tłumaczenie
podobnego przewodnika, wydanego po niemiecku w 1601 roku. Tego typu wydawnictwa
stanowią również część historiografii artystycznej, gdyż bardzo dużo miejsca poświęcano
w nich na aspekty kulturowe [Ostaszewska 2000, s. 81].
Nowożytne przewodniki dotyczyły oczywiście nie tylko Italii. Wykwalifikowany w ich
tworzeniu Styryjczyk Martin Zeiller (1580–1661) wydał aż 12 przewodników po różnych
krajach europejskich (dwa z nich dotyczą Polski i Litwy) [Mączak 2001, s. 246–248].
Były one w dużej mierze oparte na jego własnych doświadczeniach podróżniczych, podobnie
jak publikacje przeznaczone dla uczestników Grand Tour, m.in. słynne 4-tomowe
opracowanie irlandzkiego historyka i podróżnika Thomasa Nugenta (ok. 1700–1772),
zatytułowane The Grand Tour, or, A journey through the Netherlands, Germany, Italy and
France (1749) [Parsons 2007, s. 156].
Przewodniki i – szerzej – literatura podróżnicza stały się w okresie nowożytnym
ważnymi nośnikami treści historyczno-artystycznych, których poszukiwali kształcący
się przedstawiciele szlachty i arystokracji, odbywający swoje edukacyjne podróże.
Zachwycali się oni zabytkowymi budowlami, kościołami, zwiedzali galerie sztuki (ryc. 3).
Vasari wywołał ponadto zainteresowanie znanymi artystami, popularyzując nie tylko
dawnych mistrzów, ale też podnosząc pozycję społeczną ówcześnie działających.
Podróżujący po Europie pragnęli nawiązywać znajomości z artystami, do dobrego obyczaju
należały wizyty w ich pracowniach, na przykład u Rubensa [Mączak 1978, s. 219–220].
W literaturze podróżniczej XVII i XVIII wieku pojawiały się jednak raczej tylko wybrane
nazwiska artystów, częściej pisano o fundatorach pałaców czy innych dzieł sztuki.

Warto dodać, że przewodniki Palladia były tłumaczone na wiele języków, zaś L’antichità di Roma uzyskała
również bardzo wczesny przekład w języku polskim, przygotowany przez Franciszka Cezarego i wydany
w Krakowie w 1614 roku. Zob. na ten temat: Ziarkowska, Ziarkowski [2016].
6
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Wyjątkiem w tym zakresie były przewodniki po Rzymie, w których nazwiska artystów
zamieszczano powszechnie już od przełomu XVI i XVII wieku [Wyrzykowska 2014, s. 50].

Ryc. 3. Trybuna Galerii Uffizich, mal. Johan Zoffany, 1772–1777, Royal Collection w Londynie
Źródło: Wikimedia Commons

Punktów styczności pomiędzy nowożytnymi podróżami a sztuką oraz refleksją nad nią
było znacznie więcej. Warto przytoczyć fakt, iż uczestnicy wyjazdów edukacyjnych
przywozili z nich pamiątki w postaci dzieł sztuki, wywołując modę na tworzenie wedut
i rysunków z widokami zabytków [Bratuń 2003, s. 11]. Podróż stała się nieodzownym
elementem artystycznego zachwytu, wpływając również na kształt twórczości artystycznej,
gdyż wyjazdy podejmowali także sami artyści (na przykład Albrecht Dürer, Leon Battista
Alberti, Peter Paul Rubens i wielu innych). Pobyty w centrach artystycznych Europy
niejednokrotnie okazywały się puntami zwrotnymi w ich działalności. Podróżowali również
badacze sztuki, a wśród nich parokrotnie już wspominany Giorgio Vasari, który przemierzył
całe Włochy, aby zapoznać się z dziełami opisywanych przez siebie artystów [Krasny 2009,
s. 5].
W XVIII stuleciu, w dużej mierze na kanwie będącej wówczas w szczytowym rozwoju
Grand Tour, zaczęło kształtować się kolekcjonerstwo oraz znawstwo sztuki. Stworzyło
to dogodne warunki dla rozwoju naukowej refleksji o sztuce, która doprowadziła – za sprawą
Winckelmanna – do wyodrębnienia się historii sztuki jako odrębnej dyscypliny naukowej.
Drugim źródłem było tzw. starożytnictwo, czyli działalność ukierunkowana na gromadzenie
materiałów do historii kultury materialnej [Białostocki 1973, s. 173–174]. Badania
starożytnicze, ujmujące zabytki i dzieła sztuki przede wszystkim w kategoriach dokumentów
historycznych, rozwijały się przez długi czas równoległe w stosunku do historii sztuki.
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Nurt tych badań był szczególnie silny m.in. na ziemiach polskich, gdzie w XIX wieku historia
sztuki adaptowana była z dużymi problemami, wynikającymi z ówczesnej sytuacji politycznej
(zabory) oraz brakiem instytucji naukowych, w których mogłaby się rozwijać. Łatwiejsze
pod względem metodologicznym były badania antykwaryczne w odniesieniu do zabytków,
dzieł sztuki i artystów. Prowadzono je w ramach dyscypliny, zwanej wówczas archeologią,
archeologią narodową lub właśnie starożytnictwem [Polanowska 1995, s. 22]7.
W tym samym czasie w Europie Zachodniej, zwłaszcza w niemieckojęzycznym kręgu
kulturowym, trwał zapoczątkowany przez Winckelmanna proces precyzowania zakresu
historii sztuki oraz wypracowywania jej metod, pozwalający na częściowe uniezależnienie się
od tradycyjnych metod historycznych i znalezienie tożsamości dla nowej dyscypliny.
Najważniejszym punktem wyjścia dla wielu ówczesnych badaczy była filozofia dziejów
Hegla, wedle której wszelkie zjawiska kulturowe można rozpatrywać jako symptomy
i przejawy występującego w danej epoce „ducha czasu”. Pozwoliło to na zbudowanie
koncepcji stylów historycznych, która stała się bardzo istotnym paradygmatem historii sztuki.
Jednocześnie stale poszerzano zakres badań nad sztuką, obejmując nimi stopniowo okres
renesansu, a potem także baroku. Przełomową rolę w tym względzie odegrał pochodzący
z Bazylei Jacob Burckhardt (1818–1897), autor Kultury renesansu we Włoszech (1860)
[Białostocki 1973, s. 180]. Warto wymienić również opublikowane pięć lat wcześniej inne
dzieło Burckhardta pt. Der Cicerone, gdyż stanowi ono swego rodzaju przewodnik
artystyczny po sztuce Włoch, którego zadaniem było objaśnienie dziejów sztuki i sposobów
jej historycznej oceny [Kasperowicz 2007, s. 305]. Według samego autora 3/4 tej książki
powstało w czasie jego podróży do Italii [Kultermann 1993, s. 96]. Swego rodzaju polskim
odpowiednikiem Burckhardta był Józef Kremer (1806–1875) – krakowski profesor zajmujący
się sztuką z pozycji estetyki, autor Podróży do Włoch, wydanej w latach 1859–1864
[Kasperowicz 2011, s. VIII].
Najbardziej zasłużoną postacią dla ostatecznego wykrystalizowania się koncepcji
wielkich stylów historycznych był działający na przełomie XIX i XX wieku Heinrich
Wölfflin (1864–1945), również pozostający pod silnym wpływem heglizmu. Głównym
kryterium przynależności danego dzieła do określonego stylu stały się jego cechy formalne.
Aby zidentyfikować owe cechy należało stosować metodę analityczną (analiza formalnogenetyczna). Zasługą Wölfflina było również dowartościowanie stylów przeciwstawiających
się normie klasycznej (zwłaszcza baroku), co stanowiło efekt dopuszczenia przez niego
istnienia nie jednego, lecz kilku ideałów estetycznych [Białostocki 1973, s. 186].
Myśl tę rozwijał także najwybitniejszy przedstawiciel wiedeńskiej historii sztuki, Alois Riegl
(1958–1905), postulujący wielość i równoprawność różnych ideałów estetycznych przy
jednoczesnym nacisku na intencję twórcy (Kunstwollen) oraz na charakter epoki, w której
artysta pracował [Białostocki 1988, s. 8]8.
Dalsza ewolucja dyscypliny polegała m.in. na próbach ściślejszego powiązania historii
sztuki z historią kultury (Max Dvořák), badaniu społecznych uwarunkowań twórczości
artystycznej, a także występujących w sztuce symboli oraz odradzaniu się w niej tradycji
antycznych (Aby Warburg). Zagadnieniami tymi interesował się również najbardziej znany
historyk sztuki XX wieku, Erwin Panofsky (1892–1968). Do historii nauki przeszedł on jako
twórca metody analizy dzieła sztuki, prowadzonej w trzech warstwach: preikonograficznej,
ikonograficznej oraz ikonologicznej [Panofsky 1971, s. 13–14]. Ten ostatni etap polega
na odczytywaniu „wewnętrznych treści” ukrytych w dziele sztuki i wymaga od badacza
posiadania szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu dziejów sztuki, lecz również historii, filozofii
czy religii. Metoda Panofsky’ego, skupiając się na treści symbolicznej badanego dzieła,
Więcej na temat ruchu starożytniczego na ziemiach polskich zob. m.in.: Ślewiński [1956]; Kowalczyk [1981];
Karłowska-Kamzowa [1996].
8
Fundamentalna dla koncepcji stylów historycznych praca Wölfflina doczekała się polskich przekładów
i opracowań, zob. Wölfflin [1962; 2017].
7
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w pewnym stopniu umniejszyła znaczenie środków formalnych w nim zastosowanych. Stało
się to punktem wyjścia dla prób dekonstrukcji paradygmatu wielkich stylów historycznych.
Zaczęły pojawiać się głosy, że styl nie jest czymś obiektywnie istniejącym, a wiele nieraz
nawet wybitnych dzieł sztuki zdaje się nie pasować do danej epoki. Strukturaliści, tacy jak
Hans Sedlmayr (1896–1984), twierdzili, iż analiza stylistyczna rozpatruje dzieło sztuki jako
wyraz czegoś, co jest poza nim samym, a przecież każdy wytwór artystyczny tworzy swoisty
„świat sam w sobie” [Białostocki 1979, s. 56]. Kryzys pojęcia stylu na gruncie historii sztuki
osiągnął swoje apogeum w słynnej książce George’a Kublera The Shape of Time. Remarks
on the History of Things, wydanej w Londynie w 1962 roku (polskie tłumaczenie zob. Kubler
[1970]). Autor całkowicie zanegował możliwość prowadzenia analiz stylistycznych
w odniesieniu do dzieł sztuki, proponując w zamian naukę zajmującą się historią wszystkich
rzeczy wytworzonych przez człowieka. Koncepcja ta stanowi pewną skrajność, której historia
sztuki się nie poddała. Współcześnie kategorie stylistyczne również są stosowane, choć
badacze sztuki muszą mieć świadomość ich umowności.
Warto dodać, że polska historia sztuki, począwszy od ostatniej ćwierci XIX stulecia,
dotrzymuje kroku rozwojowi tej dyscypliny na świecie. Prekursorską rolę w tym względzie
odegrał wykształcony za granicą Marian Sokołowski (1839–1911)9, który wspólnie
ze starszym od siebie malarzem i badaczem sztuki, Władysławem Łuszczkiewiczem (1828–
1900), uznawani są za twórców „krakowskiej szkoły historii sztuki” [Muthesius 2012, s. 93].
To właśnie w stolicy Małopolski nowa dyscyplina mogła pojawić się najwcześniej, co miało
związek z utworzeniem w ramach Akademii Umiejętności Komisji Historii Sztuki (1873),
a także pierwszej uniwersyteckiej Katedry Historii Sztuki (1882), którą objął wspomniany
Sokołowski [Kalinowski 1996]. Stosunkowo wcześnie, bo już w 1893 roku, Katedrę Historii
Sztuki utworzono także we Lwowie [Małkiewicz 1996, s. 64]. W pozostałych ośrodkach
historia sztuki, w sensie instytucjonalnym, pojawiła się dopiero w XX wieku. Związki
polskiej historii sztuki z turystyką również najpełniej wyrażały się w przewodnikach
turystycznych, opracowywanych przez historyków sztuki. W tym względzie na uwagę znów
zasługuje przykład Krakowa. Najlepszy dziewiętnastowieczny przewodnik po mieście napisał
Władysław Łuszczkiewicz [1875], w dwudziestoleciu międzywojennym największym
osiągnięciem literatury przewodnikowej była publikacja Karola Estreichera [1938],
zaś współcześnie najbardziej cenione są liczne opracowania zmarłego przed kilku laty
Michała Rożka (1946–2015).

Historia sztuki a turystyka – refleksje dotyczące badań naukowych i praktyki
Wykształcony na przestrzeni około dwóch stuleci dorobek historii sztuki, w tym
zwłaszcza aparat pojęciowy i sposób postępowania badawczego, może stanowić pewną
inspirację dla badaczy zajmujących się turystyką. Warto zatem pokusić się o kilka uwag
z tym związanych, poczynając od opacznie niekiedy rozumianego charakteru historii sztuki
jako subdyscypliny lub jednej z nauk pomocniczych historii. Oczywiście historia sztuki
i historia mają ze sobą wiele wspólnego, przede wszystkim fakt zajmowania się przeszłością.
Historyk sztuki w swojej pracy wykorzystuje metody historyczne, na przykład rekonstruując
biografię artysty bądź odtwarzając dzieje jakiegoś zabytku architektury lub innego dzieła
sztuki. Nie stanowi to jednak istoty jego pracy, a jedynie buduje niezbędny kontekst
dla analizowanych zagadnień artystycznych. Warto w tym względzie zwrócić uwagę
na odmienność źródeł – historia bazuje na źródłach pisanych, dla historii sztuki
podstawowym źródłem jest dzieło sztuki, zaś źródła pisane traktowane są jako pomocnicze.
Kolejna, może najważniejsza różnica, polega na tym, że historia jest zasadniczo nauką
narracyjną, zaś historia sztuki – przede wszystkim nauką klasyfikacyjną [Białostocki,
9

Na jego temat zob.: Kalinowski [1990]; Kunińska [2014].
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Skubiszewski 1973]. Klasyfikowanie w historii sztuki najwyraźniej uwidacznia się
w przypisywaniu poszczególnych dzieł do konkretnych epok stylistycznych, ale również
na przykład do określonych typów ikonograficznych, czy układów przestrzennych
(w przypadku architektury).
Historia sztuki – może dość paradoksalnie – wykazuje spore powiązania z naukami
przyrodniczymi. Przejawiają się one nie tylko we wspomnianym dążeniu do klasyfikowania,
ale też na gromadzeniu jednostkowych doświadczeń (badaniu pojedynczych dzieł), które
później służą do wyciągania ogólniejszych wniosków. W tym sensie można określić historię
sztuki jako naukę empiryczną oraz indukcyjną (wnioskowanie „od szczegółu do ogółu”).
Podobne cechy charakteryzują wiele współczesnych badań nad turystyką, w ramach
których też kładzie się spory nacisk na podejście empiryczne (zwłaszcza badając turystykę
z perspektywy nauk o kulturze fizycznej, czy nauk społecznych). Mimo to bezpośrednie
przeniesienie koncepcji wykształconych w obrębie historii sztuki na grunt badań nad
turystyką raczej nie jest możliwe, pomimo że czyniono takie próby. Najbardziej znaną
podjęła amerykańska socjolog Judith Adler [1981], dowodząc, że podróżowanie jest rodzajem
sztuki i dlatego powinno być analizowane w kategoriach stylistycznych. Omawiana
koncepcja zakłada bowiem, że w przypadku podróżowania, podobnie jak w literaturze
i sztuce, występują określone style, które zmieniają się w czasie i są kształtowane m.in. przez
takie czynniki, jak przynależność klasowa i etniczna, wiek, płeć i religia [Podemski 2004,
s. 66–67]. Nie ulega wątpliwości, że podróżowanie można porównać ze sztuką przy użyciu
pewnych analogii, na które wskazała Adler (na przykład społeczne funkcje turystyki i sztuki).
Jednakże próby zastosowania analizy stylistycznej do charakterystyki i wyjaśniania różnych
form podróżowania są skazane na niepowodzenie. Skoro paradygmat wielkich stylów
historycznych jest podważany na gruncie historii sztuki (o czym była mowa wcześniej),
trudno postulować jego przenoszenie na inne pola badań [Ziarkowski 2012, s. 31].
Bez wątpienia wiedzę z zakresu historii sztuki można natomiast wykorzystywać
pomocniczo w badaniach nad turystyką, na przykład przy analizie walorów kulturowych
danego obszaru, charakterystyce obiektów położonych przy szlakach kulturowych, czy
w przypadku turystyki muzealnej. W tego rodzaju badania można angażować także
historyków sztuki, na przykład jako członków interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Porozumienie pomiędzy historykami sztuki a badaczami turystyki w tego typu projektach
byłoby bardzo pożądane i wychodziłoby naprzeciw niektórym współczesnym koncepcjom,
zwracającym uwagę na konieczność badania społecznych aspektów funkcjonowania sztuki,
co postuluje m.in. nurt tzw. New Art History [Bryl 1995]. Również w muzealnictwie, zgodnie
z wytycznymi tzw. „nowej muzeologii”, postuluje się konieczność otwarcia na świat
i potrzeby ludzkie, a także włączenia w życie muzeów ich publiczności [Szczerski 2006,
s. 338–339]. Zważywszy na fakt, że dużą (często dominującą) część odwiedzających muzea
stanowią turyści, współpraca historyków sztuki ze specjalistami od turystyki mogłaby
przynieść dobre efekty edukacyjne.
Podobną tezę można sformułować w odniesieniu do szlaków kulturowych, zwłaszcza
tych zorganizowanych wokół zagadnień związanych z architekturą i sztuką. Jak zauważa
A. Mikos von Rohrscheidt [2010, s. 54–55], jednym z kryteriów sprawnego funkcjonowania
tego rodzaju szlaków jest ich tematyzacja, rozumiana jako dostarczenie turystom rzetelnej
i aktualnej informacji o szlaku i jego poszczególnych obiektach. Przykładem szlaku, który
zawdzięcza swoją tematyzację historykom sztuki jest Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej
im. Michaela Willmanna na Dolnym Śląsku, w którego tworzeniu i dalszym rozwoju ważną
rolę odegrał Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego10. Wkład merytoryczny
Szlak został utworzony przez Fundację dla Demokracji we współpracy z Instytutem Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Domem Spotkań Angelusa Silesiusa. Opiekę merytoryczną nad projektem
sprawuje historyk sztuki, dr hab. Andrzej Kozieł. Zob. http://www.drogibaroku.org/index.php?etap=10&i=7;
dostęp: 26.09.2018.
10
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badaczy i studentów historii sztuki polega na opracowaniu osobnych ulotek dla każdego
dzieła barokowego malarstwa, jakie znajduje się na szlaku. W ramach prowadzonych badań
udało się odkryć i opisać wiele nowych dzieł, co pokazuje, że naukowy rozwój historii sztuki
może iść w parze z realizacją projektów kulturalno-turystycznych.

Ryc. 4. Tablica Szlaku Renesansu Lubelskiego przy kościele św. Józefa w Lublinie
Źródło: fot. D. Ziarkowski

Na przeciwnym biegunie należałoby umieścić Szlak Renesansu Lubelskiego, powołany
do życia przez Lubelską Organizację Turystyczną w 2013 roku. Aktualnie, jak można
przeczytać na oficjalnej stronie internetowej, skupia on ponad 40 obiektów „posiadających
wyraźne cechy charakterystyczne dla Renesansu Lubelskiego”. Przy każdym z nich znajduje
się stosowna tablica informacyjna (ryc. 4)11. Współczesna historia sztuki zarzuciła pojęcie
„renesansu lubelskiego”, które zostało sztucznie wykreowane w okresie międzywojennym,
a potem wzmocnione w pierwszych latach PRL jako wyraz nacjonalistycznego poszukiwania
oryginalnych przejawów rodzimej twórczości artystycznej. Mimo to wizja renesansu
lubelskiego jako istotnego wkładu Polski w sztukę światową nadal jest żywa
w przewodnikach oraz na portalach poświęconych turystyce [Blaschke 2010, s. 74].
Z pewnością nie przyczynia się to do solidnej edukacji historyczno-artystycznej osób
korzystających ze wspomnianego szlaku.
Osiągnięcia naukowej historii sztuki powinny też bez wątpienia być w większym
stopniu wykorzystywane w dydaktyce, zwłaszcza w kształceniu studentów kierunków
turystycznych, a także przewodników i pilotów wycieczek. Prowadzone obecnie kursy
z historii architektury i sztuki są w tym zakresie niewystarczające. Dostarczają one ogólnej
wiedzy o dziejach sztuki, lecz nie dają narzędzi do efektywnej i fachowej interpretacji dzieł
sztuki na użytek turystów. W tym zakresie pomocne mogłyby być pewne praktyczne
umiejętności zaczerpnięte z warsztatu historyka sztuki, takie jak umiejętność rozpoznawania
11

http://renesanslubelski.pl/szlak-renesansu/; dostęp: 26.09.2018.
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materiałów i technik budowlanych, konstruowania opisu zabytków architektury i dzieł sztuki
z wykorzystaniem fachowej terminologii, czy datowania na podstawie cech stylistycznych
i ornamentów. Pozwoliłyby one osobie interpretatora na głębsze, i zapewne bardziej
interesujące z punktu widzenia odbiorców, wyjaśnienie wielu zagadnień związanych
z omawianymi budowlami, rzeźbami czy obrazami. Warto wspomnieć, że kurs o takim
praktycznym nastawieniu, nazwany właśnie „interpretacją dzieł sztuki”, wprowadzono
na kierunku turystyka i rekreacja w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zajęcia –
realizowane częściowo w sali dydaktycznej, ale w dużej mierze w terenie, dające możliwość
bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki – cieszą się sporym zainteresowaniem wśród
studentów, którzy mają świadomość, że mogą zdobyć na nich nie tylko ulotną często wiedzę,
ale też konkretne umiejętności, bardzo istotne zwłaszcza w pracy przewodnika miejskiego.

Zakończenie
W świetle powyższych rozważań można sformułować tezę, że związki historii sztuki
z turystyką są bardzo mocne, lecz rzadko dostrzegane w badaniach naukowych. Jeszcze przed
pojawieniem się naukowej historii sztuki, co nastąpiło w drugiej połowie XVIII wieku,
powstawały liczne teksty dotyczące artystów oraz budowli, rzeźb i obrazów. Dużą część owej
historiografii artystycznej tworzy literatura podróżnicza, w tym zwłaszcza powstające już
w starożytności przewodniki turystyczne. Historycy sztuki działający w następnych stuleciach
też często tworzyli opracowania dla turystów, czego przykłady zostały przywołane w tekście.
Podróżowanie było i jest nadal katalizatorem artystycznego zachwytu dla turystów
zwiedzających zabytkowe miasta, budowle i muzea. W tym miejscu warto dodać, że historia
sztuki odegrała dużą rolę w kreowaniu atrakcyjności turystycznej, poświęcając niektórym
zjawiskom, artystom i dziełom więcej uwagi niż innym. Efektem jest na przykład fakt,
że choć zachowało się kilkanaście obrazów Leonarda da Vinci, to najbardziej znanym, a przez
to atrakcyjnym dla turystów jest jedno arcydzieło – wisząca w Luwrze Mona Lisa (ryc. 5).
Historia omawianej dyscypliny ukazuje oczywiście wiele takich ciekawych przykładów,
kiedy przez długi czas nie uwzględniano w badaniach niektórych artystów (jak na przykład
Vermeer), czy zjawisk artystycznych (manieryzm, malarstwo caravaggionistów utrechckich
itp.), które później zostały dostrzeżone i dowartościowane [Ziarkowski 2011, s. 32].

Ryc. 5. Turyści przed obrazem Mona Lisa Leonarda da Vinci w Luwrze

Źródło: fot. D. Ziarkowski
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Badania ukierunkowane na historyczne związki historii sztuki z podróżowaniem
i turystyką powinni prowadzić głównie historycy sztuki, gdyż zagadnienia te wiążą się przede
wszystkim z historiografią artystyczną i szerzej – z historią historii sztuki. Jak słusznie
zauważył A. S. Labuda [1996, s. 13], historią danej dyscypliny powinni zajmować się przede
wszystkim jej reprezentanci, którzy najlepiej znają przedmiot i metodologię swojej nauki.
Natomiast współczesne związki dziedzictwa kulturowego z turystyką, coraz silniejsze
ze względu na lawinowy wzrost wyjazdów o nastawieniu poznawczym, mogą być
interesującym zagadnieniem zarówno dla historyków sztuki, jak i badaczy turystyki. Należy
bardzo żałować, że pasjonujący obszar styku turystyki ze światem sztuki stosunkowo rzadko
jest przedmiotem naukowych dyskusji. Tym bardziej, że dotychczasowe konferencje
poświęcone tym zagadnieniom przyniosły wiele ciekawych wniosków i były interesującą
okazją do wymiany poglądów przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych12. Wypada
zatem na zakończenie sformułować postulat dotyczący organizacji tego typu konferencji
i badań, a także zacieśnienia współpracy pomiędzy historykami sztuki a specjalistami
od turystyki.
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Ars longa, vita brevis… Is there anything an art historian
can share with a tourism researcher?
Key words: history of art, sciences of tourism, monuments and works of art, cultural trails
Summary
Tourism is an interdisciplinary phenomenon which arouses an interest among
researchers representing different academic disciplines. Within the framework of the so called
tourism sciences, one can distinguish a whole range of disciplines which deal with the topic
of travelling in one’s free time, such as for example: geography, philosophy, sociology,
anthropology, economics or marketing. Yet among the latter disciplines, one does not find art
history, as the latter does not deal directly with tourism, but focuses on the study of works
of art. However, one has to note that by providing information about an important part
of cultural heritage, art history plays an important role in sightseeing as well as in tourism
oriented at cultural values and attractions.
The aim of the present article is to identify the links between art history and tourism –
both in the historical and contemporary perspective. In order to realize the thus defined goal,
one needs to analyze the history of artistic historiography as well as scientific art history
in order to try and find certain contact points with travelling and tourism. The common areas
include among others: travel literature describing monuments and works of art (including
especially guidebooks), the travels of artists and art researchers, or the phenomenon
of collecting works of art by travelers, which intensified particularly in 18th century among
the nobility and aristocrats who often took part in educational travels, referred to by the term
Grand Tour.
It is also worth drawing attention to the achievements attained thanks to art history
(among others, creating the conceptual apparatus and methodology) which may constitute
a source of inspiration in the sphere of contemporary humanistic research on tourism.
Moreover, it is also worth discussing the option of taking practical advantage of art history
in the process of educating tourist cadres and workforce, as well as in creating the so called
tourists products and educating tourists.
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Magdalena Banaszkiewicz, polska antropolożka
turystyki i pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,
jest osobą dobrze już znaną badaczom turystyki
kulturowej i wszystkim, którzy w naszym kraju
interesują się tym zjawiskiem. Oprócz książkowej
analizy międzykulturowego (polsko-rosyjskiego) dialogu w turystyce [Banaszkiewicz 2012]
i serii artykułów odnoszących się do problematyki relacji międzykulturowych w kilku
czasopismach, w tym w „Turystyce Kulturowej”, wspólnie z Sabiną Owsianowską była ona
inicjatorką i redaktorką wieloautorskiej monografii poświęconej antropologii turystyki
w Środkowej i Wschodniej Europie [Banaszkiewicz, Owsianowska 2018]. Temat tak
zwanego „trudnego dziedzictwa” Magdalena Banaszkiewicz podejmowała już poprzednio,
przed trzema laty również na łamach naszego czasopisma [Owsianowska, Banaszkiewicz
2015] prezentując polskiemu czytelnikowi jego istotę i znaczenie, ukazując główne
stanowiska jego światowych badaczy, a także wskazując na jego polskie konotacje.
Fakt publikacji recenzowanej monografii jest dowodem konsekwentnie rozwijanych
zainteresowań badawczych, a przyjęta metoda badań i sposób opracowania treści świadczą
o zdyskontowaniu i wykorzystaniu przez Autorkę wieloletniego już doświadczenia.
Na stronie 15 omawianej publikacji M. Banaszkiewicz artykułuje swoje cele, w tej
kwestii oddajmy zatem głos jej samej. Zamierzeniem Autorki było zdefiniowanie w języku
polskim i konceptualizacja samego terminu „kłopotliwe dziedzictwo” („dissonant heritage”),
dokonanie krytycznego opisu i analizy turystyki w wybranych miejscach naszego regionu
posiadających kłopotliwe dziedzictwo (czy też nim obciążonych), prezentacja możliwych
ścieżek interpretacji jego turystycznego doświadczenia, uchwycenie, opisanie i empiryczne
udowodnienie udziału turystów w procesie interpretacji tego dziedzictwa, analiza wpływu
turystycznej eksploatacji na zmianę stanowisk depozytariuszy dziedzictwa (mieszkańców
i innych lokalnych interesariuszy turystyki), wreszcie zaproponowanie i zweryfikowanie
podejść i metod antropologicznych do badania dziedzictwa w kontekście turystyki.
Te ambitne zamierzenia odbija przyjęta struktura książki.
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Streszczenie publikacji
Oprócz rozbudowanego wstępu, zakończenia i niezbędnego aparatu ułatwiającego
korzystanie z opracowania przez akademickiego odbiorcę (jak indeksy osobowy i rzeczowy
oraz imponująca bibliografia) składa się na nią pięć rozdziałów.
Pierwszy z nich, zatytułowany „Kłopotliwe dziedzictwo jako przedmiot badań
antropologii turystyki” (s. 21-75) zawiera przegląd kluczowych zagadnień będących
przedmiotem antropologii turystyki na świecie i w Polsce. Obok tego jednak dostarcza
szerokiej eksplanacji doświadczenia turystycznego w ujęciu (a właściwie rozmaitych
ujęciach) jego najważniejszych badaczy. Następnie - po opisaniu rozlicznych trudności
z interpretacją dziedzictwa w ogóle (po części wynikających z dążeń do jego zawłaszczenia
dla politycznych celów, a po części z procesów jego turystycznej komercjalizacji) - Autorka
przystępuje do prezentacji tytułowego trudnego, czy też kłopotliwego dziedzictwa (s. 52-54)
i omawia różne wymiary jego „oswajania” i wykorzystywania w turystyce, dla ilustracji
prezentując jego turystyczną eksploatację m.in. w ramach zjawiska określanego jako dark
tourism. W ostatniej części rozdziału Autorka płynnie przechodzi do opisu popularnych
wśród turystów atrakcji i kolekcji związanych z kontrowersyjnymi wymiarami dziedzictwa
postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Drugi rozdział pt. „Wizualność - - Czarnobylska Strefa Wykluczenia (CSW)” obejmuje
obszerny (s. 77-124) opis i analizę tylko oficjalnej i legalnej eksploatacji turystycznej
trudnego dziedzictwa tzw. Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, z rozmaitych powodów
mocno ograniczanej przez lokalne władze. Przedmiotowa strefa to niewielka część terytorium
Ukrainy najbardziej dotknięta katastrofą elektrowni jądrowej w 1986 roku, z której
przymusowo ewakuowano ludność. Proces „turystyfikacji” okolic Prypeci i Czarnobyla tego
obszaru „pamięci, bólu i wstydu” (s. 82) Autorka analizuje zarówno w oparciu
o dokumentację zorganizowanych aktywności turystycznych (tzw. „wizyt”) realizowanych na
bezpiecznych (?) trasach zwiedzania, z wykorzystaniem wyników obserwacji uczestniczącej
(w postaci szczegółowych notatek z takiej wyprawy), ale również przeglądu i oceny kilku
wymiarów pośredniczących doświadczenie i jednocześnie je interpretujących, jak zdjęć
turystycznych i dedykowanej gry komputerowej S.T.A.L.K.E.R.
Również treść trzeciego rozdziału (s. 125-156) koncentruje się na Czernobylskiej
Strefie Wykluczenia. Tym razem jednak Autorka prezentuje jego nieoficjalną, po części
nielegalną turystyczną eksplorację. Wyniki badania motywów i zachowań zróżnicowanego
(por. s. 130-133) środowiska jej uczestników, najczęściej określanych jako „stalkerzy” są dla
Autorki punktem wyjścia dla prezentacji obecności w obszarze współczesnych zachowań
i doświadczeń turystycznych zjawiska transgresji, to jest działań ukierunkowanych
na przekraczanie zastanych warunków, narzucanych ograniczeń, dotychczasowych form
i kierunków interpretacji własnych przeżyć, form i rodzajów indywidualnej twórczości, dotąd
akceptowanych ocen bezpieczeństwa, a nawet przyjętych zasad moralnych.
Kolejny, czwarty rozdział, zatytułowany „Performatywność – Nowa Huta” (s. 157-187)
koncentruje się na opisie i analizie kreacji doświadczenia turystów w ramach specyficznego
produktu turystycznego, oferowanego turystom w tym dosyć unikatowym w Polsce zwartym
obszarze dziedzictwa ery socjalizmu będącym jednocześnie żywą tkanką dynamicznie
funkcjonującego miasta. Organizowane tam mniej więcej od początku XXI wieku tzw. Crazy
Guides posiadają wyraźnie performatywny charakter i „prorozrywkowe” - jak to ujmuje
Autorka – ukierunkowanie. Oferta i jej realizacja zostaje zaprezentowana w trojakiej
pespektywie: od strony jej odbioru przez konsumentów (turystów), z punktu widzenia jej
organizatorów i wykonawców oraz interakcji w jej ramach i reakcji na nią mimowolnych,
ale niezbędnych uczestników, czyli dzisiejszych mieszkańców Nowej Huty. Na tle
nowohuckich wycieczek ukazany zostaje odrębny typ turystycznej eksploatacji codziennego
życia w minionej epoce (communism tour), prężnie rozwijający się także w krajach
posowieckich.
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Ostatni rozdział omawianej publikacji, „Cielesność – Mauzoleum Lenina” (s. 189-209)
poświęcony jest problematyce fizyczności percepcji turystów i jej wpływu (a także
oddziaływania mniej lub bardziej zamierzonej aranżacji) na kształt ich turystycznego
doświadczenia. Tytułowe miejsce pochówku wodza rewolucji, niegdyś centrum politycznego
i quasi-religijnego kultu jest scenerią i źródłem skrajnie różnych odczuć zwiedzających,
a nawet interpretacji i ocen samego dziedzictwa, którego symbolami są samo truchło i rola
nadawana gigantycznemu sarkofagowi zlokalizowanemu w historycznym centrum stołecznej
metropolii. Powodem tych zasadniczych różnic okazują się posiadanie lub nie wiedzy
historycznej przez zwiedzających (względnie jej obiektywny lub zideologizowany charakter)
oraz ich osobiste doświadczenie funkcjonowania w sowieckim i posowieckim państwie,
z jego sposobem organizacji przestrzeni i życia publicznego.
Próba oceny
Monografia Magdaleny Banaszkiewicz jest ważna już choćby z tego powodu, że jako
jedna z niewielu odnosi się do trudnego i kontrowersyjnego dziedzictwa oraz jego przekazu
i odbioru w ramach turystyki kulturowej. Tę problematykę Autorka prezentuje przy tym
szeroko i wielowymiarowo, opierając się na interdyscyplinarnym podejściu badawczym,
a jednocześnie uzasadniając swój wywód wynikami badań empirycznych, co może przydać
mu wiarygodności również w oczach odbiorców sceptycznych wobec najlepiej nawet
opisanych teorii i uznających tylko twarde fakty. W tym kontekście autor recenzji pozwoli
sobie jednak wyrazić pewien niedosyt wynikający z braku choćby kilku liczbowych ujęć
(w formie tabel lub innej) prezentujących stosunek ocen tak licznych przecież badanych
turystów do poszczególnych miejsc, treści i sposobów ich interpretacji czy intensywności
albo jakości związanych z nimi przeżyć.
Na tle antropologii turystyki i interpretacji dziedzictwa w ogóle, a trudnego dziedzictwa
w szczególności zdecydowanie wielką wartością recenzowanej publikacji jest przybliżenie
polskiemu Czytelnikowi podejść do jego interpretacji w turystyce najważniejszych
światowych badaczy (głównie antropologów i socjologów turystyki), wśród których są Eric
Cohen, John Tunbridge, Gregory Asworth, Nelson Graburn, Edward Bruner, Valene Smith,
Jafar Jafari, Philip Pearce, Sharon Macdonald, Tom Selwyn, Britta Knudsen i Anne Waade,
Noel Salazar i wielu innych. Ponadto Autorka wpisuje (często spontaniczne) podejście
turystów do trudnego dziedzictwa w tło założeń ekonomii doświadczeń Josepha Pine`a
i Jamesa Gilmore`a (s. 41-43) znajdującej coraz więcej zwolenników wśród zarządzających
turystyką kulturową, w tym również eksploatowanym w jej ramach dziedzictwem. Wskazuje
tym samym na istotną rolę indywidualizacji przeżycia turystycznego w czasach rzekomej
dominacji turystyki masowej i na jego znaczenie dla tworzenia przyszłych produktów.
Książka ma dobrze przemyślaną strukturę, a ujęcie poszczególnych prezentowanych
wymiarów turystycznego doświadczenia jest logicznie uporządkowane i wydaje się rozwijać
w kolejności naturalnej dla krytycznej refleksji nad konfrontacją z czymś, co nieoczywiste,
niejednoznaczne i kontrowersyjne, a dodatkowo staje się przedmiotem uformowanego
przekazu, częściowego zakazu, zamierzonej inscenizacji i sprzedaży - tym zaś przecież jest
tytułowe kłopotliwe dziedzictwo w kontekście turystyki. Niezależnie od faktu, że część
podejmowanych zagadnień (jak turystyczne dokumentowanie przeżyć i jego długofalowe
oddziaływanie na odbiorcę) była już przedmiotem refleksji i szczegółowych analiz (w czym
i sama Autorka ma swój udział), w tej publikacji otrzymujemy ich spójną prezentację wpisaną
w nowe konteksty, a wnioski wyciągnięte z tych kilku odsłon turystyki dziedzictwa mogą
okazać się przydatne w formułowaniu koncepcji jego bardziej wyważonej interpretacji oraz
w tworzeniu jej bardziej wartościowych (a nie tylko opłacalnych) lokalnych propozycji.
Należy docenić dobrze udokumentowane analizy wpływu nowych czynników na treść
i kształt interpretacji dziedzictwa, na jego odbiór przez samych turystów oraz rosnący
wpływ tak zapośredniczonych doświadczeń zarówno na kolejnych odwiedzających,
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jak i na lokalnych interesariuszy turystyki. Wśród tych faktorów są rozliczne sposoby
samodzielnej dokumentacji dziedzictwa i własnego spotkania z nim. Pośrednikami
i narzędziami owego wpływu okazują się m.in. zdjęcia wykonywane przez turystów (w tym
ich autonomiczny wybór fotografowanych miejsc czy przedmiotów, odautorskie opisy
samych fotografii i okoliczności ich powstania, a także zapisy towarzyszących temu wrażeń),
pochodzące od nich oceny atrakcji i ich doświadczenia na interaktywnych portalach
turystycznych (jak Trip Advisor) a nawet gry komputerowe dedykowane miejscom
i świadectwom trudnego dziedzictwa.
Ciekawy i wywołujący potrzebę zastanowienia każdego badacza i dydaktyka
interpretacji dziedzictwa, a także bardziej świadomego turysty jest fragment książki
poświęcony przewodnikom po kłopotliwym dziedzictwie (s. 173-177) i ukazujący ich własne
rozumienie swojej pracy z turystami. Nawet uwzględniając specyficzną genezę nowohuckich
wycieczek typu Crazy Tours, mało mającą wspólnego z systematycznym i rzetelnym
przygotowywaniem przewodników, wypowiedzi tamtejszych organizatorów i wykonawców
fabularyzowanych wycieczek zapisane przez Autorkę sygnalizują nie tylko wielkie ryzyko
zdominowania doświadczenia uczestników przez turystyczną kulisę i jej inscenizację
(co nie jest niczym nowym ani specyficznym dla opisywanego dziedzictwa), ale także fakt
świadomej manipulacji treścią i formą przekazu oraz atmosferą wspólnie spędzonego czasu
(„zbratanie”) ze strony miejscowych interpretatorów, która jest obliczona na uzyskanie efektu
satysfakcji odbiorcy (i tylko jej) i na wynikająca z niego maksymalizację zysku kosztem
rzetelnego, pogłębionego i wielowymiarowego spotkania z przeszłością i refleksją nad nią.
Autor recenzji uważa ten niepokojący i dobrze udokumentowany sygnał za jeden
w ważniejszych atutów pracy Magdaleny Banaszkiewicz.
Mocną stroną opracowania są również załączone do niego fotografie. Ich wybór został
dobrze przemyślany: są one mocno powiązane z wywodem autorki, dzięki czemu dostarczają
Czytelnikowi zastępczej choćby i ograniczonej do wymiaru wizualnego, ale jednak jakiejś
formy doświadczenia opisywanych miejsc, a po części także ich komercjalizacji, prób
narzucenia lub właśnie „rozbrojenia” jakiejś odgórnej narracji, wreszcie konfrontacji z nimi
turystów i ich podejścia do dziedzictwa tych miejsc jako jego „konsumentów”. Nieco za mało
jest może tego ostatniego: być może warto było jednak „postać” w strategicznych punktach
trochę dłużej i udokumentować jeszcze inne zachowania, których spektrum – choćby
w Moskwie i Nowej Hucie - jest przecież zdecydowanie szersze. Fotografie są pogrupowane
na końcu odnośnych rozdziałów. Zapewne lepiej spełniłyby przewidziane dla nich zadania,
gdyby umieszczono je w toku samych opisów - tam wzbogacałyby bowiem autorską narrację
i
bezpośrednio
prezentowały
wielowymiarowość
wspomnianej
konfrontacji
i wielopoziomowość odbioru dziedzictwa przez turystów. Ostateczną lokalizację
i pogrupowanie zdjęć można jednak zrozumieć w świetle krajowych realiów wydawniczych
jako ustępstwo Autorki wobec problemu kosztów druku. Pogrupowanie kolorowych ilustracji
w niewielkich seriach stron w znacznie mniejszej mierze przekłada się na cenę wytworzenia
egzemplarza książki niż ich rozproszenie w kilkudziesięciu miejscach.
Plastyczny i pozbawiony zbyt skomplikowanych konstrukcji język opisów
prezentowanych miejsc i zasobów oraz treści dziedzictwa, a także towarzyszące ich użyciu
wyjaśnianie pojęć fachowych (często w oparciu o oryginalne cytaty ich autorów) powodują,
że książka – mimo jej wyraźnie systematycznego i analitycznego charakteru – jest lekturą
przystępną również dla przeciętnego odbiorcy zainteresowanego turystyką, a nie
posiadającego w tej dziedzinie akademickiego przygotowania.
Drobne zastrzeżenia edytorskie, jak (przykładowo) przypis na stronie 218 cytujący
Toma Selwyna z dzieła jakoby wydanego w roku 1906 (kiedy autor ten jeszcze się
nie urodził) nie umniejszają wartości omawianej pracy ani nie zakłócają jej odbioru. Zapewne
jednak warto wyszukać i wyeliminować te usterki przy kolejnym (a już teraz
w elektronicznym) wydaniu książki.
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Książka może być bez wątpienia cenną lekturą nie tylko dla dydaktyków,
ale i studentów turystyki kulturowej. Wypełnia bowiem lukę w krajowych programach
kształcenia zarówno turystyki i rekreacji, jak i zarządzania turystyką, które jak dotąd wcale
nie odnoszą się do szerszej problematyki złożoności interpretacji dziedzictwa jako takiej
(lub poświęcają jej bardzo mało treści), a w szczególności do tytułowego kłopotliwego
dziedzictwa - i to w kraju, gdzie występuje ono tak powszechnie.
O kontynuacji refleksji nad kłopotliwym dziedzictwem - dyskusja i sugestia
Analizując wybrane przez Autorkę wymiary przedmiotowego zjawiska oraz dobrane
przez nią i (szeroko oraz wielowymiarowo) przedstawione przypadki turystycznej
konfrontacji z kłopotliwym dziedzictwem, trudno ustrzec się od konstatacji, że książka
Magdaleny Banaszkiewicz, jakkolwiek spełnia zadania, które postawiła ona sobie
przystępując do jej pisania, nie jest skończoną analizą tytułowej problematyki. Nawet jeśli
w kontekście turystyki kulturowej rozpatrywać samo tylko dziedzictwo epoki socjalizmu
w Europie Środkowej i Wschodniej, ta książka wręcz domaga się kolejnego tomu. Zdaniem
piszącego te słowa mogłyby się w nim przynajmniej trzy inne jeszcze (równie kompetentnie
i wszechstronnie udokumentowane i omówione) istotne wymiary.
Jednym z nich byłby turystyczny odbiór i rozumienie rozlicznych ról monumentów
w komunistycznym, ale i każdym innym totalitarnym czy autorytarnym środowisku. A były
nimi: dominacja przestrzeni i codziennego życia mieszkańców, monopolizacja
uprawomocniającej rządzących wizji historii, narzucanie bohaterów zbiorowej wyobraźni
i forsowanie ich wyborów, metod działań czy konkretnych czynów, narzucanie
i ujednolicanie estetyki ludzkich skupisk, tworzenie scenerii dla swoistej okazjonalnej liturgii
(często z wymuszaniem powszechnego w niej uczestnictwa) i szereg innych. Tu zapewne
dobrym miejscem do prowadzenia badań mógłby być jeden ze skansenów takich pomników,
jak Park Grutas na Litwie czy polska Kozłówka. Z punktu widzenia potrzeb takich placówek
analiza oparta na dokumentacji działań miejscowych przewodników i reakcji oraz ocen
ze strony turystów mogłaby też mieć bezpośrednie wartości aplikacyjne, mianowicie stanowić
dla zarządzających nimi punkt wyjścia do opracowania nowej koncepcji ich eksplanacji
i interpretacji, obejmującej nie tylko wskazanie miejsca pochodzenia i genezę każdego
monumentu oraz wyjaśnienie jego symboliki, ale też przypisane mu lokalne zadania, próby
i sposoby ich egzekwowania w okresie, kiedy je pełnił oraz ówczesnego odbioru i emocji,
jakich wówczas i później doświadczał – i tego zakładanego przez twórców, i tego zgoła
im niewygodnego.
Inną przestrzenią badania, przy okazji szczególnie dobrze ukazującą proces transgresji
w odbiorze samych właścicieli czy nosicieli dziedzictwa (lokalną ludność), mogłoby być
jedno z dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych, obowiązkowo takie, które jeszcze
wcześniej było prywatnym majątkiem i rezydencją dużych właścicieli ziemskich: najpierw
rozkradzioną, potem oficjalnie rozparcelowaną, przez dziesięciolecia rujnowaną przez
użytkowników i okazjonalnych beneficjentów lub zwykłych złodziei, potem wykupioną i na
nowo zorganizowaną jako miejsce wypoczynku, animacji kultury, czy po prostu hotel – wraz
z ukazaniem stosunku do kontrowersyjnej epoki w jego historii dzisiejszych właścicieli, ich
sąsiadów (czyli samych poprzednich użytkowników i ich potomków), lokalnych
interpretatorów dziedzictwa, pracowników i turystów.
Trzecim (i niekoniecznie ostatnim) polem takiej analizy mogłaby być zniszczona
„nie do końca” prowincjonalna synagoga w jednym z dawnych polskich „sztetli”, czyli
miasteczek, w których ludność żydowska przeważała lub odgrywała ważną rolę. Analiza
mogłaby się odnieść do jej pierwotnego przeznaczenia i dawnych użytkowników (lokalnej
żydowskiej wspólnoty) i ówczesnych – czyli przedwojennych stosunków polsko –
żydowskich w miejscowości i okolicy, objąć okoliczności lokalnego epizodu Holocaustu
i reakcji nań miejscowej ludności, późniejszy sposób zagospodarowania obiektu po wojnie
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i koleje jego użytkowania (dewastacji lub właśnie rewaloryzacji w nowej funkcji), potem jego
przemianę w nieoficjalną atrakcję dla - niektórych - turystów i rezonans takich odwiedzin
wśród miejscowych, następującą po niej reinterpretację z udziałem turystów i osób ich
obsługujących, stopniowo ewoluujące reakcje i działania miejscowego samorządu
i odpowiedzialnych za organizację turystyki, zmieniające się (lub nie) nastawienie
mieszkańców do tego materialnego zasobu ich własnego dziedzictwa: pogodzenie się z jego
obecnością, sprzeciw i wyparcie, jego afirmację, czy udział w jego komercjalizacji. Miejscem
takich badań mogłaby być na przykład mazowiecka Przysucha (transgresja w toku), Leżajsk
(zaawansowana) albo Rymanów (nieśmiałe początki).
Taki wpływ dziedzictwa na współczesne postawy mieszkańców i turystów, jednak
jednych i drugich przecież jakoś inaczej, jak najbardziej pozostaje w zgodzie z jedną
z końcowych konstatacji książki M. Banaszkiewicz (ze strony 213 i 214) o dziedzictwie,
które „nie jest stałą, pojedynczą narracją” ale formą interpretacji przeszłości, wyrażającą
(współczesną) tożsamość dziedziców i – nie na końcu – odsłoną „uniwersalnego dramatu”,
który każdego dotyczy, a zatem może i powinien każdego skłonić do refleksji.
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Materiały faktograficzne
Piotr Stachowski, piotrstachowski85@gmail.com

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego
i koncepcja rozwoju Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce
Słowa kluczowe: turystyczny szlak kulturowy, dziedzictwo, produkt turystyczny, turystyka
religijna, Zakon Cysterski
Abstrakt: Tematem pracy jest analiza potencjału turystyczno-kulturowego i koncepcja
rozwoju Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Opisano krótko historię Zakonu
Cystersów w Europie oraz proces organizowania ochrony dziedzictwa kulturowego
cystersów, w tym powołanie Szlaku Cysterskiego w ramach Szlaków Kulturowych Rady
Europy. Poddano analizie potencjał turystyczno-kulturowy Pętli Małopolskiej Szlaku
Cysterskiego w Polsce. Na podstawie wyników badania wyciągnięto wnioski z analizy oraz
zaproponowano rozwiązania służące rozwojowi atrakcyjności turystyczno-kulturowej Szlaku.

1.

Dane identyfikujące badanie.

Badanie zostało przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej, zrealizowanej w Katedrze
Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Opiekunem naukowym pracy
jest dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof GSW.
1.1.

Cel, zakres i metoda badania.
Celem badania jest rozpoznanie atrakcyjności turystycznej, stopnia zorganizowania,
właściwej tematyzacji szlaku, która w dalszej części będzie podstawą do wskazania mocnych
i słabych stron tego systemu eksploatacji turystycznej, oraz zaproponowania rozwiązań
mających na celu wzrost atrakcyjności i dostępności obecnych w ramach tego szlaku szeroko
pojętych walorów kulturowych. Wychodząc z założenia, że właściwą przestrzeń szlaku
kulturowego stanowi jego najbliższa okolica, w tym krajobrazy kulturowe i przyrodnicze,
a także niezbędne usługi i infrastruktura, przyjęto jako obszar badań teren gmin, w których
położone są obiekty należące do Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce
zidentyfikowane na podstawie listy zatwierdzonej przez koordynatora Szlaku [AS].
W badaniu zastosowano metodę oceny potencjału turystyczno-kulturowego szlaków
tematycznych zaproponowaną i opisaną przez Armina Mikosa von Rohrscheidt w książce
Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. [Mikos von Rohrscheidt 2010].
Według wskazanej metody przeprowadzono już podobne badanie Pętli Pomorskiej Szlaku
Cysterskiego [Mikos von Rohrscheidt 2010, s. 206-232] oraz Pętli Wielkopolsko-lubuskiej
[Czajkowski, Mikos v. Rohrscheidt 2012].
1.2. Metryka badania:
Oficjalny koordynator Szlaku uczestniczący w badaniu:
O. dr. Piotr Marek Chojnacki, Opat Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego,
Adres: Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków,
Tel: 12-644-23-31; 12-644-69-92,
E-mail: kontakt@mogila.cystersi.pl,
Dokumentacja ustaleń z Koordynatorem: tzw. Ankieta Szlaku [AS]
Badania wstępne (identyfikujące): kwiecień 2017
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Badania terenowe: maj 2017 – lipiec 2018
Okres przeprowadzania badania: maj 2017 – lipiec 2018
Data wypełnienia formularza: czerwiec 2018
Przeprowadzający badanie: Piotr Stachowski
1.3. Dane podstawowe systemu:
Nazwa szlaku: Małopolska Pętla Szlaku Cysterskiego w Polsce (część pętli pokrywa się
z Południowo-Zachodnim Szlakiem Cysterskim).
Rodzaj szlaku: autonomiczny odcinek kulturowego szlaku tematycznego (Szlak Cysterski
jako całość jest wpisany na Listę Szlaków Kulturowych Rady Europy).
Rok utworzenia szlaku: 1993.
Inicjator powołania Szlaku: z inicjatywy Fundacji Kultury urzeczywistniono ideę Rady
Europy (z 1990 roku), dotyczącą tworzenia szlaków w ramach europejskich dróg
kulturowych.
Lokalizacja: woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie i woj. łódzkie.
Zasięg: regionalny.
Deklarowana tematyka szlaku: szlak dziedzictwa kulturowego.
1.4.

Opis szlaku:
Pętla Małopolska Szlaku Cysterskiego w Polsce przebiega przez teren 3 województw
(por. 1.3.), łącząc 12 obiektów położonych w 10 gminach (por. 1.6.2. i 1.6.3.). Nazwa pętli
podyktowana jest względami historycznymi. Wszystkie za wyjątkiem jednego obiekty Szlaku
położone są w historycznej Małopolsce [Wyrwa, Strzelczyk, Kaczmarek 1999]. Cystersi
wybierali na budowę swoich klasztorów miejsca położone w pobliżu wód, które były źródłem
pokarmu w postaci ryb oraz siłą napędową dla młynów i warsztatów. Najdalej na północ
położonym obiektem Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego jest zespół klasztorny
w Sulejowie (woj. łódzkie), usytuowany (wyjątkowo jak na cystersów) na wzgórzu nad rzeką
Pilicą. Opactwo w Wąchocku położone jest w dolinie rzeki Kamiennej, a najdalej na wschód,
w pobliżu Wisły nad rzeką Koprzywianką znajduje się pocysterski kościół i fragment
klasztoru w Koprzywnicy. Przez Jędrzejów dostaniemy się do miejsc cysterskich
w Małopolsce, które z okolic Krakowa, przez Nową Hutę i Mogiłę prowadzą nas na Podhale,
aż do najdalej na południe wysuniętej i położonej najwyżej nad poziomem morza Czarnej
Góry.
Pętla Małopolska Szlaku Cysterskiego w Polsce jest częścią polskiego fragmentu
Szlaku Cysterskiego, który jako całość wpisany jest na Listę Szlaków Kulturowych Rady
Europy. Powołany został w celu ochrony i propagowania dziedzictwa Zakonu Cystersów jako
wspólnego dla kontynentu europejskiego dobra kulturowego, zarówno materialnego jak
i duchowego [Orzechowska-Kowalska 2009, s. 5]. Pętla Małopolska jest jedną z pięciu pętli
tworzących Szlak Cysterski w Polsce. Cechami wyróżniającymi Pętlę Małopolską są:
nieprzerwana od momentu lokowania klasztorów na ziemiach polskich obecność zakonników,
liczny udział bezpośrednich filii protoopactwa z Morimond.
1.5.

Uzasadnienie tematyzacji Szlaku:

Podstawa do ustalenia przebiegu szlaku i autentyczności oraz zgodności tematycznej
obiektów: ankieta wstępna wypełniona z oficjalnym koordynatorem Szlaku.
Wyrwa A. M., 2008, Podróże cystersów oraz idea, organizacja i promocja Szlaku
Cysterskiego w Polsce [w:] Studia Periegetica, z.2: Poznań.
Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense Poloniae.
T. 2, Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej,
Wyd. Poznańskie
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Struktura Szlaku:

1.6.1. Przebieg trasy głównej Szlaku:
Szlak ma przebieg linearny, jego główna trasa samochodowa prowadzi przez: Sulejów –
Wąchock – Koprzywnicę – Jędrzejów – Prandocin – Kraków-Szklane Domy – KrakówMogiła – Szczyrzyc – Jodłownik – Ludźmierz – Trybsz – Czarną Górę [AS]
1.6.2. Obiekty kluczowe:
1. Opactwo cystersów w Krakowie – Mogile ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków wraz
z kościołem parafialnym pw. Św. Bartłomieja Apostoła
2. Opactwo cystersów w Wąchocku, ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock k/Starachowic
3. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej
Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego, ul. Opacka 13, 97 – 330 Sulejów
1.6.3. Pozostałe miejscowości z obiektami formalnie zaliczanymi do szlaku:
4. Archiopactwo w Jędrzejowie, ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów
5. Koprzywnica – zespół pocysterski
6. Prandocin – kościół pocysterski
7. Kraków – Szklane Domy (przeorat zwykły, klasztor zależny od Opactwa w Mogile)
8. Opactwo cystersów w Szczyrzycu, 34-623 Szczyrzyc 1 wraz z browarem
9. Jodłownik – parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
10. Ludźmierz - Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
11. Trybsz (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile) Drewniany kościół
pw. Św. Elżbiety Węgierskiej z XVI w.
12. Czarna Góra (parafia cysterska, dom zależny od Opactwa w Mogile)
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Ryc. 1. Schemat przebiegu trasy Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ankiety Szlaku

2.

Formularz waloryzacyjny szlaku:

Zakres I: Organizacja szlaku

I.A. Uzasadniona tematyzacja szlaku
I.A.a. Literatura naukowa tematyzująca szlak
Monografia naukowa na temat szlaku (za pierwszą – 20 punktów):
brak [0 pkt]
Monografia naukowa poświęcona tematyce zgodnej z tematem szlaku, zawierająca
opracowanie znacznej części jego obiektów, w tym wszystkich obiektów kluczowych*
(do dwóch pozycji, po 10 punktów za każdą):
1. Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K. (red.), 1999, Monasticon Cisterciense
Poloniae, t. 1 i 2, Poznań. [10 pkt]
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2. Łużyniecka E., Świechowski Z., Kunkel R., 2008, Architektura opactw cysterskich:
małopolskie filie Morimond, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław [0 pkt]
3. Milecka M., 2009, Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii
Morimondu, Wydawnictwo KUL, Lublin[0 pkt]
4. Wyrwa A. M., 2017,CISTERCIANA Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego,
Societas Vistulana, Kraków – Poznań [0 pkt]
Pozycją zawierającą opracowanie naukowe wszystkich obiektów kluczowych szlaku jest
tylko Monasticon Cisterciense Poloniae t. 2, znaczną część najcenniejszych obiektów szlaku
zbierają monografie dotyczące filii Morimondu, które jednak nie mogły zostać wzięte pod
uwagę w punktacji.
Artykuły lub samodzielne rozdziały w opracowaniach naukowych poświęcone szlakowi**
(do 3, po 5 punktów za każdy):
1. Wyrwa A. M., 2008, Podróże cystersów oraz idea, organizacja i promocja Szlaku
Cysterskiego w Polsce [w:] Studia Periegetica, z.2: Poznań. [5 pkt]
Monografie o charakterze naukowym poświęcone obiektom kluczowym szlaku*** (do 3,
po 3 punkty za każdą pozycję):
1. Świechowski Z, 1954, Opactwo sulejowskie: monografia architektoniczna, PWN,
Poznań [3 pkt]
2. Augustyniak J., 2005, Cysterskie opactwo w Sulejowie: rozwój przestrzenny do końca
XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1989-2003,
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Łódź [3 pkt]
3. Borkowska M., 2008, Dzieje cystersów sulejowskich, Wydawnictwo Instytutu
Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków [3 pkt]
4. Teliga J., 1972, Opactwo OO Cystersów w Wąchocku: metody zabezpieczenia
statycznego i restauracji murowanych konstrukcji zabytkowych - prostowanie ściany,
Ośrodek Informacji Konserwatorskiej. PP Pracownie Konserwacji Zabytków,
Warszawa[0 pkt]
5. Łużyniecka E., Marszalska J.M., 2005, Szczyrzyc: dzieje budowy opactwa
cysterskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław [0 pkt]
I.A.b. Literatura popularna tematyzująca szlak
Aktualna (do 5 lat) literatura popularna na temat szlaku w formie osobnych opracowań
(do 3 pozycji) (5 punktów za każdą):
Szlak Cysterski – Przewodnik po Gminach Cysterskich, 2015, ZET [5 pkt]
I.A.c. Zgodność tematyczna poszczególnych obiektów z deklarowanym tematem szlaku
Zgodność profilu, charakteru, ekspozycji lub dziejów z tematyką szlaku zachodzi
w przypadku 100% obiektów [20 pkt]
Suma punktów za cały podzakres I.A.: 45 (max 50)
I.B. Oznaczenie szlaku
I.B.a. Oznaczenie szlaku na trasie i przy drogach dojazdowych
Za istnienie fizycznych oznaczeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych szlaku oraz dróg
dojazdowych do 91% i więcej obiektów szlaku [20 pkt]
I.B.b. Oznaczenie fizyczne bezpośrednio przy obiektach szlaku
Za istnienie fizycznych oznaczeń przy wszystkich obiektach szlaku (20 punktów):
Oznaczonych jest 100% obiektów, jednak różnymi rodzajami tablic: ogólnopolskiego Szlaku
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Cysterskiego („Szlak Cysterski”), południowo-zachodniego Szlaku Cysterskiego oraz tablice
własne (gminne lub powiatowe) [20 pkt]
I.B.c. Oznaczenie systemowe przebiegu szlaku
https://www.traseo.pl/trasa/poludniowo-zachodni-szlak-cysterski, jednakże system nawiguje
jedyne po części obiektów zaliczanych do badanego szlaku [5 pkt]
Suma punktów za cały podzakres I.B.: 45 (max. 50)
I.C. Koordynacja Szlaku
I.C.a. Funkcjonowanie koordynatora szlaku
Funkcjonowanie koordynatora szlaku, formalnie powołanego lub wyznaczonego
do spełniania tych obowiązków jako zadania głównego (10 punktów):
W roku 2003 dla całego Szlaku Cysterskiego w Polsce powołana została Rada Koordynacyjna
Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.
Z kolei 23 maja 2009 roku wybrano spośród członków Rady przedstawicieli
odpowiedzialnych za organizację i promocję poszczególnych pięciu pętli szlaku cysterskiego
w Polsce. W roku 2018 zawieszono działalność Rady. [0 pkt]
I.C.c. Usługi informacyjne koordynatora w odniesieniu do szlaku
Stały lub sezonowy numer telefoniczny*** obsługujący także inne produkty lub służący
innym celom (2):
Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków, tel.: 12-644-23-31;
12-644-69-92, fax Parafii: 12-686-60-08 [2 pkt]
Dodatkowe stałe punkty informacyjne (infokioski) szlaku (po 2 punkty za każdy obiekt
do dwóch):
Stały punkt informacyjny przy opactwie w Szczyrzycu [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres I.C: 4 (max. 50)
I.D. Dostępność turystyczna obiektów szlaku
I.D.a. Faktyczna dostępność obiektów szlaku
Faktyczna pełna dostępność mniej niż 80% obiektów szlaku. [0 pkt]
Jako pełną, według wytycznych zastosowanej metody, określić możemy dostępność 75%
obiektów szlaku. W pozostałych jest ona ograniczona (dostępny numer telefonu pod którym
jest można uzyskać umożliwienie zwiedzania obiektu, jednak bez gwarancji, że nastąpi to
w ciągu 10 minut).
I.D.b. Dostępność komunikacyjna obiektów szlaku
Dostępność komunikacyjna rozumiana jest tutaj jako możliwość dojazdu bezpośredniego
do obiektów Szlaku autobusem kursowym, autokarem lub samochodem osobowym oraz
możliwość zaparkowania dla autokarów i parking dla samochodów w odległości nie większej
niż 200 metrów od wejścia do obiektu.
Do wszystkich obiektów można dojechać samochodami osobowymi lub autokarami
kursowymi. [20 pkt]
Suma punktów za cały podzakres I.D: 20 (max. 50)
Suma punktów za cały zakres I: 114
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ZAKRES II: Ogólna atrakcyjność turystyczna
II.A. Autentyczność obiektów szlaku
Odsetek obiektów autentycznych w ogólnej liczbie obiektów szlaku przekracza 50%, zaś
odsetek obiektów wykreowanych specjalnie dla potrzeb turystyki nie przekracza 25 %
(40 punktów):
Wszystkie obiekty Szlaku Cysterskiego w Małopolsce są fundacjami przeznaczonymi dla
Zakonu Cystersów lub są związane z uprzednią lub obecną bytnością i pracą cystersów.
[40 pkt]
II.B. Ciągłość szlaku
Za odległość przekraczającą 30 km w przypadku więcej niż 20% kolejnych obiektów szlaku
(0):
Jedynie na 5 z 11 odcinków trasy szlaku, odległość między obiektami, liczona jako trasa
przejazdu samochodowego, nie przekracza 30 km. [0 pkt]
II.C. Liczba obiektów należących do szlaku
Szlak liczy 12 obiektów, co plasuje go w zakresie od 11 do 15 obiektów [8 pkt]
II.D. Regularna usługa transportowa zgodna z przebiegiem szlaku
Brak wymaganej do przyznania punktów liczby połączeń bezpośrednich pomiędzy obiektami
szlaku. [0 pkt]
II.E. Stan utrzymania poszczególnych obiektów szlaku
Stan wszystkich obiektów szlaku cysterskiego można uznać za zadowalający. [15 pkt]
Suma punktów za cały zakres II: 63 (max. 100)

ZAKRES III: Turystyczno-kulturowy potencjał obiektów szlaku
III.A. Znaczenie kulturowe obiektów szlaku zgodne z tematyzacją szlaku
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do 5, po 10 punktów):
1. Sulejów – zespół opactwa cystersów – Pomnik Historii [10 pkt]
2. Wąchock - zespół opactwa cystersów – Pomnik Historii [10 pkt]
3. Kraków – Mogiła opactwo cystersów, siedziba Ojca Opata Prezesa Polskiej
Kongregacji Cystersów wraz z drewnianym kościołem pw. Św. Bartłomieja Apostoła,
jedno z dwóch nieprzerwanie czynnych od momentu fundacji do dnia dzisiejszego
opactw na ziemiach polskich [10 pkt]
Za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym** (do 5, po 5 punktów):
1. Szczyrzyc – Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej [5 pkt]
2. Jędrzejów (kościół i klasztor Ojców Cystersów) – Sanktuarium bł. Wincentego
Kadłubka, ustanowione 03.12.2015 r., diecezjalne [5 pkt]
3. Ludźmierz – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala [5 pkt]
4. Mogiła – Sanktuarium Krzyża Świętego [5 pkt]
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych będący zespołem więcej niż 2 różnych
pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 rożnych obiektów szlaku zgodnych
z jego tematyką na terenie jednej miejscowości (do trzech obiektów, po 4 punkty za każdy):
1. Sulejów [4 pkt]
2. Szczyrzyc [4 pkt]
3. Wąchock [4 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.A.: 60 (max. 60)
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III.B. Eventy zgodne z tematem szlaku
Wielodniowe, regularne eventy zgodne z tematyką szlaku (od 2 dni trwania), organizowane
w jego przestrzeni (do czterech, za każdy 10 punktów):
1. Jarmark cysterski i owocobranie w Szczyrzycu (sierpień) [10 pkt]
2. Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu (czerwiec) [10 pkt]
3. Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Opactwie – Bach u Cystersów [10 pkt]
4. Odpust mogilski na Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego (14-21.IX) [10 pkt]
5. Wejdź na szlak w Prandocinie (co 3 lata wiosna/lato) [0 pkt]
6. Warsztaty Conservatore Cisterciense w Wąchocku [0 pkt]
Za każdy dzień trwania jednego z wymienionych eventów tematycznych powyżej 2 dni
(1 punkt za każdy dzień i event do 5 dni, maksymalnie 5 punktów):
1. Odpust mogilski: 8 dni [0 pkt]
Wielodniowe eventy o charakterze kulturowym na obszarze szlaku uwzględniające temat
szlaku jako jeden z podstawowych tematów (do trzech, za każdy po 4 punkty):
1. Mnisi i Hutnicy w Wąchocku – festiwal organizowany we współpracy z Muzeum
Przyrody i Techniki w Starachowicach [0 pkt]
Jednodniowe, regularne eventy tematyczne* organizowane w ramach działalności szlaku lub
jego obiektów (za każdy 5 punktów)
1. Piknik cysterski w Koprzywnicy (czerwiec) [0 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.B.: 40 (max. 40)
III.C. Dodatkowe atrakcje tematyczne
W obiektach szlaku (do czterech po 5 punktów):
1. „Pokoje gościnne” w Wąchocku – możliwość wspólnej z zakonnikami pracy,
modlitwy, spożywania posiłków. [5 pkt]
2. Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu w Wąchocku [5 pkt]
Suma punktów w tym podzakresie: 10 (max. 20)
III.D. Znaczenie historyczne obiektów szlaku
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do 3, po 5 punktów):
1. Sulejów – zespół opactwa cystersów – Pomnik Historii [5 pkt]
2. Wąchock - zespół opactwa cystersów – Pomnik Historii [5 pkt]
3. Archiopactwo w Jędrzejowie, pierwsza fundacja klasztoru dla cystersów na ziemiach
polskich sięgająca 1140 r (Wyrwa A. M., Strzelczyk J., Kaczmarek K., Monasticon
Cisterciense Poloniae t. 2 s. 91) [5 pkt]
4. Suplika Sulejowska – zjazd rycerstwa, możnowładztwa i duchowieństwa w 1318 roku
w klasztorze w Sulejowie, na którym uregulowano stosunki z papiestwem i wystosowano
prośbę o zgodę na koronacje Władysława Łokietka na króla Polski [0 pkt]
Dodatkowo za każdy obiekt spośród wymienionych będący zespołem więcej niż 2 różnych
pojedynczych obiektów albo za zgrupowanie więcej niż 2 rożnych obiektów szlaku zgodnych
z jego tematyką na terenie jednej miejscowości (do trzech zespołów, po 2 punkty za każdy)
Suma punktów przydzielonych w tym podzakresie:
1. Jędrzejów [2 pkt]
2. Sulejów [2 pkt]
3. Wąchock [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.D.: 20 (max. 20)
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III.E. Znaczenie biograficzne obiektów szlaku
Za każdy obiekt związany z postacią o znaczeniu krajowym ( do trzech po 3 punkty):
1. Opactwo w Wąchocku, miejsce pochówku majora Jana Piwnika „Ponurego” [3 pkt]
2. Archiopactwo w Jędrzejowie, miejsce pochówku kronikarza bł. Wincentego Kadłubka
[3 pkt]
Dodatkowo za każdy obiekt będący zespołem więcej niż 2 pojedynczych obiektów albo
za zgrupowanie więcej niż 2 obiektów Szlaku w jednej miejscowości (do 3 zespołów
po 2 punkty każdy):
1. Wąchock [2 pkt]
2. Jędrzejów [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.E.: 10 (max. 10)
III.F. Związek obiektów szlaku z dziejami religii lub posiadanie aktualnego znaczenia
dla życia religijnego
Szlak posiada deklarowaną wiodącą tematykę religijną, z tego powodu punkty w tym
podzakresie nie są przydzielone. [0 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.F.: 0
III G. Znaczenie obiektów szlaku lub miejscowości położonych na szlaku dla innego
typu turystyki kulturowej niż wskazany w temacie szlaku albo uwzględniony
w pozostałych podkategoriach
Za każdy obiekt o znaczeniu międzynarodowym (do 2 po 10 punktów):
1. Stare Miasto w Krakowie (obiekt z Listy UNESCO) [10 pkt]
Za każdy obiekt o znaczeniu krajowym* (do 3 po 5 punktów):
1. Tatrzański Park Narodowy [5 pkt]
2. Gorczański Park Narodowy [5 pkt]
3. Sulejów – Pomnik Historii [5 pkt]
4. Wąchock – Pomnik Historii [0 pkt]
Za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym** (do 3 obiektów po 2 punkty):
1. Opactwo w Sulejowie, obiekt turystyki militarnej (zachowane częściowo mury
i baszty obronne), miejsce walk i część Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny
Światowej [2 pkt]
2. Browar „Gryf” w Szczyrzycu, biroturystyka, gospodarstwo hodowlane bydła rasy
polska czerwona [2 pkt]
3. Archiopactwo w Jędrzejowie, turystyka biograficzna i literacka [2 pkt]
Dodatkowo za każdy obiekt będący zespołem więcej niż 2 pojedynczych obiektów albo
za zgrupowanie więcej niż 2 obiektów Szlaku w jednej miejscowości (do 3 zespołów
po 2 punkty każdy):
1. Sulejów [2 pkt]
2. Szczyrzyc [2 pkt]
3. Jędrzejów [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.G.: 20 (max. 20)
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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 2 obiektów dla danej
grupy narodowej, przy uwzględnieniu maksimum 3 różnych grup narodowych)
Za każdy obiekt lub grupę obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym (narodowym) dla danego
narodu (5 punktów):
1. Muzeum Historii Miasta Krakowa Stara Synagoga [5 pkt]
2. Getto Żydowskie w Krakowie [5 pkt]
Za każdy obiekt o znaczeniu regionalnym* lub w jednej dziedzinie dla danej grupy narodowej
(3 punkty):
1. Ormianie–Kraków–chaczkar
(kamienny
krzyż
przypominający
napisem
pomordowanych Ormian) – na dziedzińcu kościoła św. Mikołaja [3 pkt]
2. Zagroda Korkoszów (przykład budownictwa ludowego polskiego Spisza) – Muzeum
Tatrzańskie w Zakopanem [3 pkt]
III.I. Dodatkowe punkty za ofertę wszystkich obiektów wpisanych powyżej klas
Za stałych przewodników obiektowych w j. polskim (za pierwsze pięć) (po 2 punkty):
1. Sulejów [2 pkt]
2. Szczyrzyc [2 pkt]
3. Wąchock [2 pkt]
4. Jędrzejów [2 pkt]
5. Kraków-Mogiła [2 pkt]
Poza Sulejowem, w którym w godzinach pracy „Muzeum” funkcję przewodnika po obiekcie
sprawuje jego Kustosz, w pozostałych obiektach przewodnikiem jest członek konwentu
zakonnego, wzywany bez konieczności uprzedniego zawiadamiania.
Za własny materiał informacyjny w obiekcie (poza książkami, albumami i filmami)
(do 10 obiektów 1 pkt od obiektu):
1. Szczyrzyc, broszury o obiekcie i jego zabytkach [1 pkt]
2. Kraków – Mogiła, broszury, mapki [1 pkt]
3. Wąchock, przewodnik po obiekcie i gminie, zbiór widokówek z opactwem, informacje
broszurowe o ofercie łączonej z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
[1 pkt]
Za minimum dwa języki obce w ofercie zamawianych przewodników obiektowych
(za pierwsze 5 obiektów po 1 punkcie):
1. Wąchock – j. angielski, j. włoski [1 pkt]
2. Kraków – Mogiła – j. angielski, j. włoski [1 pkt]
3. Jędrzejów – j. angielski, j. francuski [0 pkt]
Za sklep obiektowy oferujący przedmioty związane z tematem obiektu i/lub szlaku
(za pierwszych 5 po 3 punkty):
1. Kraków – Mogiła [3 pkt]
2. Szczyrzyc [3 pkt]
Za kiosk obiektowy* oferujący przedmioty związane z tematem obiektu i/lub szlaku
(za pierwszych 5 po 2 punkty):
1. Trybsz [2 pkt]
2. Wąchock [2 pkt]
3. Sulejów [2 pkt]
4. Jędrzejów [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres III.I.: 30 (max. 30)
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III.J. Punkty dodatkowe za obiekty unikalne
Za każdy obiekt z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
w ramach szlaku lub w miejscowości/gminie, przez którą przebiega szlak (25):
1. Stare miasto w Krakowie [25 pkt]
Za każdy Pomnik Historii w ramach szlaku lub w gminie, przez którą przebiega szlak (15):
1. Zespół opactwa cysterskiego w Sulejowie [15 pkt]
2. Zespół opactwa cysterskiego w Wąchocku [15 pkt]
Suma punktów za cały podzakres: 50 (max. 50)
Suma punktów za cały zakres III: 256 (max. 300)
ZAKRES IV: Obsługa własna szlaku
IV.A. Informacja i promocja szlaku
Każda samodzielna, autoryzowana strona internetowa obiektu należącego do szlaku
pozostająca w połączeniu z portalem szlaku (do 10 obiektów i stron, za 3 pierwsze
po 3 punkty, za następnych 7 po 1 punkcie):
1. Opactwo Cystersów w Mogile
(http://www.mogila.cystersi.pl/index.php?option=com_content&view=category&layo
ut=blog&id=90&Itemid=183 [data dostępu: 19.08.2018]) [3 pkt]
2. Klasztor o. Cystersów w Sulejowie
(http://www.sulejow.cystersi.pl/category/szlak-cysterski/ [data dostępu: 19.08.2018])
[3 pkt]
3. Archiopactwo Cysterskie w Jędrzejowie
(http://jedrzejow.cystersi.pl/linki.html?df06ebad3866eb63ce6c12ce11033df7=cb680d
ca7d6b72e0b11a0a2f60424aa2 [data dostępu: 19.08.2018]) [3 pkt]
4. Opactwo oo. Cystersów w Szczyrzycu [0 pkt]
(http://www.szczyrzyc.cystersi.pl/linki.php?id=3 [data dostępu: 19.08.2018])
5. Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – os. Szklane Domy
(http://www.szklanedomy.cystersi.pl/ [data dostępu: 19.08.2018]) [0 pkt]
6. Opactwo Cystersie w Wąchocku
(http://www.wachock.cystersi.pl/polecane/ [data dostępu: 19.08.2018]) [0 pkt]
Wersje obcojęzyczne na portalach internetowych obiektów (liczone maksimum na 5 portalach
do 2 wersji, za każdą po 1 punkcie):
1. Kraków – Mogiła [2 pkt]
2. Kraków – Szklane Domy [2 pkt]
3. Szczyrzyc [2 pkt]
Dokumentalne filmy telewizyjne o poszczególnych obiektach szlaku, zrealizowane w ciągu
ostatnich 2 lat przed badaniem (do 4 filmów, po 2 punkty):
1. https://www.youtube.com/watch?v=fwJUJLO3Crs Wąchock [2 pkt]
2. https://www.youtube.com/watch?v=8AjQRSv1Fjw Kraków-Mogiła [2 pkt]
3. https://www.youtube.com/watch?v=pA0bYK3RMRA Sulejów [2 pkt]
Albumy o szlaku, dostępne w sprzedaży (do 2 wydań, po 2 punkty):
1. CYSTERSI W POLSCE. Kaczyńska Izabela, Kaczyński Tomasz, rok wydania 2010,
oprawa twarda, wydawnictwo: MUZA [2 pkt]
2. DZIEDZICTWO CYSTERSÓW W POLSCE, 2013, red. Grzegorz Wawoczny
Wydawnictwo: WAW [2 pkt]
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Książki, albumy, filmy o poszczególnych obiektach, dostępne w sprzedaży (do 5,
po 3 punkty):
1. Początki fundacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu – pdf Krzysztof Morajko [3 pkt]
2. Korneliusz Jackiewicz Cysterskie opactwa w Polsce: Jędrzejów, Wąchock, Mogiła,
Szczyrzyc Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2016 [3 pkt]
3. Pytel Z., Trybsz. Kościoł św. Elżbiety Węgierskiej, 2017 [3 pkt]
Samodzielny udział szlaku w targach turystycznych o zasięgu krajowym w ciągu ostatnich
12 miesięcy przed badaniem (za każde stoisko do 3 po 2 punkty):
Poznań [2 pkt], Łódź [2 pkt], Kielce [2 pkt], Opole [0 pkt], Katowice [0 pkt], Zabrze[0 pkt]
Zorganizowanie konferencji naukowej lub popularyzacyjnej, związanej z tematem szlaku
w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (4 punkty):
Forum szlaku cysterskiego [4 pkt] (XII Ogólnopolskie Forum Szlaku Cysterskiego odbyło się
wprawdzie w Marianowie w woj. Zachodniopomorskim, jednakże z uwagi na to, iż Forum we
wrześniu 2017 roku odbyło się w Wąchocku, a ponad to oficjalnym organizatorem Forów
jest Gmina Wąchock, zaliczono uwzględniono w punktacji)
Inne formy promocji szlaku (jedna wybrana 5 punktów):
Breloki, zapachy samochodowe, długopisy, ołówki, notatniki, nalepki – dostępne na targach,
w obiektach, gminach [5 pkt]
Suma punktów za cały podzakres: 45 (max. 45)
IV.B. Oferty wypraw po szlaku
brak [0 pkt]
IV.C. Oferta pakietowa turystyki kulturowej
brak [0 pkt]
IV.D. Inne formy promocji, obsługi turystycznej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – prowadzi działania zbieżne z LOT
[10 pkt]
Suma punktów za cały podzakres IV.D: 10 (max. 15)
Suma punktów za cały zakres IV: 55 (max. 100)
ZAKRES V: Pozostała oferta spędzania wolnego czasu na obszarze szlaku
V.A. Inna oferta turystyczno-kulturowa na obszarze szlaku
V.A.a. Muzea poza szlakiem lub poza tematem szlaku
O znaczeniu krajowym z kolekcjami lub eksponatami o znaczeniu międzynarodowym
(do 3 po 7 punktów):
1. Muzeum Narodowe w Krakowie [7 pkt]
2. Muzeum Historii Miasta Krakowa [7 pkt]
O znaczeniu krajowym (do 3 po 4 punkty):
1. Stowarzyszenie Historyków Sztuki Muzeum-Zespół Zamkowy w Niedzicy [4 pkt]
2. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, największa w Polsce kolekcja zegarów
[4 pkt]
3. Muzeum Archeologiczne w Krakowie [4 pkt]
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O znaczeniu regionalnym* (do 3, po 3 punkty):
1. Dwór w Łopusznej [3 pkt]
2. Zagroda Korkoszów [3 pkt]
3. Zagroda Sołtysów [3 pkt]
4. Muzeum witrażu
5. Muzeum Archeologiczne w Krakowie - Oddział w Nowej Hucie
6. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
7. Muzeum Przyrody i Techniki – Ekomuzeum im. prof. Jana Pazdura
w Starachowicach, uwzględniono z uwagi na bilet łączony ze zwiedzaniem opactwa
w Wąchocku
Ponadto zidentyfikowano muzea i ekspozycje o znaczeniu lokalnym**(do 4 po 1 punkcie):
1. Dzieje Nowej Huty [1 pkt]
2. Muzeum Czynu Niepodległościowego. Sanktuarium Niepodległości – Dom im. Józefa
Piłsudskiego Oleandry [1 pkt]
3. Pałac Krzysztofory – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa [1 pkt]
4. Stara Synagoga [1 pkt]
5. Fabryka Schindlera
6. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
V.A.b. Inne atrakcyjne z punktu widzenia turystyki kulturowej, obiekty
miejscowościach szlaku
O znaczeniu międzynarodowym lub krajowym (do 3 na całym szlaku, po 5 punktów):
1. Zamek Królewski oraz Katedra na Wawelu, miejsce koronacji królów Polski,
nekropolia polskich władców [5 pkt]
O znaczeniu regionalnym (do 3 na cały szlak po 3 punkty):
2. Klasztor ponorbertański w Witowie [3 pkt]
3. Pałac Schoenberga w Wąchocku [3 pkt]
4. Pomnik Sołtysa w Wąchocku [3 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 punkty):
1. Szlak rowerowy Miejsca mocy [4 pkt]
2. niebieski szlak pieszy im. E. Wołoszyna [4 pkt]
3. czerwony szlak pieszy „Śladami Zabytków Techniki” [4 pkt]
Realne lub wirtualne z dostępnymi publikowanymi opisami lub oznaczone w terenie*
(do 5 po 2 punkty):
1. Ścieżkami Jana Pawła II Kraków [2 pkt]
2. Trasa Nowohucka [2 pkt]
3. Bursztynowy szlak – trasa rowerowa [2 pkt]
V.A.d. Eventy poza tematem szlaku
Regularne eventy o charakterze kulturowym, mające znaczenie międzynarodowe, odbywające
się w przestrzeni szlaku (do 3 po 5 punktów):
1. XVIII Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie” 5 dni we wrześniu
[5 pkt]
2. Sacrum Profanum 2018 Festiwal – Kraków 7 dni, wrzesień [5 pkt]
3. IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato w Krakowie 1 dzień
wrzesień [5 pkt]
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Regularne eventy o charakterze kulturowym, mające znaczenie przynajmniej regionalne,
odbywające się w przestrzeni szlaku* (do 3 po 3 punkty):
1. Góralski karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, 46 edycji, 4 dni w lutym [0 pkt]
Suma punktów za cały podzakres V.A.: 40 (max. 40)
V.B. Pozostała oferta kulturowa na obszarze szlaku
V.B.a. Atrakcje kulturalne i rozrywka na szlaku
Funkcjonujące stale placówki teatralne w miejscowościach (gminach) szlaku (do 3 obiektów
po 2 punkty):
1. Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya – Żeleńskiego w Krakowie [2 pkt]
2. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie [2 pkt]
3. Teatr Ludowy w Krakowie [2 pkt]
Stała filharmonia w miejscowościach szlaku (za pierwsze 3 po 2 punkty):
1. Filharmonia Krakowaska im. Szymanowskiego [2 pkt]
Stała opera w miejscowościach szlaku (za pierwsze 3 po 2 punkty):
1. Opera Krakowska [2 pkt]
2. Krakowska Opera Kameralna [2 pkt]
Stały teatr muzyczny (z oferta musicali, operetek lub rewii artystycznych) na miejscu
(za pierwsze 2 placówki po 2 punkty):
1. Krakowski Teatr Variété [2 pkt]
Stała oferta koncertów muzycznych* (za pierwsze 3 oferty po 2 punkty):
1. Krakowska Scena Muzyczna [2 pkt]
Kina całoroczne funkcjonujące w miejscowościach na szlaku (do 4 po 1 punkcie):
1. Centrum kultury w Jędrzejowie [1 pkt]
2. Kino Tatry w Nowym Targu [1 pkt]
3. Multikino w Krakowie [1 pkt]
4. Cinema City w Krakowie [1 pkt]
Kluby i inne miejsca wieczornej rozrywki funkcjonujące w miejscowościach na szlaku
(do 4 po 1 punkcie):
1. B4 Kraków [1 pkt]
2. Afera Kraków [1 pkt]
3. Club Muzyczny Toster Nowy Targ [1 pkt]
4. COCO Music Club Kraków [1 pkt]
V.B.b. Kulturowo znacząca oferta przyrodnicza
Ogrody zoologiczne, wielkoprzestrzenne akwaria, parki dzikich zwierząt, inne duże obiekty
zoologiczne (do trzech, po 2 punkty):
1. Krakowski Ogród Zoologiczny [2 pkt]
Park narodowy z muzeum przyrodniczym na terenie gmin w przestrzeni szlaku (za każdą
jednostkę po 4):
1. Tatrzański Park Narodowy [4 pkt]
2. Gorczański Park Narodowy [4 pkt]
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Park Krajobrazowy lub Park Kulturowy w gminach w przestrzeni Szlaku (do 3, po 2 punkty):
1. Sulejowski Park Krajobrazowy z licznymi rezerwatami przyrody, drzewami
pomnikowymi, zespołami parkowo-pałacowymi [2 pkt]
2. Sieradowicki Park Krajobrazowy [2 pkt]
3. Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy [2 pkt]
Rezerwat przyrody na terenie gmin** (do 3 po 1 punkcie):
1. Rezerwat przyrody „Gaj” gm. Jędrzejów [0 pkt]
Ogród botaniczny, palmiarnia, arboretum (za pierwsze 2 po 2 punkty):
1. Ogród botaniczny UJ Kraków [2 pkt]
Ogród przy rezydencji, park kultywowany (za pierwsze 2 obiekty po 1 punkcie):
1. Ogród Muzeum Archeologicznego w Krakowie [1 pkt]
2. Ogród Profesorski w Krakowie [1 pkt]
Park miejski duży (od 4 ha) kultywowany z obiektami sztuki (za pierwsze 2 po 1 punkcie):
1. Planty w Krakowie [1 pkt]
2. Park im. H. Jordana w Krakowie [1 pkt]
Park miejski duży (od 4 ha), kultywowany, bez obiektów sztuki* (za pierwsze 2
po 1 punkcie):
1. Park Miejski im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu [1 pkt]
Suma punktów za cały podzakres: 20 (max. 20)
V.C. Pozostała oferta turystyczna na obszarze szlaku
V.C.a. Miejsca aktywnego wypoczynku
Centra aktywnego wypoczynku (do 3 po 2 punkty):
1. Ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska [2 pkt]
2. Termy w Bukowinie Tatrzańskiej [2 pkt]
3. OSiR „KOLNA” w Krakowie [2 pkt]
V.C.b. Inne atrakcje przyrodnicze
Góry ze znakowanymi szlakami turystycznymi w przestrzeni szlaku (3 punkty):
1. pasmo górskie: Ciecień (835 m n.p.m.), Książa (649 m n.p.m.) oraz Grodzisko
(618 m n.p.m.); na Grodzisku zachowały się jeszcze niedokładnie zbadane resztki
obronnego grodu istniejącego w czasach piastowskich, zburzone prawdopodobniej
przez Tatarów [3 pkt]
2. Góra Kostrza (719 m n.p.m.) – jej charakterystyczny kształt widoczny jest już
od Wieliczki, na szczyt prowadzi strome podejście przez piękny bukowy las,
w którym znajduje się wspaniały pomnik przyrody – 180 letni „Pan Buk” o obwodzie
5,5 m oraz skupisko unikalnej a skalę europejską paproci „Języcznik” [3 pkt]
Jeziora (zdatne do kapieli, dostępne) (za pierwsze 2 akweny po 2 punkty):
1. Zalew Sulejowski [2 pkt]
2. Jezioro Czorsztyńskie [2 pkt]
Pomniki przyrody (za pierwsze 2 na trasie szlaku po 1 punkcie):
1. Skałka gm. Wąchock [1 pkt]
2. Lipy drobnolistne gm. Jędrzejów [1 pkt]
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V.C.c. Pozostałe atrakcje turystyczne
Wieże widokowe stale dostępne (za pierwsze 2 na terenie gmin po 1 punkcie):
1. Koprzywnica nad Zalewem Koprzywianka [1 pkt]
2. Wieża widokowa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach
[1 pkt]
Możliwość zamówienia lotu turystycznego nad miejscowościami szlaku (za pierwszą ofertę
3 punkty):
1. Aeroklub Krakowski [3 pkt]
Zabytkowe linie kolejowe normalnotorowe lub wąskotorowe z tylko jednym przystankiem
w miejscowościach szlaku* (za 2 pierwsze po 1 punkcie):
1. Express Ponidzie, Jędrzejowska kolej wąskotorowa [1 pkt]
Suma punktów za cały podzakres: 20 (max. 20)
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 3 po 5 punktów):
1. Szlak Frontu I Wojny Światowej [5 pkt]
2. Szlak Romański [5 pkt]
3. Szlak Jagielloński [5 pkt]
4. Szlak Architektury Drewnianej Małopolska [0 pkt]
5. Szlak średniowiecznych miasteczek małopolskich Szczyrzyc [0 pkt]
V.D.b Duże miasta na szlaku
Miasta powyżej 250 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu,
położone na szlaku (za każde do 3, po 4 punkty):
1. Kraków [4 pkt]
Miasta liczące 100-250 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu,
położone na szlaku* (za każde do 3, po 3 punkty)
brak [0 pkt]
Miasta liczące 50-100 tys. mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą handlową na miejscu,
położone na szlaku** (za każde do 3, po 1 punkcie)
brak [0 pkt]
Suma punktów za cały podzakres V.D.: 19 (max. 20)
ZAKRES VI: Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna
VI.A. Baza noclegowa na szlaku
Za każdy pierwszy obiekt noclegowy danej klasy w trzech miejscowościach kluczowych
szlaku: (Sulejów-Wąchock-Kraków-Mogiła) lub położony poza nimi, w promieniu 15 km
od ich centrum (w sumie do 3 obiektów noclegowych dla całego szlaku i danej kategorii)
(po 2 punkty):
Hotele:
 hotele kategorii 5*****:
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1. Holiday Inn Krakow City Centre ul. Wielopole 4, Stare Miasto, 31-072 Kraków brak
[2 pkt]
hotele kategorii 4****:
1. Hotel Centrum Business Osiedle Centrum E 12, Al. Jana Pawła II , Nowa Huta,
31-934 Kraków [2 pkt]
2. Hotel Europa ul. Radomska 76a, 27-200 Starachowice [2 pkt]
hotele kategorii 3***:
1. Hotel Santorini Bulwarowa 35b, 31-751 Kraków [2 pkt]
2. Hotel Senator ul. Krywki 18, 27-200 Starachowice [2 pkt]
3. Best Western Hotel Plus ul Władysława Jagiełły 1, 97-330 Sulejów, Polska [2 pkt]
hotele kategorii 2**:
1. Hotel Felix Osiedle Złotej Jesieni 15, 31-831 Kraków [2 pkt]
hotele kategorii 1*:
1. Junior Krakus Nowohucka 33, Podgórze, 30-717 Kraków [2 pkt]

Hostele:
1. NH Hostel Osiedle Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków [2 pkt]
2. Domino Hostel Rycerska 3, 97-200 Piotrków Trybunalski [2 pkt]
3. Dom Rekolekcyjny - Królowa Pokoju Marcinków k/Wąchocka [2 pkt]
Pensjonaty:
1. Dom Turystyczny Indygo Kraków, os. Albertyńskie 1-2 [2 pkt]
2. Pensjonat Biały Dom Kazimierza Sprawiedliwego 1, 97-330 Sulejów [2 pkt]
Schroniska turystyczne lub młodzieżowe:
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 Kraków [2 pkt]
2. Schronisko Turystyczne PTTK ul. Krywki 1, 27-200 Starachowice [2 pkt]
3. Międzynarodowe Schronisko Młodzieżowe Grota Roweckiego 5, 97-320 Piotrków
Trybunalski [2 pkt]
Inne nieskategoryzowane stałe usługi noclegowe:
1. 19 Osiedle Na Skarpie Apartment 2, Nowa Huta, 31-910 Kraków [2 pkt]
2. Dom Gościnny przy Klasztorze O.O. Cystersów Kościelna 14, 27-215 Wąchock
[2 pkt]
3. U Anieli - Anna Lorenzen Wąchock, ul. Nadrzeczna 60 [2 pkt]
4. Wynajem Pokoi Stanisław Jańczyk Poniatów, ul. Przedszkolna 34 97-330 Sulejów
[2 pkt]
Gospodarstwa agroturystyczne:
1. Dwór w Boleniu Jana Matejki 116, 32-087 Boleń k. Krakowa [2 pkt]
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Przy Lesie” Wiesława Ozga, Łęczno [2 pkt]
3. Gospodarstwo Agroturystyczne "SABATÓWKA" Wielka Wieś 1, 27-215 Wąchock
[2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres VI.A: 44 (max. 60)
VI.B. Restauracje i inne obiekty gastronomiczne
Restauracje funkcjonujące bezpośrednio przy obiektach szlaku (do 5 lokali po 4 punkty):
1. BestWestern Plus Hotel Podklasztorze Sulejów [4 pkt]
2. Restauracja Regionalna Marysieńka Szczyrzyc [4 pkt]
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dodatek za kuchnię tematyczną (dania związane z tematem Szlaku), jeśli jest oferowana
w wymienionych restauracjach przy obiektach (do 5, po 2 punkty za obiekt):
1. BestWestern Plus Hotel Podklasztorze Sulejów [2 pkt]

Inne restauracje z kuchnia regionalną w miejscowościach przy szlaku* (do 5 po 2 punkty):
1. Gościnna Chata Kraków, kuchnia łemkowska [2 pkt]
2. Pod Aniołami, kuchnia galicyjska [2 pkt]
3. Czarna Kaczka w Krakowie kuchnia galicyjska [2 pkt]
Inne restauracje z kuchnią tradycyjna w miejscowościach przy szlaku** (do 5 po 1 punkcie):
1. Gracja w Jędrzejowie [1 pkt]
2. Restauracja Centrum w Jędrzejowie [1 pkt]
3. U Maksyma w Wąchocku [1 pkt]
4. Gąska w Krakowie [1 pkt]
5. Restauracja Art w Krakowie [1 pkt]
6. Piano Rouge w Krakowie [0 pkt]
7. Trezo w Krakowie [0 pkt]


dodatkowe punkty za każdą z wymienionych restauracji czynną dłużej niż do godziny
22.00 (po 1 punkcie za każdą restaurację):
1. Gościnna Chata Kraków [1 pkt]
2. Pod Aniołami [1 pkt]
3. Czarna Kaczka [1 pkt]
4. Restauracja Art. [1 pkt]
5. Piano Rouge [1 pkt]
6. Trezo [1 pkt]
7. Fab Fusion [1 pkt]



dodatkowe punkty za ofertę kulturalną niezwiązaną z tematem szlaku 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):
1. Piano Rouge [1 pkt]
2. Trezo [1 pkt]
3. Fab Fusion [1 pkt]



dodatkowe punkty za oryginalne produkty kulinarne, związane z tematem szlaku
(do 5 po 2 punkty)
1. BestWestern Plus Hotel Podklasztorze Sulejów-piwo cysterskie [2 pkt]

Suma punktów za cały podzakres VI.B: 33 (max. 60)
VI.C. Komunikacja
VI.C.a. Dostępność komunikacyjna szlaku (obiekty kluczowe szlaku)
Jeśli obiekty kluczowe szlaku leżą w odległości mniejszej niż 50 km od lotniska
międzynarodowego (za pierwsze dwa obiekty po 5 punktów):
1. Port Lotniczy Kraków-Balice - Mogiła (27,3 km) [5 pkt]
2. Port Lotniczy Łódź-Lublinek położony 64,7 km od Sulejowa [0 pkt]
Jeśli obiekty kluczowe szlaku leżą w odległości mniejszej niż 50 km od lotniska krajowego*
(za pierwsze dwa obiekty po 3 punkty):
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1. Port Lotniczy w Radomiu nie obsługuje lotów rejsowych (stan z 24.08.2018 r.) [0 pkt]
Jeśli obiekty kluczowe szlaku leżą w odległości mniejszej niż 20 km od zjazdu z autostrady
lub drogi ekspresowej (szybkiego ruchu) (za pierwsze dwa obiekty po 5 punktów):
1. S8/DK74 Moszczenica – Sulejów 19 km, A1/DK74 Bełchatów 20 km [5 pkt]
2. S7/DW751 Suchedniów – Wąchock 16 km [5 pkt]
3. S7/DK79 (ul. Ptaszyckiego) – Krakow-Mogiła 2,5 km [0 pkt]
Przebieganie 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 punkty):
1. gm. Sulejów DK12 (2), DK74 [2 pkt]
2. gm. Wąchock DK42 [2 pkt]
3. miasto Kraków, dzielnica Nowa Huta S7, DK79 (2), DK 75 [2 pkt]
Duże dworce kolejowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi (za pierwsze dwa
po 3 punkty):
1. Kraków Główny [3 pkt]
Pozostałe dworce kolejowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi szlaku (za każdy
po 2 punkty):
1. Wąchock [2 pkt]
Dworce autobusowe w miejscowościach z obiektami kluczowymi szlaku (za każdy
po 2 punkty):
1. Sulejów [2 pkt]
2. Wąchock [2 pkt]
3. Kraków [2 pkt]
Suma punktów za cały podzakres VI.C: 36 (max. 80)
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Tab. 1. Zestawienie punktacji w poszczególnych zakresach dla Pętli Małopolskiej Szlaku
Cysterskiego w Polsce
Zakres
Zakres I:
Organizacja Szlaku

Podzakresy

A. tematyzacja szlaku
B. oznaczenie Szlaku
C. koordynacja Szlaku
D. dostępność obiektów
Suma: cały zakres I
Zakres II:
A. autentyczność obiektów
Ogólna atrakcyjność B. zwartość Szlaku
turystyczna Szlaku
C. liczba obiektów
D. własna usługa transportowa
E. stan utrzymania obiektów
Suma: cały zakres II
Zakres III:
A. znaczenie kulturowe temat.
TurystycznoB. eventy zgodne z tematyką
kulturowy potencjał
C. dodatkowe atrakcje temat.
obiektów Szlaku
D. znaczenie historyczne
E. znaczenie biograficzne
F. znaczenie religijne
G. znaczenie: inne typy tur. kult.
H. znaczenie: grupy etniczne
I. dodatek: oferta obiektów
J. dodatek: obiekty unikatowe
Suma: cały zakres III
Zakres IV:
A. promocja Szlaku
Obsługa własna
B. oferty wypraw
Szlaku
C. oferta pakietowa
D. inne elementy promocji
Suma: cały zakres IV
Zakres V:
A. inna turystyczno-kulturowa
Pozostała oferta
B. inna kulturowa, przyrodnicza
turystyczna Szlaku
C. inna turystyczna
D. pozostałe czynniki
Suma: cały zakres V
Zakres VI:
A. noclegi
Infrastruktura
B. gastronomia
turystyczna i
C. komunikacja
komunikacyjna
Suma: cały zakres VI
Suma dla Szlaku:
za wszystkie zakresy razem:

Punkty uzyskane

Maksimum
możliwych do
uzyskania punktów

45
45
4
20
114
40
0
8
0
15
63
60
40
10
20
10
0
20
16
30
50
256
45
0
0
10
55
40
20
20
19
99
44
33
36
113
700

50
50
50
50
200
40
15
15
15
15
100
60
40
20
20
20
20
20
20
30
50
300
45
20
20
15
100
40
20
20
20
100
60
60
80
200
1000
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Interpretacja wyników analizy potencjału turystyczno-kulturowego

Analizowany system uzyskał 700 z 1000 możliwych punktów, co plasuje go jako szlak
o dużym potencjale turystycznym.
Badania naukowe nad historią i architekturą poszczególnych obiektów podejmowano
od wielu lat, a dzięki coraz to nowym odkryciom archeologicznym powstają nowe
opracowania uzupełniające i tak bogaty już dorobek naukowców. Również studia nad
dokumentami przechowywanymi w cysterskich bibliotekach dają nadzieję na rozwój wiedzy
z zakresu duchowości, wewnętrznych uwarunkowań prawnych czy też stosunków panujących
między opactwami, jak również z ich sąsiadami. Niestety brak nowszych publikacji
traktujących o systemie, który wymieniane obiekty tworzą, lub z uwagi na uwarunkowania
metody badawczej, nie mogły one zostać wzięte pod uwagę podczas punktowania. Niemniej
jednak Szlak posiada duży potencjał jako cel turystyki dziedzictwa kulturowego, turystyki
architektonicznej, archeologicznej i konserwatorskiej. Warte wspomnienia są walory
przyrodnicze tak samych obiektów, jak również przestrzeni, w której są osadzone.
W zakresie I badany szlak uzyskał 114 z 200 możliwych do zdobycia punktów,
co pozwala sklasyfikować system jako szlak realny. Warto nadmienić, że w podzakresie I.C –
koordynacja szlaku, uzyskał on bardzo małą liczbę punktów, co wskazuje na wyraźny brak
uporządkowania struktury, zarządzania i promowania szlaku. Oficjalnie powołana Rada
Koordynacyjna nie spełnia zadań stawianych przed koordynatorem szlaku. Wykazano też
niedociągnięcia w dziedzinie udostępniania obiektów.
W zakresie II zanotowano 63 ze 100 możliwych punktów, z wyraźną dysproporcją
między autentycznością i dobrym stanem obiektów (maksymalna punktacja), a zwartością
i usługami transportowymi szlaku (0 punktów), przez co należy określić szlak jako mało
atrakcyjny turystycznie. Głównym problemem są znaczne odległości dzielące obiekty szlaku
i zupełny brak własnego systemu transportu, mimo bez wątpienia ogromnej wartości
poszczególnych obiektów.
W zakresie III szlak uzyskał 256 z 300 możliwych punktów, co określa go jako szlak
o wybitnej tematycznej atrakcyjności turystyczno – kulturowej i wybitnej koncentracji
na deklarowanej tematyce. Jest to najwyższa z możliwych kategorii, jednakże w jej dolnym
pułapie. Dodatkową siłę przyciągania szlak zyskać może poprzez zorganizowanie bogatszej
oferty atrakcji tematycznych w swoich obiektach.
W zakresie IV szlak otrzymał 55 ze 100 możliwych punktów, przy maksymalnej ocenie
w podzakresie IV.A (45 punktów), co pozwala określić system jako szlak o wysokiej
aktywności autopromocyjnej i niskim poziomie usług turystycznych, gdyż nie zanotowano
ani jednej oferty wyprawy po szlaku, czy pakietów turystycznych zawierających w programie
odwiedzenie obiektów szlaku.
W zakresie V szlak uzyskał prawie maksymalną punktację (99 ze 100 możliwych
punktów), co klasyfikuje system jako szlak o wybitnym znaczeniu kulturowo-turystycznym
i ogólnoturystycznym. Wpływ na to ma zarówno ogromna wartość kulturowa samych
obiektów szlaku, jak również bogactwo i różnorodność walorów przyrodniczych otoczenia,
oraz bardzo dobre wykorzystanie obu jako atrakcji dla miejscowej oferty turystycznej.
Niestety daje się zauważyć dysproporcja w ofercie kulturalnej pomiędzy Krakowem, a innymi
miejscowościami na szlaku.
Uzyskując w zakresie VI 113 z 200 punktów klasyfikujemy szlak jako system ze
średnio rozwiniętą infrastrukturą służącą turystyce. Ponownie bolączką systemu jest różnica
pomiędzy obiektami zlokalizowanymi w Wąchocku i Sulejowie, a Krakowem, gdzie zarówno
baza hotelowa jak i oferta gastronomiczna są dużo bardziej rozwinięte. Powtarzającą się
trudnością jest nie dość dobrze rozwinięty system komunikacji publicznej.
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Mocne strony systemu
Małopolska pętla Szlaku Cysterskiego w Polsce posiada niepodważalną wartość
kulturową, powiązaną z dziedzictwem materialnym i niematerialnym cystersów, które
w randze europejskiej potwierdzone zostało powołaniem przez Radę Europy Szlaku
łączącego miejsca cysterskie na całym kontynencie. Wyjątkowość badanych obiektów polega
również na obecności w nich pierwotnych gospodarzy, czyli cysterskich mnichów, którzy
mieszkają i pracują w 75% klasztorów lub parafii. Dodajmy, że dwa z opactw nie uległy
kasacie nawet w czasach rozbiorów.
Niewątpliwym atutem dla turystyki religijnej (w tym mocno zaakcentowanej turystyki
pielgrzymkowej) jest funkcjonowanie w ramach szlaku kilku rozpoznawalnych ośrodków
kultu, takich jak: sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie, sanktuarium Krzyża
Świętego w Krakowie – Mogile, Sanktuarium Matki Bożej Gaździny (Pani) Podhala
w Ludźmierzu. Szlak Cysterski w swojej warstwie religijnej krzyżuje się z dwoma innymi
szlakami: Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce oraz pielgrzymim szlakiem
europejskim – Drogą Świętego Jakuba.
Wszystkie włączone w system szlaku obiekty są autentyczne, niektóre szczególnie
cenne pod względem historycznym, architektonicznym czy jako miejsca ożywionego kultu
religijnego. Wśród nich są dwa Pomniki Historii (zespoły klasztorne w Sulejowie
i Wąchocku). Stanowią one znaczącą atrakcję dla turystyki militarnej czy kulturowej
skupionej na architekturze i sztuce oraz są miejscami skoncentrowanych świadectw
kulturowego dziedzictwa. W obiektach tych następuje krzyżowanie Szlaku Cysterskiego
ze Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, czy ze Szlakiem Romańskim.
Współpraca oo. Cystersów z przedstawicielami świata kultury i sztuki oraz
z samorządowcami i naukowcami przynosi rezultaty w postaci wydarzeń kulturowych czy też
warsztatów, które stanowią dodatkowy atut podczas podróży po szlaku, a nawet mogą być
odrębną atrakcją, swego rodzaju magnesem przyciągającym turystów, o czym będzie mowa
w dalszej części pracy.
Ranga klasztorów i ich obecność na polskich ziemiach od XII w. powoduje
zainteresowanie tematem cysterskim badaczy z różnych dziedzin. Można śmiało powiedzieć,
że obiekty cysterskie mają bogatą bibliografię, chociaż daje się zauważyć nierównomierność
analiz holistycznych pomiędzy poszczególnymi rejonami bądź inaczej wyodrębnianymi
grupami obiektów.
Słabe strony systemu
Wśród najistotniejszych mankamentów badanego szlaku wymienić należy jego znaczną
rozległość. Większość obiektów jest od siebie oddalona o więcej niż oceniane w metodzie
badawczej 30 km, niektóre dzieli powyżej 100 km (biorąc pod uwagę linearny układ trasy).
Brak jest w ofercie usług transportu, który mógłby uczynić obiekty szlaku bardziej
dostępnymi komunikacyjnie dla niezmotoryzowanych turystów. Zresztą podobny brak
obserwuje się w zakresach oceniających pakiety turystyczne oferowane przez szlak,
jak również w ofercie wypraw po szlaku, nawet realizowanych na zamówienie.
We wszystkich powyższych zakresach oceniono system najniżej.
Przełożenie na tak słabą ofertę, a w zasadzie na jej brak, jest w dużej mierze wynikiem
nieskoordynowanych działań zarządczych i promocyjnych, oraz nie do końca
ukształtowanym jeszcze podziałem obowiązków i kompetencji pomiędzy interesariuszy
wewnętrznych w przestrzeni szlaku. Brak ciągle wyodrębnionej komórki, powołanej
w pierwszym rzędzie (a najlepiej wyłącznie) do wdrażania zaleceń, które pojawiały się
w ramach prac ogólnopolskiej Rady Naukowej, czy w trakcie Forów Cysterskich,
do profesjonalnych działań związanych z promocją i budowaniem marki Szlaku Cysterskiego
w Polsce, a także do prowadzenia biura, które zajmowałoby się informacją i obsługą ruchu
turystycznego oraz tworzeniem oferty usług proponowanych na szlaku. W chwili obecnej
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(sierpień 2018 roku) oficjalna strona Szlaku Cysterskiego w Polsce nie funkcjonuje, a linki
na stronach obiektów przekierowują właśnie do niej, przez co są w zasadzie bezużyteczne.
Mimo, że trasa samochodowa w terenie i same obiekty są oznaczone, to jednak
oznaczenia te nie są spójne. Zamęt w oznakowaniu spowodowało użycie dla projektu
Południowo-Zachodniego Szlaku Cysterskiego odrębnego logotypu. Niemniej jednak dzięki
tej inicjatywie spora część obiektów szlaku zawdzięcza lepszej jakości infrastrukturę
konieczną do obsługi ruchu turystycznego. W miejscowościach, w których położone są
opactwa czy kościoły, odnotowano również tablice informacyjne i kierunkowe zrealizowane
przez samorządy lokalne.
Deklarowana przez zarządców, szczególnie mniejszych obiektów, dostępność okazuje
się być często ograniczona. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli w pobliżu wejścia znajduje
się informacja o telefonie do osoby posiadającej klucz do obiektu, to nie zawsze jest
gwarancja, że w ciągu 10 minut nastąpi otwarcie drzwi dla zwiedzających. Wymusza
to konieczność wcześniejszego kontaktu w celu zapewnienia wejścia.
Zauważalna jest również znacząca dysproporcja w liczbie i standardzie usług
noclegowych i gastronomicznych pomiędzy bardzo dobrze przygotowanym ośrodkiem jakim
jest Kraków, a mniejszymi miejscowościami z obiektami kluczowymi, czyli Wąchockiem
i Sulejowem. O ile w Sulejowie funkcjonuje w pocysterskich zabudowaniach hotel
i restauracja z atrakcyjnym menu, opartym na daniach kuchni regionalnej i tematycznej, o tyle
poza nimi oferta konkurencyjna jest bardzo skąpa. W Wąchocku natomiast sami zakonnicy
czynią próby obsługi noclegowo-gastronomicznej, jednak wymaga ona jeszcze dalej idących
nakładów finansowych, czasowych i dopracowania merytorycznego.

4.

Koncepcja przebudowy Pętli małopolskiej Szlaku Cysterskiego w Polsce

Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonego badania oraz proponowane sposoby
poprawienia odnotowanego stanu zostaną przedstawione dla lepszej czytelności w układzie
zbliżonym do konstrukcji formularza waloryzacyjnego.
Należy zaznaczyć, że Pętla Małopolska jest jedną z pięciu części Szlaku Cysterskiego
w Polsce, a ten z kolei jest częścią europejskiego szlaku kulturowego Drogami Cystersów.
W związku z tym niektóre spostrzeżenia muszą wykraczać poza ramy badanej pętli.
4.1.

Zalecenia dotyczące organizacji Szlaku.
Obiekty (po)cysterskie od wielu lat cieszyły się zainteresowaniem naukowców, dzięki
czemu istnieje dość pokaźna bibliografia, opisująca historię zakonu i lokacji na ziemiach
polskich, duchowość, bardziej znaczące postaci, dorobek sztuki, architekturę poszczególnych
obiektów jak i szerzej pojęte własności klasztorne (włączając w nie ogrody, grangie).
Brak maksymalnej oceny w podzakresie I.A wynika z niedostatecznej liczby publikacji
o charakterze popularyzacyjnym, traktujących o szlaku, a nie tylko o poszczególnych
obiektach, co powoduje niewykorzystanie okazji zachęcenia zwiedzających do penetrowania
całego systemu. Zresztą ujęty w waloryzacji Szlak Cysterski - Przewodnik po Gminach
Cysterskich, mimo iż jest inicjatywą godną pochwały, ma też swoje mankamenty.
Po pierwsze, nie jest przewodnikiem po wszystkich obiektach szlaku, po drugie, w przypadku
Gminy Bukowina Tatrzańska w opisie nie uwzględniono obiektu związanego z cystersami
w zamian serwując fotografie snowboardzisty. O ile pierwszy zarzut daje się po części
odeprzeć biorąc pod uwagę fakt, że wydawcą Przewodnika jest Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, w którym jednak nie wszystkie gminy, na których terenie
znajdują się cysterskie obiekty, partycypują, o tyle promocja atrakcji turystycznych gminy
w oderwaniu od tematu Szlaku jest mało merytoryczna. W planie są nowe publikacje
w formie atlasu drogowego i zaktualizowanego przewodnika.
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Równie wysoką ocenę zanotowano w podzakresie I.B, dotyczącym oznaczenia Szlaku.
Jednakże i tutaj istnieją duże niedociągnięcia. Szlak Cysterski w Polsce posługuje się
oficjalnie logo w kształcie maswerkowego okna, ale w przypadku obiektów partycypujących
w programie „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski” użyty został inny logotyp, co w efekcie
dało dwa różne oznaczenia drogowych ciągów komunikacyjnych oraz samych obiektów
(w użyciu jest również logo Europejskiej Karty opactw i miejsc cysterskich, jest ono jednak
niezależne od podstawowego oznaczenia i nie dotyczy badanej pętli). Dociekanie w tym
miejscu powodów takiego stanu nie ma sensu, aczkolwiek wskazuje on na duży bałagan
w kontekście spójnego zarządzania całym systemem. Poza wspomnianymi znakami
odnotowano także tablice montowane przez lokalnych włodarzy, co jeszcze bardziej potęguje
wrażenie bezładu i może budzić w podróżujących niepewność co do podążania właściwym
szlakiem. Przykłady różnego rodzaju oznaczeń dostępne są w dokumentacji fotograficznej
badania.
W ten sposób dochodzimy do jednego z najgorzej ocenionych podzakresów I.C:
koordynacji Szlaku. W chwili obecnej działa Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego
w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Biuro Rady mieści się
w opactwie cysterskim w Krakowie – Mogile. Nie jest to niestety odrębna komórka, która
byłaby przeznaczona do działalności związanej z turystyką, promocją czy marketingiem.
Rada funkcjonuje w formule spotkań na których zasięgane są opinie, decyzje podejmowanie
kolegialne podczas zebrań w obecności o. Opata Prezesa i przy jego akceptacji [Komunikat
RKSC w Polsce, pkt 3 i 4] (która to zasada w pewnym stopniu podważa kolegialność
podejmowanych decyzji). Nie ma w tej chwili dostępnej w godzinach pracy biura osoby,
która byłaby kompetentna w udzielaniu informacji, pomocy rezerwacyjnej, co jest znacznym
mankamentem. W części zadania Rady Koordynacyjnej powiela Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich (nie zrzesza ono jednak wszystkich samorządów,
na których terytorium znajdują się obiekty i miejsca (po)cysterskie). Taki stan
(de)koordynacji zarządzania Szlakiem należy uznać za model niedookreślony, stanowczo
niepożądany. Przykładem niech będzie tutaj podjęta 6 września 2017 roku decyzja o „próbie
reaktywacji strony www.szlakcysterski.org” i trwające nadal (koniec września 2018 roku) jej
zawieszenie.
W zaistniałych warunkach postuluje się dążenie do centralnego modelu koordynacji
Szlaku. Z jednej strony pozwoli on na budowanie wspólnej strategii produktu jakim jest Szlak
Cysterski w Polsce, a z drugiej umożliwi pewną autonomię i dostosowanie ogólnych ustaleń
do warunków panujących w ramach danych pętli Szlaku. W zasadzie mielibyśmy do
czynienia z dwustopniowym modelem centralnym, koordynatorem ogólnopolskim
(a właściwie Radą Programową sprawującą pieczę nad treściami wystaw, przygotowaniem
merytorycznym kadr, oznakowaniem dróg i obiektów, współpraca z naukowcami)
i koordynatorami/zarządcami pętli. Nie ma potrzeby zwoływania zebrań członków całego
systemu, kiedy do rozpatrzenia są kwestie lokalne, nie dotykające kształtu ani strategii
ogólnej Szlaku Cysterskiego. Pozwoliłoby to na ograniczenie kosztów funkcjonowania
koordynacji Szlaku. Oddałoby też kompetencje lokalne w ręce osób, które znają potencjał
miejsca najlepiej, wiedzą jak aktywizować lokalną społeczność, są świadome uwarunkowań
mogących prowokować konflikty przy narastającym ruchu turystów, ale też wiedzą, jakie są
oczekiwania małej społeczności i metody prowadzenia turystyki zrównoważonej.
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Ryc. 2. Centralny model koordynacji Szlaku

Źrodło: Mikos v. Rohrscheidt A., 2012, Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza wybranych
systemów polskich i europejskich

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wybór typu koordynatora. Podmioty
uczestniczące w Szlaku Cysterskim to nie tylko Zakon (różne opactwa i przeoraty, działające
w daleko posuniętej autonomii), część obiektów pozostaje w majątku diecezjalnym,
niektórymi zarządzają samorządy, bywają też majątki dzierżawione lub wykupione przez
inwestorów prywatnych. Takie zróżnicowanie wymaga głębokiego i szczegółowego
przeanalizowania możliwości finansowania wspólnych działań koordynacyjnych (obecne
budżety, tak w opinii rozmówców jak i badającego, są zbyt skromne dla zapewnienia
sprawnej i efektywnej działalności). Ze względu na duży zasięg terytorialny tak całego Szlaku
jak i jego poszczególnych pętli należy wskazać taką komórkę, która będzie mogła
funkcjonować i być finansowana ponad granicami administracji (gminnej, powiatowej,
wojewódzkiej, zakonnej czy diecezjalnej), umożliwiając też partycypacje podmiotów
prywatnych.
Korzystnym rozwiązaniem dla budowania rozpoznawalności nazwy szlaku
i identyfikacji jego uczestników z systemem do którego należą jest celowa organizacja
turystyczna. Szybko może się ona stać wiarygodnym partnerem dla zewnętrznych
organizatorów turystyki. Kształt tej organizacji, odpowiednio przemyślany status, wydolny
system finansowania umożliwiają sprawne koordynowanie działań lokalnych,
przygotowywanie i obsługę (jako touroperator) ofert turystycznych (prostych i pakietów),
co w efekcie przynosi też wpływy finansowe na działalność statutową, a może w pewnym
momencie zysk możliwe do podzielenie między udziałowców. Wypracowanie w ramach
takiej (mniejszej niż ogólnopolska) organizacji jednolitej strategii działania jest bardziej
efektywne, mniej czasochłonne, pozbawione zbytniego dystansu i patosu. Obrady byłyby
bardziej spotkaniami grupy roboczej, złożonej z osób które znają swój teren, potrzeby
i możliwości miejsc. Wypracowaną w trakcie takich zebrań koncepcję łatwiej też w jasny
sposób przedstawić (jeśli jest taka konieczność lub po prostu chęć) w trakcie spotkań
ogólnokrajowych.
Jednostkę lokalną (najlepiej o zasięgu pętli) powinna wspierać, przede wszystkim
merytorycznie (badania naukowe), Rada Programowa. Byłaby ona również organem
kontrolnym [Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, s. 305-316] w kwestiach wykraczających poza
zadania związane z miejscowym zarządzaniem turystyką (organizacja ruchu turystycznego,
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wydarzeń kulturowych, tworzenie, promocja i dystrybucja ofert), a dotyczących przede
wszystkim zachowaniu dziedzictwa cysterskiego oraz dalszych badań nad nim,
monitorowania dostępności obiektów, oznaczeń systemowych i obiektowych czy w końcu
czuwania nad włączaniem miejsc (atrakcji) nowych oraz wyłączaniem ze Szlaku tych, które
w sposób rażący nie spełniają określonych przez Radę kryteriów. Poprzez szerszy zasięg jest
ona dobrą przestrzenią do dzielenia się doświadczeniami poszczególnych regionów
(np. podczas Forów Cysterskich), wymiany kontaktów specjalistów z różnych dziedzin
(badaczy, fachowców z dziedziny popularyzowania wiedzy, szkoleń kadr turystycznych,
zarządzania w kulturze, promocji). Z zaangażowaniem należy się pochylić nad dookreśleniem
relacji zależności pomiędzy Radą a koordynatorami pętli (dla uniknięcia niepotrzebnych
niejasności i konfliktów np. na tle podziału kompetencji, finansowania działalności).
Działań korygujących wymaga również zapewnienie dostępności niektórych obiektów.
Pierwszym warunkiem koniecznym do spełnienia jest umożliwienie fizycznego wejścia
do obiektu, czyli jasne określenie godzin zwiedzania, cennika wstępów płatnych
(przysłowiowe „co łaska” wywołuje często niepotrzebną konsternację, dobrą praktykę
zaobserwowano w Wąchocku, tamtejsze opactwo bardzo jasno określa godziny dostępności
obiektu i ma nawet w ofercie bilet łączony we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki
w Starachowicach), ewentualnie zamieszczenie widocznej informacji o możliwości uzyskania
dostępu na prośbę (przy założeniu, że dostęp ten obiekt faktycznie jest w stanie
zagwarantować). O ile w przypadku dużych klasztorów, zatrudniających pracowników nie ma
z tym problemu, o tyle dla zarządców w miejscach mniej licznie obsadzonych jest to zadanie
wymagające. Można je jednak zrealizować np. poprzez utworzenie odpowiednich grafików,
angażujących osoby związane z obiektem (mieszkańców, pracowników, zaprzyjaźnionych
wolontariuszy). Jest to szczególnie istotne z uwagi na rosnący w Polsce indywidualny ruch
turystyczny, często mający znamiona spontanicznego decydowania o przebiegu podróży oraz
cechujący się mniej dopracowanym przygotowaniem logistycznym niż ma to miejsce
w przypadku touroperatorów (czyli np. pomijaniem w planowaniu wyprawy zapobiegliwego
uprzedzania o chęci odwiedzenia danego miejsca).
4.2.

Spostrzeżenia na temat ogólnej atrakcyjności turystycznej Szlaku.
Jak podkreślano już wcześniej, w ramach Pętli Małopolskiej Szlaku Cysterskiego
w Polsce, funkcjonują obiekty sięgające swoimi dziejami XII stulecia (jak chociażby
najstarsza wśród nich fundacja w Jędrzejowie), jak również miejsca mające
kilkudziesięcioletnią tradycję (parafia w Nowej Hucie i w Czarnej Górze), niemniej jednak
wszystkie one są związane z Zakonem, a zatem autentyczne.
Trudnym do poprawienia elementem jest oceniona w podzakresie II.B zwartość Szlaku.
Najstarsze klasztory położone są od siebie w odległościach znacznie przekraczających 30 km,
często sięgających blisko 100 km. Powoduje to ograniczenie w proponowaniu alternatywnych
do samochodowego sposobów zwiedzania systemu.
Dla mniejszych lub większych grup zorganizowanych, dysponujących własnym
środkiem transportu, sugeruje się podróż kombinowaną, włączając w nią coraz bardziej
atrakcyjną (remontowaną i wydłużaną) trasę kolei wąskotorowej. Możliwe wtedy byłoby np.
przejechanie dystansu ze stacji Pińczów do stacji Jędrzejów Wąski, a następnie
kontunuowanie podróży busem (wynajętym dla konkretnej grupy) lub rowerem. Pokonywanie
dłuższych dystansów przy pomocy roweru, a nawet pieszo staje się w naszym kraju coraz
bardziej popularne, wraz ze wzrostem świadomości zdrowotnej, a także chęci podziwiania
krajobrazu (wciąż zaniedbywanego niestety) w sposób niespieszny. Organizator turystyki na
Szlaku Cysterskim może pomóc zarówno w skoordynowaniu sieci wypożyczalni sprzętu jak
również w organizacji transportu własnego Szlaku, którego w tej chwili nie ma.
Dla turysty indywidualnego bez własnego samochodu przemieszczanie się między
obiektami jest bardzo trudne, brak prawie zupełnie bezpośrednich połączeń komunikacyjnych

173

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

między nimi (Zakres VI.C). Warto, aby powołana do działań związanych z rozwojem szlaku
komórka spróbowała zacieśnić współpracę np. z Hotelem Podklasztorze w Sulejowie pod
kątem organizacji przewozów turystów i bagaży (odrębna usługa dla chcących poruszać się
po trasie rowerem). Taki wieczorny kurs z Sulejowa do Wąchocka i z powrotem, oraz
podobne na trasach Wąchock – Koprzywnica; Koprzywnica – Jędrzejów ułatwiłyby
w znaczący sposób pokonanie tej słabo skomunikowanej części szlaku. Od Jędrzejowa
do Krakowa nie ma już większych trudności w podróżowaniu (dotarcie do Prandocina jest
możliwe z Krakowa).
Podzakres II.E dotyczący stanu utrzymania obiektów został oceniony maksymalnie.
Należy jednak zaznaczyć, że w celu poprawienie atrakcyjności otoczenia klasztorów można
zadbać o trzy sfery. Po pierwsze uporządkować nieco i odświeżyć np. parking i bezpośrednie
otoczenie opactwa w Jędrzejowie, co pozostaje pewnie w gestii Gminy. Po drugie (choć jest
to przedsięwzięcie trudne i długofalowe) na zagospodarowanie, a w zasadzie odtworzenie
czekają ogrody przyklasztorne w Sulejowie (przepiękne położenie na wzniesieniu nad rzeką
Pilicą pozostaje w tej chwili zupełnie niewykorzystane) [Milecka M., 2013]. Część
wspomnianego kompleksu (który jest Pomnikiem Historii) pozostaje w ruinie. Nie zagrażają
one wprawdzie bezpieczeństwu, ale może warto zastanowić się nad odtworzeniem (na wzór
koncepcji w niemieckim Ihlow) szkieletu konstrukcji południowych zabudowań klasztornych,
z których pozostała jedynie jedna ściana. Taka konstrukcja (podobnie jak w rozwiązaniu
u naszych zachodnich sąsiadów) może zostać wykorzystana jako punkt widokowy, z którego
można by podziwiać dolinę Pilicy. Zaopatrzona w rolety z ekranami, lub inne rozwiązanie
techniczne, konstrukcja byłaby dobrym polem do zaaranżowania multimedialnego pokazu
(rzutniki lub lasery) o historii miejsca, powstaniu klasztoru, jego rozbudowie, funkcji
obronnej, historycznych wydarzeniach które się w nim odbywały (obrady, zjazdy, walki).
Przy zaangażowaniu lokalnej społeczności i korzystając z doświadczenia grup
rekonstrukcyjnych można „ożywić” taki pokaz [Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, rozdz.7].
Byłaby to ciekawa propozycja na minievent wieczorny lub weekendowy pokaz. Koncepcja
taka wymaga oczywiście zgody konserwatorskiej i nakładów finansowych. Wydarzenia
kulturalne bez wątpienia są elementem przyciągającym i zatrzymującym zwiedzających.
Przykładem dla turystyki kulturowej niech będą realizowane na Zamku w Malborku
wieczorne pokazy „światło i dźwięk”, a dla rekreacyjnej odbywające się od lat u naszych
południowych sąsiadów wieczorne pokazy laserowe w Aquacity w Popradzie. Innym
rodzajem świetnie funkcjonującego, a w dodatku angażującego i jednoczącego lokalną
społeczność eventu jest inscenizacja teatralna na motywach jednej z Baśni Braci Grimm
w Hameln w zachodnich Niemczech w ramach Niemieckiego Szlaku Bajek. Każda z tych
atrakcji znacząco zwiększa szansę na zatrzymanie turystów, w miejscowości w której się
odbywa, na nocleg, a co za tym idzie również generuje potrzebę zakupienia posiłków.
W sposób skokowy zwiększa to dochód lokalnych przedsiębiorców oraz generuje dodatkowe
miejsca pracy.
4.3.

Postulaty dotyczące infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej
Oceniana w VI zakresie formularza waloryzacyjnego oferta noclegowa, gastronomicza
i komunikacyjna okazała się bardzo nierówna. I tak o ile w Krakowie, a nawet w samej
Nowej Hucie jesteśmy w stanie otrzymać zróżnicowaną możliwość nocowania, pożywienia
się (również korzystając z kuchni regionalnej) praktycznie o dowolnej porze dnia i nocy,
a do tego nie będzie problemu z przemieszczaniem się, o tyle w pozostałych miejscowościach
z obiektami kluczowymi sytuacja jest o wiele gorsza. Sulejów na szczęście dysponuje
w samym zespole klasztornym trzygwiazdkowym hotelem, ale jest to oferta dla co najmniej
średnio zamożnego turysty. Na terenie gminy znajdziemy jeszcze pensjonaty i gospodarstwa
agroturystyczne, ale zakwaterowania dla grup trzeba będzie już szukać w Piotrkowie
Trybunalskim. Podobną sytuację obserwuje się w otoczeniu obiektu w Wąchocku, chociaż
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tutaj konwent zadbał o miejsca noclegowe dla indywidualnych turystów w pokojach
gościnnych klasztoru, a w dodatku dla grup oferuje miejsca w Domu Rekolekcyjnym
w Marcinkowie. Jest to inicjatywa godna naśladowania. Pozostałe luki w bazie noclegowej
wymagają uzupełnienia, jednakże jest to inwestycja wymagająca znacznego kapitału
i gwarancji opłacalności, w związku z tym stymulatorem dla podjęcia takich działań przez
lokalnych inwestorów powinno być w pierwszej kolejności wydłużenie okresu
zapotrzebowania na takie usługi. Obiekty klasztorne można zwiedzać o każdej porze roku, ale
zachęcenie odwiedzjących do wizyt poza wysokim sezonem wymaga uatrakcyjnienia oferty,
o czym w dalszej części.
Wspomniany Hotel Podklasztorze w Sulejowie, a dokładnie restauracja hotelowa, jest
miejscem z którego należałoby czerpać inspirację dla gastronomii na Szlaku. Wykorzystując
tematykę i walory obiektu w którym jest położony, lokal ten serwuje swoim Gościom dania
kuchni tematycznej (nie tylko z nazwy). Dodatkowo oferuje regionalne i tematyczne wina
i piwa. Korzystając z opracowań naukowych [Wyrwa A. M., 2004] oraz obserwując
doświadczenia obiektów w Polsce i Europie postuluje się zachęcanie właścicieli lokali
gastronomicznych, ale też samych mnichów w klasztorach, do wykorzystywania inspiracji
i wprowadzenia oferty kuchni tematycznej do karty.
Komentarz dotyczący komunikacji publicznej ze względu na znikomy realny wpływ na
zmianę w tym obszarze pominięto, w zamian przedstawione zostaną koncepcje wykorzystania
alternatywnych i własnych możliwości komunikacyjnych Szlaku.
4.4. Propozycje wykorzystania turystyczno – kulturowego potencjału obiektów
Szlaku, jego przestrzeni oraz poprawy obsługi własnej Szlaku
4.4.1. Wystawy
W kilku obiektach szlaku istnieją placówki para-muzealne, w innych są na etapie
planowania lub realizacji. Jednakże obserwacje wskazują na kilka problemów związanych
z ekspozycjami. Po pierwsze, mimo dość bogatych zbiorów, a w dodatku pewnego rodzaju
unikatów wśród nich (Szczyrzyc, Sulejów, Wąchock, Jędrzejów) rzuca się w oczy brak
nowoczesnych, atrakcyjnych form ekspozycji. Większość placówek udostępnia swoje
pamiątki w tradycyjnych, lekko przykurzonych gablotach, kiedy tymczasem one wręcz
krzyczą, że chcą opowiedzieć swoją historię, na przykład w towarzystwie dźwięku, światła,
ruchu.
Brak też w chwili obecnej pomysłu na pewną komplementarność wystaw. Właściwie
w każdym miejscu znajdziemy wątek początków zakonu, schemat filiacji, natomiast brak
wykorzystania ciekawych wątków lokalnych (dla Sulejowa może to być konflikt
z norbertanami i militarny charakter obiektu, dla klasztoru w Nowej Hucie dzieje architektury
cysterskiej i nowohuckiej, Jędrzejów z relikwiami bł. Wincentego Kadłubka mógłby
eksponować rolę kronikarską, dokumentacyjną, w tym przypadki różnego rodzaju fałszerstw,
Szczyrzyc obok pamiątek historycznych dysponuje potężnym i unikalnym tematem hodowli
bydła [Szarek J., Adamczyk K., 2005, s. 3-12] oraz browarem, etc.). Właśnie nad mądrym,
uzupełniającym się w treści i formie sposobem organizacji wystaw winna czuwać Rada
Naukowa lub Programowa, złożona ze specjalistów różnych dziedzin, chociaż sposób
realizacji swoich propozycji powinna pozostawić odrębnym organom, wyspecjalizowanym
w promocji, popularyzacji i zarządzaniu.
Zbudowanie nowoczesnej wystawy w budynkach przeoratu w Nowej Hucie (opartej po
części na tradycyjnych makietach, ale uzupełnionych nowoczesnymi hologramami
i udźwiękowieniem ilustrującym np. etapy powstawania klasztorów i kościołów) pokazującej
przekrój cysterskich realizacji sakralnych, mieszkaniowych i gospodarczo-przemysłowych
stanowić będzie alternatywny sposób przedstawienia uniwersalizmu europejskiej wspólnoty.
Wyjść można od zaprezentowania protoopact, bernardyńskiego wzorcowego kościoła, dalej
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poprzez wybrane lokalne adaptacje, uwarunkowane dostępnością materiałów budowlanych,
doświadczeniem mistrzów budownictwa, docierając do klasztorów polskich, wraz z ich
otoczeniem w momencie lokowania i dziś, być może z przebudowami. Koncepcję takiej
wystawy należy niespiesznie zakreślić, konsultować, finansować. W dobie mnogości
obrazów, treści i animacji jakakolwiek mierność już na starcie będzie przegrana w odbiorze
zwiedzających. Podobna nietolerancja braku profesjonalizmu powinna cechować kształcenie
i dopuszczanie do interpretacji dziedzictwa pracowników i przewodników tak obiektowych
jak i tych po Szlaku.
4.4.2. Eventy i grupy lokalne
Istotne dla promocji i rozpoznawalności wydarzeń związanych ze szlakiem i jego
szerszą przestrzenią jest uzgodnienie kalendarza imprez. Odpowiednio wcześnie zgłoszone
dają szansę osobom odpowiedzialnym za cały szlak na skuteczną ich promocję, a także
w razie potrzeby na korektę terminów, aby nie dochodziło do nakładania się przedsięwzięć
o podobnym charakterze czy zasięgu. Korzystne jest też wypracowanie w miarę stałych
terminów poszczególnych wydarzeń (np. drugi weekend czerwca, lub terminy powiązane
ze świętami liturgicznymi). Wzmaga to swego rodzaju przywiązanie do czasu, miejsca
i wydarzenia, a także ułatwia wypracowanie rozpoznawalności i poprawę frekwencji.
W tym miejscu powrócimy do bardziej szczegółowego omówienia koncepcji kalendarza
eventów i pomysłu święta szlaku bądź tygodnia na szlaku. W warunkach polskich szczyt
sezonu turystycznego dla szlaków i imprez plenerowych przypada na maj i czerwiec oraz
miesiące wakacyjne. Przy sprzyjającej aurze i/lub dobrej organizacji można w okres ten
włączyć również kwiecień i wrzesień. Tak rozciągnięty sezon warto zaplanować wcześniej,
tzn. z wyprzedzeniem kilku miesięcy przygotować materiały promocyjne i kalendarz
wydarzeń, które można by umieścić na portalu szlaku (warunkiem jest jego istnienie
i aktualizowanie) oraz rozprowadzić wśród gospodarzy obiektów w celu wzajemnej promocji
i wzmocnienia efektu synergii. Zdecydowanie łatwiej wtedy turystom zorientowanym
kulturowo i chcącym skorzystać z oferty szlaku, nie tylko w sferze materialnego dobytku,
zaplanować np. dłuższy urlop.
Jest to bardzo optymistyczna wersja projektu, dość łatwo się domyślić, że trudno
nakłonić obiekty i instytucje do tak wczesnego przedstawienia programów czy chociażby
zadeklarowania dokładnej daty wydarzenia. Dlatego taki ramowy kalendarz roczny można
uzupełniać w interwale co miesięcznym lub w wysokim sezonie nawet tygodniowym, jednak
zadbać należy od możliwie wczesną decyzję i promocję, która zdecydowanie przekłada się na
frekwencję i wykorzystanie wysiłków i środków zainwestowanych w organizację wydarzeń.
Poza tym liczba i zaangażowanie uczestników są jednym z bardziej docenianych przez
pracowników bodźców motywujących do pracy. Aktualizowanie takich informacji na portalu
szlaku nie jest problematyczne, w formie papierowej proponuje się wydawanie prostych
ulotek z kalendarium na dany miesiąc i odnośnikami do aktualizowanych on-line źródeł
informacji.
Kulminacją sezonu może być „Święto Szlaku”, czyli kilkudniowy okres koncentracji
wydarzeń, najlepiej wraz z ułatwieniami transportowymi, rezerwacyjnymi i bonifikatami dla
uczestników. Okazji i tematów do urządzenia takiego eventu nie brak, może to być data
przybycia braci do danej lokalizacji, wydarzenie historyczne które miało miejsce w obiekcie,
pogłębione zapoznanie z obrzędami praktykowanymi w zakonie.
Taki program na cały sezon, rozprowadzony w środowisku touroperatorów, pozwoliłby
przygotować biurom turystycznym oferty wycieczek uwzględniające imprezy szlakowe,
co w znaczący sposób napędza popularność i opłacalność tych wydarzeń.
Niebywałym atutem małopolskiej Pętli Szlaku Cysterskiego są zakonnicy, którzy nie
muszą niczego odtwarzać, ponieważ są autentyczni w prowadzonym przez siebie mnisim
życiu. Umożliwienie gościom skosztowania klimatu życia klasztornego, spożywania posiłków
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z mnichami, czynnego (lub biernego) uczestniczenia w wybranych modlitwach liturgicznych
konwentu, pomoc w pracach w klasztorze jest ogromną szansą wzbogacającą przeżycia
tak uczestników jak i gospodarzy.
Niemniej jednak pozostaje też przestrzeń dla grup hobbystów chcących wziąć udział
w ożywianiu miejsc i wydarzeń. Przy okazji festiwalu Mnisi i Hutnicy już ma to miejsce,
z powodzeniem można wydłużyć czas trwania tej imprezy i wzbogacić jej program, a nade
wszystko wypromować w szerszych kręgach.
4.4.3. Trasy zwiedzania
Duża przestrzeń i znaczne odległości pomiędzy niektórymi obiektami szlaku powodują,
że niektóre z nich są pomijane. Zachętą do wyprowadzenia ruchu turystycznego z dużych
ośrodków może być odpowiednie skonstruowanie tras tematycznego i alternatywnego
zwiedzania. Wiodący temat szlaku religijnego można z powodzeniem eksploatować
na płaszczyźnie skoncentrowanej na kulcie religijnym, gdzie głównym motywatorem podróży
będzie np. ranga obiektu jako Sanktuarium, uroczystości odpustowe związane z Patronatem
miejsca.
Życie monastyczne w jego wielu aspektach od duchowego do bardzo przyziemnego
(gospodarstwa, ogrody zielarskie, sady, winnice, browary, młyny, folusze, papiernie) stanowi
atrakcję samo w sobie. Kiedy konwent będzie w stanie zaprosić odwiedzających do części
swoich zajęć, stanie się to dobrą okazją do poznania zarówno kultury jak i ducha gościnności
panującego wśród mnichów, o czym autor pracy przekonał się podczas jej pisania. W chwili
dużych napięć religijnych, politycznych i społecznych w naszym kraju, duch pokoju
i pojednania może być najbardziej odpowiednią drogą realizowania ewangelizacyjnego
powołania członków Kościoła, jakimi też przecież są mnisi.
Są odcinki szlaku, które z powodzeniem można pokonywać w sposób alternatywny
dla komunikacji samochodowej. Remontowana w części trasa kolei wąskotorowej, czy
odpowiednio skoordynowane wypożyczalnie rowerów (dające możliwość wypożyczenia
sprzętu w punkcie A i zwrócenia w punkcie B) są godnym uwagi uzupełnieniem oferty
podstawowej. Takie urozmaicenie jest coraz mocniej doceniane zarówno przez młodszych jak
i starszych uczestników turystyki, bo któż z nas nie chciał kiedyś własnoręcznie napędzać
drezyny? Nie wolno też pominąć pożądanego wpływu zmiennego rodzaju aktywności tak na
sprawność fizyczną jak i intelektualną. Zdecydowanie taka forma pomaga osiągać lepsze
efekty edukacji i koncentracji przy zachowaniu formy wypoczynku i odprężenia.
Trasa „Wędrujący cystersi z okolic Krakowa” - przykład kompleksowej oferty dla
wybranego obszaru
W opactwie mogilskim, w którym odbywa się najbardziej intensywny ruch
pielgrzymkowy, związany z Sanktuarium Krzyża Świętego, znajdziemy na stronie
internetowej informacje o możliwości zwiedzania, parkowania i konieczności wcześniejszego
zgłoszenia grupy na klasztornej furcie. Wszystko to trzeba jednak załatwiać telefonicznie,
nie ma możliwości wcześniejszego oszacowania kosztów, czasu potrzebnego
na przedstawienie zabytku. Brak odrębnego numeru telefonu dla celów turystycznych
powoduje dodatkowe trudności rezerwacyjne. Propozycja pakietu turystycznego
(o różnicowanym stopniu intensywności zaangażowania religijnego do kulturalnego) powinna
zawierać: gwarancję wstępu do (najlepiej) czterech obiektów: kościoła św. Jana Chrzciciela
w Prandocinie, kompleksu klasztornego w Krakowie-Mogile, kościoła pw. Św. Bartłomieja
Ap., kościoła MB Częstochowskiej w Krakowie – Nowej Hucie. Nowa Huta z uwagi na dużą
koncentrację miejsc oferujących usługi gastronomiczne i noclegowe (na zróżnicowanym
poziomie) jest dobrym obszarem do wynegocjowania korzystnej dla turystów oraz
generującej dodatkowe stałe obłożenie lokali i obiektów. W związku z planowanym
utworzeniem muzeum o tematyce cysterskiej w Mogile, wspólnym biletem powinno się objąć
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zwiedzanie wnętrz, jak i pogłębiających przekaz wystaw. Dla podniesienia atrakcyjności
kościoła i klasztoru nowohuckiego, proponuje się zorganizowanie wystawy tematycznej,
dotyczącej architektury cysterskiej i miejscowej. Modernistyczny kościół (zrealizowany
zresztą w niebagatelnej formie, nawiązującej do pszczelego plastra) sięga po inspirację
romańską. W detalu architektonicznym wykorzystano łuki wzorowane na romańskich,
co w bardzo ciekawy sposób tworzy klamrę od okresu powstania zakonu do dziś. Stąd pomysł
powiązania w jedną lokalną trasę z romańskim kościołem w Prandocinie, skąd przybyli pod
Kraków cystersi rozpoczęli swoją małą wędrówkę (translokację). W połączeniu
z barokowymi kościołami św. Wacława (z zachowanymi w opactwie fragmentami z epok
wcześniejszych) i św. Bartłomieja Ap. turysta może uczestniczyć w skondensowanej
wyprawie po dziesięciu bez mała wiekach bytności cystersów nad Wisłą. Dopracowana
w szczegółach i wypromowana trasa może się okazać znakomitą alternatywą dla zmęczonych
zatłoczonym historycznym centrum turystów. W sposób modelowy realizując
deglomeracyjną funkcję szlaków turystycznych, kanalizującą ruch w obszary mniej
wykorzystane i czyniąc turystykę Krakowa i okolic bardziej zrównoważoną.
Trasa pielgrzymkowa
Główny patronat nad całym Zakonem od chwili założenia ma Najświętsza Maria Panna,
Jej kult jest obecny od wieków w miejscach zasiedlonych przez cystersów. W związku z tym
w ramach Szlaku z powodzeniem można odbyć podróż/pielgrzymkę tropem sanktuariów
(nie tylko maryjnych). W skróconej formie podróż taką proponuje się zacząć w Jędrzejowie
przy relikwiach bł. Wincentego Kadłubka, stamtąd podążyć do Mogiły – Sanktuarium Krzyża
Świętego, następnie na południe przez Szczyrzyc do Ludźmierza. Istnieją biura podróży
specjalizujące się w turystyce pielgrzymkowej i to one głównie obsługują ruch na Szlaku.
Brak w tej chwili jakiegokolwiek pakietu, który biuro lub indywidualny turysta mógłby
wykupić i przez to mieć ułatwiony, i najlepiej podlegający rabatom, dostęp do zwiedzania,
usługi przewodnickiej, posiłku, noclegu, dodatkowych atrakcji.
Trasa zabytków sztuki i ich twórców
Z opactwa mogilskiego wywodzi się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
renesansowego malarstwa sakralnego w Polsce – brat Stanisław (Samostrzelnik) z Mogiły.
Jego freski, iluminacje modlitewników, dokumentów ksiąg liturgicznych do dziś są obiektem
podziwu. Na ścianach i sklepieniach mogilskiego klasztoru i kościoła zachowało się wiele
jego prac.
Bł. Wincenty Kadłubek to jedna z bardziej tajemniczych postaci polskiego średniowiecza.
Kronika Polska mistrza Wincentego wciąż jest przedmiotem sporów i badań, dając pole
do ciekawych zajęć warsztatowych/edukacyjnych na temat (dziejo)pisarstwa, metod
wykorzystywania materiałów źródłowych, zdolności odróżniania fikcji od faktów. Taka
nauka samodzielnego myślenia i trening poszukiwania informacji jest konieczny w dobie
przesycenia przestrzeni publicznej informacjami, niekoniecznie prawdziwymi. Jędrzejów
w którym spoczywają relikwie bł. Wincentego jest również miejscem, w którym można się
rozkoszować pięknym dźwiękiem podczas koncertów organowych. Od organizatorów zależy
jak często i które zabytki muzyki będą zwiedzającym udostępniane.
W Szczyrzycu w budynku dawnego spichlerza mieści się muzeum klasztorne, eksponujące
zbiory gromadzone przez zakonników przez wieki. Pomiędzy kolekcjami broni i środków
płatniczych znajdziemy też zabytki rzeźby i malarstwa, oraz unikatowy, jedyny w Polsce
egzemplarz Mapy Świata z Ebstorf. Jest to pochodząca z początków XX wieku kopia
średniowiecznej mappa mundi sporządzonej przez benedyktyńskich mnichów na początku
IX stulecia, wykonana jako kolorowy druk i naklejona na płótno.
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Trasa „Cysterscy gospodarze”
W tej warstwie eksploatacji Szlaku sugeruje się położenie nacisku na wkład
zakonników w rozwój gospodarczy regionów w których się osiedlali. Mocnym akcentem
tej trasy może stać się Koprzywnica, we współpracy z Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym.
Rozprzestrzenianie w Europie odmian jabłoni sprowadzonych m.in. z Francji
i uszlachetnianie odmian rodzimych przez prace szkółkarskie to dobry temat na lekcje żywej
historii jak i warsztatów o znaczeniu bioróżnorodności w przyrodzie (dzikiej i przeobrażonej
przez człowieka).
Podobny rys może mieć gospodarstwo O.O. Cystersów w Szczyrzycu. Tutaj z kolei warto
zwrócić uwagę na prace hodowlane związane z bydłem rasy polskiej czerwonej. Poza tym
obok opactwa funkcjonuje Szczyrzycki Browar Cystersów Gryf w którym wznowiono
i z sukcesem rozwija się produkcję piwa nawiązującego do zakonnej tradycji.
Wąchockie opactwo prowadzi ożywioną współpracę z Muzeum Przyrody i Techniki
w Starachowicach, którego owocem są festiwal Mnisi i Hutnicy a także bilet łączony na
zwiedzanie obu miejsc. Dolina Rzeki Kamiennej od prahistorii była ośrodkiem pozyskiwania
i obróbki surowców. Cystersi w tym rejonie przyczynili się znacząco do rozwoju metalurgii.
Brak w obrębie Pętli Małopolskiej miejsc w których mogłaby zostać pokazana „wodna”
działalność zakonników, tak w aspekcie hodowli ryb (pytanie o możliwość współpracy
z zarządcami zbiorników wodnych położonych w pobliżu obiektów Szlaku), jak również
wykorzystania siły wody do napędzania kuźni, młynów, foluszy.
4.4.4. Promocja, oferty pakietowe, aktywizacja zwiedzających
Stały system rabatowy – na wzór funkcjonującej już np. „Karty Piasta” na Szlaku
Piastowskim w Wielkopolsce – wypracowany z szeroko pojętymi interesariuszami obiektów
szlaku, organizatorami turystyki, właścicielami kwater czy lokali gastronomicznych, przy
skutecznie atrakcyjnym poziomie rabatu daje mocny impuls do zwiedzania obiektów
i korzystania z oferty podmiotów uczestniczących w programie. Jeśli nawet nie wszystkie
to znacząca część przedsiębiorców i zarządców może na tym skorzystać.
Duży deficyt obserwujemy na polu pakietów, czyli proponowanych turyście kilku
usług, złożonych i wycenionych jako jedna oferta. Opactwo w Wąchocku, wraz z Muzeum
w Starachowicach sprzedaje turystom bilet łączony na zwiedzanie obu obiektów, jednak nie
zawiera on w sobie ani propozycji noclegu, ani oferty gastronomicznej czy turystyki
aktywnej. Skonstruowanie przemyślanej i sprawdzonej oferty pakietowej, w porozumieniu
z kwaterodawcami, właścicielami obiektów gastronomicznych, zarządcami obiektów
i placówek kultury pozwala niewielkim grupom, np. rodzinnym, zaoszczędzić czas potrzebny
na rezerwację poszczególnych usług, przy jednoczesnym pominięciu pośrednictwa
touroperatora, które często znacznie podnosi koszt wyprawy. Firmowana przez Szlak
i umieszczona w jego kanałach dystrybucji oferta pakietowa daje turyście pewność, że kupuje
on produkt godny zaufania i reprezentujący określony poziom.
Podobnym ułatwieniem współpracy i zachętą do zintensyfikowania ruchu turystycznego
w obiektach szlaku będą pakiety dla większych grup. W tym przypadku rola organizatora
turystyki mogłaby się ograniczyć do zebrania chętnych do odbycia podróży uczestników,
zapewnienia im transportu do docelowego miejsca szlaku, a całą resztę programu (najlepiej
również z usługą przewodnicką oferowaną przez przeszkolonych do tego przewodników)
można wykorzystać w formie przygotowanej przez koordynatora szlaku propozycję.
W celu poprowadzenia turystów, szczególnie podróżujących samodzielnie, do miejsc
bardziej oddalonych od głównych obiektów szlaku warto zastosować sprawdzone już sposoby
aktywizujące. Korzystając z wrodzonej ludzkiej chęci do rywalizacji, kolekcjonerstwa,
oszczędności można zastosować rodzaj papierowego paszportu turystycznego (w którym
zbierane będą pieczątki z odwiedzonych miejsc) lub idąc z duchem czasu aplikacji mobilnej
(potwierdzenie obecności może być zaliczane za pomocą systemu GPS), które skłaniały by do
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przebycia przygotowanej trasy, z napisanym przez znawców tematu komentarzem, byłyby
opatrzone fotografiami, materiałami dodatkowymi itp.. Jako rodzaj gratyfikacji dla osób które
zbiorą potwierdzenia obecności w wymaganej liczbie obiektów szlaku i/lub wezmą udział
w Quizie wiedzy na temat odwiedzonych miejsc koordynator mógłby przewidzieć nagrody
w postaci pamiątek związanych ze szlakiem lub bonów rabatowych np. na pobyt i zwiedzanie
miejsc w kolejnych pętlach szlaku.
Urozmaiceniem i coraz bardziej pożądaną przez zwiedzających, szczególnie
indywidualnych, jest oferta questingu i gier tematycznych. Dają one dodatkową możliwość
edukacyjną (wymagają zdolności poszukiwania, zapamiętywania informacji, kojarzenia
faktów) również dla grup szkolnych, poza tradycyjnymi, niestety często przebrzmiałymi
w formie, wystawami muzealnymi. W celu ożywienia ruchu poza sezonem wycieczkowym
grup szkolnych, zaleca się zastosować dwie edycje konkursu (z nagrodami fundowanymi
przez podmioty uczestniczące w szlaku lub współpracujące lub inne), jedną dla szkół,
mogłaby ona trwać od września do czerwca, tak aby we współpracy ze szkołami
poinformować o rozstrzygnięciu przed zakończeniem roku szkolnego. Druga uzupełniałaby
sezon turystyczny, angażując turystów w okresie wakacji letnich.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza potwierdziła ogromne znaczenie kulturowe badanego Szlaku.
Jednakże, mimo trwających od ponad dwóch dekad wysiłków zmierzający
do skoordynowanej ochrony i popularyzacji dziedzictwa cysterskiego, system pozostaje
ciągle w kategorii nie w pełni rozwiniętego produktu turystycznego.
W trakcie prowadzenia badań terenowych spotkano się z dużą życzliwością gospodarzy
obiektów (głównie są to czynne klasztory cysterskie). Nie obyło się jednak bez trudności.
Dotarcie do osób kompetentnych do udzielania informacji niezbędnych do badania
ankietowego nie zawsze było możliwe (mimo wcześniejszego ustalenia terminów wizyt).
Nie we wszystkich obiektach osoby oddelegowane do wypełnienia ankiety posiadały pełną
wiedzę do tego potrzebną (chociaż pytania ankietowe zostały rozesłane z wyprzedzeniem).
Fakt ten mógł wynikać w pewnym stopniu z użytych w pytaniach sformułowań, dających
możliwie ostre rozgraniczenia dla badającego, ale nie w pełni jasnych dla badanych.
Tam, gdzie badający nie był osobiście, poproszono o przesłanie odpowiedzi na zapytania
ankietowe drogą elektroniczną (z późniejszym uzupełnieniem telefonicznym), aczkolwiek
w jednym przypadku okazało się to problematyczne z przyczyn technicznych, leżących
po stronie zarządcy obiektu.
Dla pełnego obrazu atrakcyjności Szlaku Cysterskiego w Polsce wskazane jest
uzupełnienie badań o analizę potencjału turystyczno-kulturowego pozostałych jego pętli:
śląskiej i zachodniopomorskiej. Ważne dla rozwoju Szlaku będzie precyzyjne zbadanie
i wskazanie przyczyn niewydolności przyjętych w zarządzaniu systemem metod.
Z uwagi na ograniczone możliwości czasowe i personalne nie wykonano badania turystów
podróżujących Szlakiem Cysterskim. Określenie ich struktury demograficznej, pochodzenia,
preferencji dotyczących standardu obsługi, możliwości finansowych, sposobów
przemieszczania się, zainteresowań, potrzeb i motywacji pozwoliłoby budować produkt
turystyczny wychodzący naprzeciw realnym oczekiwaniom turystów.
Przeprowadzone badanie było dla autora dobrą okazją do pogłębienia wiedzy o materialnym
niematerialnym dziedzictwie cysterskim tak w Polsce jak i poza nią. Ponadto doszło
do nawiązania licznych, serdecznych kontaktów które, tak jak Szlak Cysterski w Europie,
rozszerzają kulturowy horyzont badacza.
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Analysis of tourism and cultural potential and the concept of
development of the Małopolska Loop of Cistercian Route in Poland
Keywords: touristic cultural route, heritage, tourist product, religious tourism, Cistercian
Order
Abstract: The subject of this thesis is the analysis of cultural and tourism potential
and the concept of the Małopolska Loop of Cistercian Route development.
Among the discussed subjects has been as follows: the short history of the Cistercian Order
in Europe and protection of Cistercian legacy, which entails incorporation of the Cistercian
Route into the Cultural Routes of the Council of Europe. The potential of the Małopolska
Loop of Cistercian Route has been analysed. Moreover, on the basis of the survey results
conclusions have been drawn and solutions serving the development of the cultural and tourist
Route’s attractiveness offered.
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Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej
Pytanie 80

Przygotowywanie dzieci i młodzieży
do udziału w turystyce kulturowej
Autorka: Agnieszka Matusiak, Kraków
Czy i jak przygotowywać dzieci i młodzież do uczestnictwa w wyjazdach turystyki
kulturowej? Kto powinien to robić - nauczyciele czy też przewodnicy podczas wycieczek?
Jakie metody przekazu i budowania programów byłby najlepsze jeżeli chodzi
o kształtowanie młodego pokolenia uczestników tego typu wyjazdów?
Odpowiedzi:
dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, prof. WSTiJO, Warszawa
W mojej opinii jest to kluczowe pytanie w zakresie turystyki kulturowej. Dzieci
i młodzież są otwarte i bardzo chłonne na przekaz obejmujący historię i kulturę w ogólności.
Ważne jest tyleż, jak są do chłonięcia kultury i dziedzictwa młodzi ludzie przygotowani,
co jaki jest przekaz treści i czy jest on atrakcyjnie opakowany z punktu widzenia wieku
i możliwości percepcji jego adresatów.
Jako babcia podróżująca po kraju z ośmio-, dziesięcio-, a obecnie trzynastolatkiem,
mogę zadać zainteresowanym proste ćwiczenie: proszę w muzeum, na zamku, w parku
etnograficznym zapytać o folder przygotowany dla „małolatów”. Można zapytać również
o przewodnik dźwiękowy lub atrakcyjną książeczkę dla kilkulatków ukazującą ważne
wydarzenie odtworzone przez grupę rekonstrukcyjną. To, co proponuje informacja
turystyczna jest "uśrednione" skierowane do wszystkich - czyli do nikogo w szczególności.
Na zamku w Chęcinach doznałam iluminacji - dzieci najpierw pragnęły założyć strój
rycerza, postrzelać z łuku, zmierzyć się w potyczce na miecze z kolegami, a dopiero potem
słyszało się pytanie - do kogo oni w średniowieczu strzelali i kto wybudował ten zamek?
Jaka jest nasza logika przewodnictwa w turystyce kulturowej dla dzieci i młodzieży?
Długa i skomplikowana opowieść o dziejach miejsca i regionu/kraju, pokazywanie setek
detali architektonicznych, chodzenie godzinami w upale i serwowanie informacji
zawierających dziesiątki nazw oraz dat, z których zwykle najwyżej jedna jest istotna.
Powszechnym błędem przewodników jest straszenie dzieci na wszelkie sposoby,
by wywrzeć na nich wrażenie. Z nieukrywanymi emocjami opisują np. sadzanie
na metalowych kolcach, ucinanie piersi i innych, również męskich części ciała, łamanie
kołem, więzienie w metalowej klatce aż do wyzionięcia ducha – wszystko to jako jedne
z lżejszych tortur. Są to, jak się zorientowałam według poświęconego czasu i uwagi
oprowadzających najważniejsze atrakcje związane z historią miejsca. Oprowadzanie
po zamku w Rynie stanowi sztandarowy przykład tego typu praktyk. Pani przewodniczka tak
się „nakręcała” tymi strasznościami, że po kwadransie nie zauważyła pustki wokół siebie.
Rodzice z dziećmi po prostu uciekli.
Tam, gdzie nie staje narzędzi do torturowania, używa się innych sposobów.
Przy wejściu do kopalni złota w Złotym Stoku stoi człowiek "zachęcający" dzieci do dalszego
zwiedzania, przy tym bardzo plastycznie opowiadający o straszliwych pająkach, które pod
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ziemią, w absolutnych ciemnościach atakują zwiedzające dzieci. Bilety kupione, kto się teraz
wycofa?
Czy umiemy przekazywać dzieciom dziedzictwo kulturowe przez turystykę kulturową?
Właściwie wszystko opiera się na wyczuciu osób przekazujących te treści. Jednak, czy są one
do tego w jakikolwiek sposób przygotowywane?
dr hab. Krzysztof Kasprzak, em. prof. UPP w Poznaniu; prof. dr hab. Beata Raszka,
Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Autorka pytania uprościła problem, bowiem nie uwzględniła wszystkich stron
uczestniczących w procesie edukacji. Chociaż dyskusja dotyczy głównie przygotowania
dzieci i młodzieży do wyjazdów w ramach turystyki kulturowej, to jednak przedstawione
pytanie dotyczy znacznie szerszego problemu jakim jest wychowanie i nauczanie dzieci
i młodzieży. To podczas tego procesu przekazywane są określone wartości kultur. Dyskusje
na ten temat trwają nieprzerwanie od wielu, wielu lat.
Przygotowania dzieci i młodzieży do turystyki kulturowej, a więc jednego z elementów
wychowania humanistycznego, nie dokonają tylko sami nauczyciele, czy przewodnicy.
To dom rodzinny, który w pytaniu nie jest jednak wymieniony, miał – i w wielu przypadkach
nadal ma – podstawowe znaczenie w humanistycznej edukacji.
Wychowanie i nauczanie dawne i obecne znacznie się jednak różnią. I nie wynika
to tylko z obecnego dostępu do różnych atrakcyjnych technicznych narzędzi edukacyjnych,
ale z samego sposobu podejścia do zdobywania wiedzy. To właśnie z domu wynosiło się
jeszcze nie tak dawno edukację humanistyczną, którą nazywaliśmy kulturą. Kulturalny
człowiek znał literaturę, wiedział co nieco o architekturze, malarstwie i muzyce, a przede
wszystkim znał wiele kulturalnych niuansów społeczeństwa, w którym żył oraz sąsiadów.
Do tego nie był potrzebny żaden uniwersytet, który dawniej uczył nie wątpliwych
kompetencji, ale idei.
W przekazywaniu wartości kultury udział biorą oczywiście – poza domem rodzinnym –
także różnego rodzaju szkoły, organizacje religijne i polityczne, środki masowego przekazu;
w zasadzie wszystkie grupy społeczne, w ramach których dzieci i młodzież funkcjonują.
Każda z nich, chce czy nie chce, ma w tym procesie na różnych etapach rozwoju
wychowawczego swój mniejszy lub większy udział.
W wielu przypadkach powinna jednak wychowywać szkoła, ponieważ znaczna część
rodziców sama nie posiada podstawowych kompetencji społecznych i wiedzy. Praktycznie
więc nie może niczego, lub bardzo niewiele, przekazać swoim dzieciom. Jak wiadomo szkoła
powinna wspierać rodzinę, co jednak możliwe jest tylko w sytuacjach kiedy jest do tego
przygotowana. Dokładnej, jeżeli nauczyciele są do tego nie przygotowani. Problem polega
na niedostatecznym poziomie wykształcenia nauczycieli, wynikający z całościowego systemu
edukacyjnego. Często sami mają oni złe zdanie o swojej pracy, są sfrustowani, nie panują nad
emocjami, nie radzą sobie z kontaktach z rodzicami i nie mają żadnego autorytetu. W naszym
kraju ten wymagający szczególnych predyspozycji zawód został całkowicie pozbawiony
etosu.
Obecnie przekazywane przez dom rodzinny i różne instytucje treści coraz bardziej się
między sobą różnią, a nawet wręcz wykluczają. Przykładem może być program
w reformowanej szkole, mającej nauczać zgodnie ze wskazaniami autorytarnego państwa,
przejmującego wszystkie instytucje. Zdecydowanie w wychowaniu swoich obywateli stawia
ono na własną szkołę z odgórnie narzuconymi programami. Może ona uzależniać od siebie,
mieć swoje założenia i cele, często rozbieżne z interesami społeczeństwa. W takiej sytuacji
mamy możliwości wymuszonej pełnej ideologicznej, czy religijnej indoktrynacji w myśl
założeń obowiązującej polityki historycznej tworzącej swoje mity. Różnice treści
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wychowawczych w systemie rodzinnym i szkolnym są w wielu przypadkach coraz większym
dysonansem wychowawczym. Staje się przed wyborem treści, do którego nie wszyscy są
przygotowani. Problem dotyczy więc indywidualnych postaw rodziców i indywidualnych
postaw poszczególnych nauczycieli, czy przewodników, pełniących także rolę edukacyjną
i wychowawczą.
Mimo wielu zagrożeń edukacyjnych także obecnie możliwe są akceptowane przez
lokalne społeczności bardzo pozytywne działania popularyzujące i pogłębiające wiedzę
historyczną dzieci i młodzieży, podtrzymujące postawy patriotycznej więzi z „małą
ojczyzną”. W Wielkopolsce przykładem niech będą manifestacje obywatelskie połączone
z imprezami edukacyjno-wychowawczo-rekreacyjnymi organizowanymi przez placówki
oświatowe (samorządowe i niepubliczne), centra kultury przy współpracy z radami, urzędami
miast i gmin oraz mieszkańcami. W Krzywiniu wiodącym celem przedsięwzięcia było
upamiętnienie historycznego wydarzenia z okresu walk Powstania Wielkopolskiego w latach
1918/1919 ze szczególnym podkreśleniem działalności Krzywińskiej Kompanii Powstańczej,
walczącej m.in. w Krzywiniu oraz pod Wolsztynem i Osieczną, a także zintegrowanie
stowarzyszeń i mieszkańców w realizacji różnych projektów na rzecz gminy. Wśród
głównych punktów programów było także oddanie hołdu powstańcom krzywińskim przy
tablicach pamiątkowych na Rynku i prze Zespole Szkół w Krzywiniu, a także rajd rowerowy
drogą powstańców. Podobne działania podjęła miejscowa szkoła podstawowa w Czempiniu,
której uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali rajd poprzedzony konkursem, którego
tematyka dotyczyła 100 rocznicy uzyskania niepodległości oraz rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, a także upamiętnili urodzonego w pobliskich Gorzycach Floriana
Marciniaka (1915-1944), pierwszego naczelnika Szarych Szeregów.
Działania tego rodzaju, bardzo częste także w wielu innych wielkopolskich gminach
wpisują się w promowany w Wielkopolsce dekalog pracy organicznej (Demokracja, Europa,
Gniazdo,
Kształcenie,
Obywatelskość,
Przebaczenie,
Pojednanie,
Polityka,
Wielokulturowość, Zaufanie) [Wolff-Powęska 2013]. Praca organiczna w takim ujęciu
to uczynienie wszystkiego, aby pamięć o przeszłości nie trwała tylko kilka dni i nie była
wybiórcza. Będąc sposobem na bycie w świecie realnym praca organiczna to nauczenie
kolejnych pokoleń myślenia, a nie działania schematami. To uczenie stawiania pytań,
kojarzenie przyczyn i skutków określonych wydarzeń. Szkoła winna stwarzać takie sytuacje
i promować takie idee, aby uczniowie wiedzieli z kogo mają brać przykład. Wartości te,
podobnie jak wzbogacająca i dostarczająca przyjemności wiedza, winny być wyniesione
z domu rodzinnego, a następnie kształtowane począwszy od przedszkola a skończywszy
na szkole wyższej. I tutaj obecnie w wielu przypadkach zaczyna się problem.
Literatura:

Wolff-Powęska A., 2013, Dekalog pracy organicznej XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Handlu i Usług, Poznań, 27, s. 73-81 (Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo).

dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński
Grupy dziecięce i młodzieżowe są jednym z najbardziej znaczących segmentów grup
docelowych w pracy przewodnika turystycznego. Z jednej strony są to słabo lub często
w ogóle nie doświadczeni odbiorcy, przyjmujący informacje w sposób niemal bezkrytyczny,
z drugiej jednak postrzegane są jako bardzo wymagający słuchacze, dla których forma
przekazu ma zdecydowanie większe znaczenie aniżeli jej treść. Interpretacja dziedzictwa, jak
również sposoby narracji czy wybór określonej tematyki wycieczki, jej przebiegu, czasu
trwania oraz formy przekazu należą w związku z tym być postrzegane w kategoriach wyzwań
i odpowiedniego przygotowania (nie tylko merytorycznego, ale i logistycznego czy nawet
psychologicznego). Program edukacyjnej wycieczki kulturowej nie jest (i nie może być)
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jedynie skróconą czy uproszczoną wersją dla dorosłych, zawierającą te same elementy,
punkty wizyt oraz opowieści z nimi związane, ale musi stanowić odrębnie przygotowany
zestaw, bazujący na możliwościach percepcji, skupienia uwagi oraz zainteresowań grupy
młodych odbiorców. Musi być po prostu „skrojony na miarę”.
Interpretacja dziedzictwa kulturowego należy do najbardziej odpowiedzialnych zadań
przewodnika turystycznego w jego codziennej pracy. To od tego, jak zostanie
przeprowadzona i w jaki sposób zapamięta to odbiorca, zależy nie tylko osobisty sukces
edukacyjny interpretatora (przewodnika), ale przede wszystkim postrzeganie miejsca czy
obiektu oraz zrozumienie wartości kulturowych regionu i jego dziedzictwa. Nie trzeba
przypominać, że przekłada się to na kolejne wizyty w tym miejscu i wzrost jego znaczenia na
mapie turystycznej regionu. W sposób szczególny dotyczyć to może dzieci i młodzieży,
którzy bardzo szybko stają się swoistymi „recenzentami” wycieczki i poszczególnych jej
elementów. Ich pozytywny odbiór w stosunku do zwiedzanych obiektów czy realizowanych
tematów turystyki kulturowej skutkuje wzrostem zainteresowania miejscem oraz
zaangażowaniem w proces narracyjny, a przez to edukacyjny wycieczki. Przeciwnie,
w przypadku zrażenia się odbiorcy do sposobu przekazywanej informacji niemal natychmiast
przekłada się to na negatywną ocenę nie tylko przewodnika, ale również pokazywanego przez
niego miejsca i realizowanej formy zwiedzania (w niektórych przypadkach całej idei turystyki
kulturowej).
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy umiemy przekazywać dzieciom
dziedzictwo kulturowe przez realizację wycieczek turystyki kulturowej. Wszystko zależy
bowiem od indywidualnych cech i predyspozycji interpretatorów, przewodników
turystycznych i ich umiejętności pracy z młodszymi grupami odbiorców. Istotnym
problemem wydaje się być brak wyraźnie określonych standardów przygotowania tych
interpretatorów do pracy z różnymi typami grup docelowych, np. podczas kursów
przewodnickich czy w ramach studiów zawodowych związanych z szeroko pojmowaną
aktywnością turystyczną. O ile jeszcze pojawiają się szkolenia związane z narracją,
budowaniem opowieści, tzw. storytellingiem, o tyle ciągle brakuje wyodrębnionego szkolenia
praktycznego w zakresie dywersyfikacji interpretacji ze względu na wiek odbiorców, ich
miejsce zamieszkania, wykształcenie czy specjalizacje zawodowe. Krótko mówiąc,
przewodnicy często zdają sobie sprawę, że istnieje potrzeba różnicowania wypowiedzi
w zależności od charakteru grupy, ale nie maja pojęcia, jak zrobić to w sposób profesjonalny.
W swojej pracy przewodników turystyki kulturowej bardzo często spotykamy się
z grupami dziecięcymi lub młodzieżowymi, których opiekunowie, zachęceni atrakcyjnie
dobraną tematyką trasy zwiedzania, wybrali właśnie taką formę aktywności. Oczekiwania
tych grup wobec nas jako interpretatorów są jednak znacznie większe, aniżeli grup dorosłych.
W wielu przypadkach to pierwszy kontakt przewodnika z grupą determinuje sukces lub
porażkę. Umiejętności pracy z dziećmi nie da się jednak nauczyć w ciągu kilku tygodni lub
miesięcy kursów lub przewodnickich szkoleń zawodowych. Wydaje się, że ogromną rolę
odgrywa tu doświadczenie i wieloletnia praktyka obcowania z tego typu grupami. Nie można
jednak każdej grupy dziecięcej traktować tak samo. Niezmiernie ważne jest wyczulenie na
reakcje grupy i potrzeby ich uczestników. Dla najmłodszych grup turystycznych
niedopuszczalna jest forma wykładu, z nadmierną ilością faktów i dat. Potrzebne jest
odwołanie do zasobu wiedzy i doświadczenia dzieci, wciągniecie ich w interakcje, nawet
z elementami gry, zabawy czy zwiedzania fabularyzowanego. Nie można również wzbraniać
się przed zastosowaniem nowych technologii, jak aplikacji telefonicznych, multimediów,
nagrań wideo itp.
W wielu miejscach w Polsce, centra informacji turystycznej dysponują przewodnikami,
folderami i aplikacjami dostosowanymi dla najmłodszych lub młodzieży szkolnej. Zachęcają
do zwiedzania poprzez np. zbieranie pieczątek lub punktów do odznak i proponują trasy
zwiedzania przygotowane specjalnie dla grup dziecięcych.
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Podsumowując naszą wypowiedź, chcielibyśmy posłużyć się przykładem z własnego
podwórka. W Szczecinie, opracowaliśmy autorską trasę zwiedzania miasta „Szlakiem legend
i niezwykłych historii”, która cieszy się ogromną popularnością wśród rodzin z dziećmi i grup
szkolnych. Została ona opracowana pod kątem najmłodszych, którzy poznają miasto przez
pryzmat postaci (legendarnych i historycznych) i opowieści. Dzieci włączane są w narrację
w sposób aktywny, rozwiązują zagadki, tworzą ilustracje itp. Uzupełnieniem zwiedzania są
książeczki wydawane w serii „Legendy Pomorza Zachodniego”, które pozwalają im zabrać
te historie do domu i przedłużyć przygodę i obcowanie z dziedzictwem kulturowym
odwiedzonego przez nie regionu.
Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, TiR AWF Poznań
Agnieszka Matusiak zadała bardzo istotne pytanie, które już od dawna w kontekście
turystyki dziecięcej stawiamy i o którym od dawna mówimy, a na które to odpowiedzi zdają
się nie docierać tam, dokąd powinny: do inicjatorów wycieczek, ich organizatorów,
nauczycieli, przewodników, rodziców. Może tym razem, za pośrednictwem Forum, ten
komunikat pójdzie w świat.
Jeśli chodzi o pytania szczegółowe (Czy i jak przygotowywać dzieci i młodzież
do uczestnictwa w wyjazdach turystyki kulturowej? Kto powinien to robić - nauczyciele czy
też przewodnicy podczas wycieczek?), to moje odpowiedzi są następujące:
Najpierw muszą to być RODZICE – niezależnie od tego, kto jest organizatorem
wyjazdu – czy oni sami, czy szkoła, czy biuro podróży. Rodzic musi powiedzieć dziecku,
czego ma dotyczyć wycieczka, jaki program obejmuje, pokazać dziecku na mapie, dokąd
dziecko pojedzie, pokazać na zdjęciach, co być może zobaczy, przeczytać bajkę tematyczną,
wprowadzić go w zagadnienie (nawet jeśli wymaga to wcześniejszego własnego
przygotowania – trudno, rodzic powinien taki trud sobie zadać, tym bardziej, że przecież płaci
za ten wyjazd i nie chce by były to zmarnowane pieniądze). Jeśli wycieczka jest szkolna czy
przedszkolna, tę samą pracę wykonać musi także NAUCZYCIEL. Dziecko nie może jechać
na wycieczkę, nie wiedząc co je czeka, co zobaczy, czego się zapewne dowie itp. Rola
PRZEWODNIKA jest następnie bardzo ważna, lecz nawet najlepszy przewodnik nie wykona
pracy za rodzica i nauczyciela – czyli wcześniejszego przygotowania dziecka do spotkania
z danym miejscem czy tematem. Dorosły turysta kulturowy przygotowuje się do wyjazdu,
to i dziecko przygotowane być musi. Oprócz badań, które w tym zakresie prowadziłam
ze swoją magistrantką Marta Kamel, jestem też mamą prawie 5-latka i widzę, o ile bogatszy
o wiedzę i emocje oraz doświadczenia wraca z wyjazdów rodzinnych oraz przedszkolnych
po tym, jak go solidnie do nich przygotowuję. Widzę też jak niewiele wiedzą jego koledzy
z przedszkola, nieprzygotowani całkowicie przez swoich rodziców i tym bardziej (niestety)
przez panie przedszkolanki – te oddają sprawę w ręce organizatora wycieczki, kustoszy
muzealnych, przewodników.
To, co jest ważne w tej tematyce, zawarła w swoim artykule Marta Kamel [Kamel M.,
2012, Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, „Turystyka kulturowa”, nr 8,
www.turystykakulturowa.org, PDF, s. 5-22] (teoria poparta empirią). We współpracy
z autorką przygotowałam stosowny tekst także do własnej publikacji nt. portretu
współczesnego turysty kulturowego. Udostępniam go poniżej [Buczkowska K., 2014,
Portret współczesnego turysty kulturowego, Wyd. AWF, Poznań, s.189-192).
Dziecięcy turyści kulturowi
„Dzieci najczęściej podróżują z rodzicami lub w zorganizowanych grupach szkolnych
i choć niewątpliwie bywają na wycieczkach krajoznawczych oraz w różnych instytucjach
i placówkach kultury, to nie są samodzielnymi turystami, którzy decydują o swoich wyborach
i planują swoje wyjazdy. Warto jednak zauważyć, że niektóre działania i zachowania
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zabieranych na wyjazdy turystyczne dzieci są sygnałem, że dziecko może mieć predyspozycje
do tego, by stać się w przyszłości (i to całkiem nieodległej) turystą kulturowym.
Jak wiadomo, nadrzędną rolę w turystyce kulturowej odgrywają silne motywy
kulturowe, które kierują turystami podczas planowania i odbywania podróży. Trudno
zakładać, że dziecko w wieku 4-12 lat jest motywowane kulturowo do jakiegoś wyjazdu,
skoro samo nie podejmuje o nim decyzji. W przypadku dzieci najczęściej mamy więc
do czynienia nie z motywacją wewnętrzną, lecz zewnętrzną, gdyż decyzję o tym, dokąd
i czy w ogóle pojedzie podejmują dorośli i dziecko – najczęściej nie mając wyboru – musi
w wyjeździe uczestniczyć. Z kolei cel wycieczki (turystyki) szkolnej ustala nauczyciel –
często we współpracy z rodzicami – wybierając miejsca, które dzieci „powinny” zobaczyć
lub zwiedzić. Nie bez przyczyny więc ten „segment gości”, udający się najczęściej do
placówek kulturalnych i obiektów zabytkowych, został nazwany w ministerialnym Raporcie
o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce [2009: 37] „dziećmi z autobusu” i jest
definiowany jako: „uczniowie i przedszkolaki przywożone do instytucji kultury
na przedstawienia i pokazy edukacyjne, jeden z najwierniejszych i najliczniejszych widzów
i klientów instytucji kultury, który nie ma wyboru – uczestniczyć musi”. Niniejsze
rozważania potwierdza wypowiedź Kłosowskiego [2012: 7] prezentowana w Poznańskim
Informatorze Kulturalnym, Sportowym i Turystycznym „IKS”: „istotą tego, co się
we współczesnej kulturze dzieje, jest właśnie powrót do uczestnictwa rozumianego jako
żywy, aktywny udział człowieka w tych obszarach życia, które on sam odczuwa jako
»kulturę« (i w tym sensie są one dla niego ważne) [...]. W tym znaczeniu – być zawiezionym
autokarem wraz z całą klasą do muzeum, to bynajmniej nie uczestnictwo, ale jego pozór,
dobrze wyglądający w statystyce, ale jałowy społecznie. »Dzieci z autobusu« –
ta najłatwiejsza w obsłudze kategoria odwiedzających różne instytucje kultury – musiałaby
najpierw być aktywnie zainteresowana spotkaniem z kulturą proponowaną przez instytucje,
do których są wożone. Uczestnictwo, o które nam chodzi, zakłada bowiem świadomy wybór,
akt woli: tak, chcę w tym wziąć udział”.
U dzieci, które jeszcze nie decydują o sobie i którymi nie kierują osobiste motywy
kulturowe, trzeba ten motyw/cel wykształcić (tę odpowiedzialność muszą wziąć na siebie
rodzice i placówki dydaktyczne). Wyjazdy w celu poznawania swojego lub innego kraju –
jego dziedzictwa i współczesności – wpajane u małego dziecka będą miały korzystny wpływ
na jego dalszy rozwój i być może zaowocują tym, że w przyszłości tego typu wyjazdy staną
się codziennością. Permanentnie utrwalane od najmłodszych lat wzorce podróżowania zostają
w małym turyście i owocują chęcią samokształcenia turystycznego w przyszłości.
Kwestią, na którą także należy zwrócić uwagę, jest konieczność posiadania przez
turystów kulturowych dobrego poziomu wiedzy ogólnej o danym miejscu przed wyjazdem
oraz merytoryczne przygotowanie do wyjazdu. To kolejny dowód na to, że dziecko nie może
być traktowane jak typowy turysta kulturowy, ponieważ samo nie przygotuje się do wyjazdu
i nie ma ogólnej wiedzy o świecie, gdyż dopiero go poznaje (w teorii w dodatku).
Za przygotowanie dziecka do podróży odpowiada szkoła lub dom. Wycieczki szkolne są
zwykle organizowane w ramach uzupełnienia lekcji. Zadaniem nauczyciela powinno być
więc omówienie podczas zajęć głównych zagadnień, które będą poruszane w czasie wyjazdu,
tak by dzieci mogły w bardziej świadomy sposób aktywnie w nim uczestniczyć, a nie tylko
być pasywnymi uczestnikami wycieczki. Wiedzę zdobytą przez dzieci na zajęciach
lekcyjnych będzie można poszerzyć lub zweryfikować podczas podróży, wizyty w muzeum
czy w czasie warsztatów.
Ważnym elementem podróży małego turysty jest to, co pozostanie w nim po tej
wyprawie po powrocie do domu. Już w trakcie wyprawy nauczyciel lub rodzic powinien
zwracać uwagę na to, co m.in. dziecko kupuje jako swoją pamiątkę z wycieczki. Osoba
dorosła może zasugerować, aby dziecko wybrało przedmiot charakterystyczny dla danego
miejsca, który będzie przypominał mu o tej wizycie. Cenną pamiątką z podróży są też zdjęcia,
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które pomogą utrwalić w pamięci dziecka miejsca, które widziało, dlatego opiekunowie
powinni zwrócić uwagę, gdzie warto je zrobić, jaki obiekt uwiecznić na fotografii,
by najlepiej kojarzył się z danym miejscem i zasugerować, że kolejne zdjęcie kolegi,
czy przejeżdżającej bryczki, nie jest konieczne. Po zakończonej podróży szkolnej nauczyciel
powinien zadbać o utrwalenie treści towarzyszących dzieciom podczas wycieczki,
organizując lekcję, na której będą pokazywane zdjęcia z podróży (np. wykonane przez dzieci)
i powtórzone najważniejsze zagadnienia poruszane w czasie wyjazdu. Na zakończenie takiej
lekcji nauczyciel może zorganizować quiz, z nagrodami dla dzieci, które najwięcej
zapamiętały z wyjazdu, a nagrodą mogą być drobne upominki związane ze zwiedzanym przez
nie miastem. Taka forma może zachęcić innych uczniów do tego, by na kolejnej wycieczce
uważnie słuchać i móc się wykazać wiedzą w czasie następnego quizu. Rozmowę
po zakończonej podróży mogą także przeprowadzić rodzice, oglądając z dzieckiem zdjęcia.
U dzieci w wieku szkolnym styl życia, sposoby spędzania wolnego czasu,
zainteresowania czy osobowość są dopiero kreowane i kształtowane przez rodzinę, szkołę
i środowisko, w którym dane dziecko żyje, lecz dziecko może już mieć pewne cechy, które
pozwalają nazwać go dziecięcym turystą kulturowym i uczynić z niego typowego turystę
kulturowego w przyszłości. Cechy te są następujące: chęć uczestniczenia w wycieczce, żywe
zainteresowanie podczas podróży wszystkim, co je otacza, zaangażowanie w wyjazd przez
uważne słuchanie, zadawanie przez dziecko pytań, gdy np. czegoś nie rozumie, chętne
wykonywanie zadań powierzonych w czasie warsztatów. Ponadto dziecko takie potrafi
zasugerować miejsca czy instytucje, które chciałoby odwiedzić oraz wybrać je zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami – opiera się to na posiadanym przez nie doświadczeniu,
nabytym, jeśli często było w takie miejsca zabierane przez osoby dorosłe.
Dziecięcy turysta kulturowy to kategoria turystów, którą można by spróbować umieścić
w grupie nazwanej przeze mnie początkującymi turystami kulturowymi. Są to bowiem
turyści, którzy dopiero zaczynają przygodę z turystyką kulturową (dzieci do niej należą),
wyróżnia ich podstawowa wiedza kulturoznawcza (odpowiednia do poziomu dziecka, które
jest w szkole dobrym uczniem, lubi czytać książki i chętnie zapamiętuje nowe informacje)
oraz minimalne lub średnie doświadczenie turystyczne. Dzieci nie mają jeszcze
skonkretyzowanych zainteresowań podróżniczych – są na etapie zmiennych fascynacji
różnymi aspektami kultury (te w przypadku dzieci zależą w dużej mierze od fascynacji
rodziców i nauczycieli), uczestniczą najczęściej w klasycznych wycieczkach objazdowych
oraz wycieczkach do miast (miejsca odwiedzane znajdują się na początku listy
tzw. „obiektów koniecznych do odwiedzenia”), a także w eventach popkultury (skierowanych
do dzieci). Dziecięcy turyści kulturowi nie organizują tych wyjazdów samodzielnie (robią to
za nich dorośli) i podróżują zawsze w towarzystwie. Ponadto są zainteresowane
poznawanymi miejscami, lecz początkowo jednak bardziej gromadzą doświadczenia niż
wiedzę. Jeżeli połkną „bakcyla kulturowego”, a ich opiekunowie umożliwią im i zapewnią
zdobywanie dalszego doświadczenia podróżniczego, to po pewnym czasie (już zapewne
w dorosłym życiu) przejdą do poziomu turystów średniozaawansowanych”.
dr hab. Armin Mikos v. Rohrscheidt, prof. GSW, Poznań / Gniezno
Postawione pytanie (bez wątpienia odnoszące się do przyszłości turystyki kulturowej)
dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza z nich odnosi się do kształtowania zainteresowania
najmłodszych turystów tematyką dziedzictwa i przejawów życia kulturalnego oraz
wrażliwości na odbiór związanych z nimi doświadczeń i treści. Druga dotyczy kryteriów
atrakcyjności programów wycieczek i efektywności metod interpretacji. Obydwoma
kwestiami zajmowałem się już poprzednio, pozwolę sobie zatem - podobnie jak moja
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przedmówczyni, Karolina Buczkowska-Gołąbek – przynajmniej w części wypowiedzi
wykorzystać odnośne fragmenty moich publikacji.
Pierwszej z opisanych wyżej kwestii dotykałem w wielu punktach najpierw w treści
dwóch rozdziałów książki o kształtowaniu oferty turystyki kulturowej w Polsce [Mikos
v. Rohrscheidt 2013, s. 163-167 i 188-191], traktujących odpowiednio o edukacji regionalnej
w szkołach i o przedsięwzięciach oraz programach kreujących wśród najmłodszych
uczestników potrzebę odkrywania świata, a później w wydanej w tym roku monografii
poświęconej zagospodarowaniu historii i dziedzictwa w turystyce kulturowej [Mikos
v. Rohrscheidt 2018], której trzeci rozdział (s. 71-98) w całości poświęcony jest
zagadnieniom edukacji historycznej i kulturalnej w czasie wolnym turystów – w tym uczniów
(s.75-80). Poniżej streszczam najważniejsze elementy wywodu i rekomendacje na użytek
niniejszego pytania i w ramach, które ono narzuca.
Podstawy i metody kształtowania zainteresowania najmłodszych turystyką kulturową.
Moim zdaniem kluczowym zagadnieniem w kontekście zakreślonym przez tak
sformułowane pytanie jest pojęcie kapitału kulturowego, rozumianego bardzo szeroko,
zgodnie z pierwotnym ujęciem jego autora, Pierre`a Bordieu [Bordieu i Passeron 1990,
72-74]. Rozumie go on jako zasób kompetencji z dziedziny wiedzy i języka działający jako
czynnik, który pozwala sprawniej przyswajać treści i umiejętności, a w konsekwencji osiągać
sukces edukacyjny, którego rezultatem – dzięki procesowi tzw. konwersji kapitałów - jest
z kolei zajęcie pożądanej pozycji społecznej. W teorii Bordieu kapitał kulturowy przybiera
trzy zasadnicze postacie. Postać ucieleśniona obejmuje trwałe dyspozycje jednostki
umożliwiające jej funkcjonowanie w wymagającym otoczeniu kulturowym, które
konkretyzują się m.in. jako określony typ i poziom kompetencji (m.in. poprawnego używania
języka, świadomego odbioru treści, ale także smaku estetycznego, gustu artystycznego,
umiejętności zachowania w określonych sytuacjach), jak również jako określony zasób
wiedzy oraz kwalifikacje, w tym zawodowe. Zinstytucjonalizowana postać tego kapitału
to głównie formalne wykształcenie potwierdzone dyplomami, świadectwami lub
uprawnieniami. Z kolei jego postać zmaterializowana obejmuje posiadane fizycznie artefakty
kultury i wytwory o wartości kulturowej, współtworzące majątek właściciela [Bordieu 1986,
241-258]. Uprawianie turystyki kulturowej ma bezpośredni wpływ na generowanie pierwszej
z tak rozumianych postaci kapitału kulturowego, którą można budować między innymi przez
turystyczne doświadczenia dziedzictwa i przejawów żywej kultury. Podróże turystycznokulturowe są jednak także okazją do nabywania materialnych artefaktów, a wiedza uzyskana
w ich trakcie pomaga w większym lub mniejszym stopniu uzyskać kolejne poziomy
formalnego wykształcenia, zwłaszcza w niektórych dziedzinach (jak etnografia, historia,
kulturoznawstwo czy historia sztuki). W odniesieniu do najmłodszych uczestników
analizowanej odmiany turystyki można mówić także o zauważalnym wpływie jej uprawiania
na ich indywidualny kapitał kulturowy w pierwotnym znaczeniu, które wyjaśniało nierówne
osiągnięcia szkolnych dzieci pochodzących z różnych klas społecznych przez powiązanie ich
wyników z dystrybucją owego kapitału pomiędzy klasy, z których pochodzą [Bordieu 1986,
243]. Ważną cechę kapitału kulturowego ujawnia znane powiedzenie: „Tego, co przeżyjesz
i czego się nauczysz, nikt ci nie odbierze”. Dlatego może on i powinien być rozpatrywany
jako uzdolnienie jednostki do trwałego nabycia określonego zestawu kompetencji,
umożliwiających jej uczestniczenie w społeczeństwie w odpowiadającym jej zakresie
i na pożądanym poziomie - a tym samym jej samorealizacji. Indywidualne aspiracje jednostek
obejmują uzyskanie kompetencji w zakresie praktyk kulturowych, w czym pomaga
uczestnictwo w tych praktykach. Współcześnie - obok np. odwiedzania muzeów,
uczęszczania do teatrów czy na koncerty składają się na nie również wakacyjne wyjazdy
do miejsc o wysokim statusie kulturowym: takich, gdzie odbywają się prestiżowe imprezy
kulturalne ale także tych, które są obiektami i świadectwami dziedzictwa, zwłaszcza tego
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posiadającego uniwersalny charakter. Kapitał kulturowy może być dziedziczony, naturalnie
nabyty (w formie zdolności, dziecięcej imitacji i socjalizacji w rodzinie) nabywany
systematycznie (w ramach edukacji formalnej w szkołach czy uczelniach) i w nieformalnych
procesach tzw. socjalizacji wtórnej w grupach, w których uczestniczy jednostka, może też być
rezultatem aktów świadomego uczestnictwa w kulturze lub aktów kreatywnego
zaangażowania w tworzenie treści czy artefaktów. W dwóch ostatnich rodzajach aktywności
uprawianie turystyki kulturowej może mieć znaczący udział. W tym kontekście indywidualny
kapitał kulturowy turysty współtworzą dostęp do zasobów dziedzictwa i organizowanie ich
doświadczenia, w tym interpretacja zasobów przybierających formy zarówno idei,
deklarowanych i praktykowanych wartości społecznych, narracji historii, wytworów sztuki
lub rzemiosła, a także wiedzy o kulturze, w tym o rozmaitych jej tekstach, o jej twórcach
i symbolach, tradycjach i zwyczajach, czy nawet regionalnych potrawach oraz sposobach ich
przygotowywania.
Uczestnicy turystyki kulturowej są odbiorcami przekazu o charakterze poznawczym,
który dotyczy między innymi wiedzy historycznej odnoszącej się do wydarzeń i procesów.
Innym obszarem edukacyjnego aspektu turystyki jest usystematyzowany przekaz dotyczący
kierunków twórczości kulturalnej, realizowany m.in. podczas zwiedzania obiektów
architektury, ekspozycji, kolekcji i galerii artystycznych. Uczestnicy profilowanych wypraw
pozyskują wiedzę o genezie, znaczeniu i rozwoju idei religijnych, politycznych, społecznych
i innych. Wiedza przekazywana w ramach aktywności turystycznej zwykle nie należy
do kanonu formalnego wykształcenia i nie podlega egzekwowaniu musi ona być podawana
w formie dla uczestników atrakcyjnej. Regularne uczestnictwo w aktywnościach turystycznokulturowych, odwiedzenie wielu miejsc i recepcja przekazu oraz nabycie osobistych
doświadczeń umożliwia młodemu uczestnikowi turystyki poznanie i porównywanie miejsc,
wydarzeń, procesów i idei oraz stopniowe odkrywanie związków między nimi. To sprzyja
wypracowaniu przez niego umiejętności krytycznej oceny przeszłości, dawnych
i współczesnych postaw wobec ludzi, ich działań i przekonań, wydarzeń czy poszczególnych
idei społecznych oraz wspiera jego samodzielną refleksję nad dziedzictwem. Ocena jest
inspirowana przez prezentacje, interpretacje i tezy przekazane i przyswojone
w poszczególnych miejscach, porównywana z własną wiedzą nabytą wcześniej lub później
(ewentualnie z pogłębiającą ją późniejszą lekturą, z treścią modułów edukacyjnych albo
w prywatnych rozmowach z dorosłymi członkami rodziny), czego wynikiem są
indywidualnie formułowane opinie. Te z kolei, wymieniane i dyskutowane z innymi
(najpierw pozostałymi uczestnikami wypraw, nauczycielami, kolegami, znajomymi,
członkami forów społecznościowych itd., potem ze współpracownikami) oraz konfrontowane
z przekazem i argumentami świadków i dokumentów historii i dziedzictwa, interpretatorów
(przewodników czy edukatorów) podczas kolejnych wypraw albo z wiedzą ekspertów,
z czasem poszerzają wiedzę turysty i współbudują jego indywidualne „doświadczenie świata”
– zatem integralne składniki „ucieleśnionego” kapitału kulturowego. Doświadczenia pobytu
i interpretacji, tym bardziej zaangażowanego z niej udziału, budują też osobiste relacje turysty
kulturowego z poszczególnymi miejscami, rzeczami, tradycjami, dziełami, narracjami,
postawami, zawodami i umiejętnościami. W przypadku wielu młodszych turystów, już
podczas wycieczek lub później ma miejsce przepracowanie doświadczeń i dochodzi
do uświadomienia sobie własnych zainteresowań, czasem też rzeczywistych możliwości
i szans, a tym samym do określenia siebie i indywidualnego „kapitału” niezależnie (a nawet
w poprzek) od zakresów i standardów narzucanych mu w procesach formalnej edukacji.
Dla wielu ich uczestników wyprawy kulturowe mogą też stać się okazją do pierwszych
kreatywnych działań w określonych dziedzinach, mogą też przynieść inspirację dziedzictwem
lub jego poszczególnymi aspektami dla pogłębiania wiedzy i refleksji, a u innych przeradzają
się w długotrwałe zainteresowanie i pasję, które nadają treść ich czasowi wolnemu, a nawet
dają im poczucie samorealizacji. Szczególnie u młodszych turystów, będących jeszcze

191

Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org

Nr 5/2018 (wrzesień-październik 2018)

uczestnikami formalnych systemów edukacji takie doświadczenia i wzory mogą wyzwolić
inspiracje dla życiowych wyborów (np. wyboru kierunku dalszej nauki i studiów, a potem
wykonywania kreatywnego zawodu), do podjęcia jakiejś działalności społecznej, czy nawet
określenia kierunku osobistego rozwoju.
Pożywką dla zainteresowania turystyką kulturową i impulsem dla jej uprawiania jest
pierwotnie „początkowy” kapitał kulturowy młodego człowieka (w tym chęć podróżowania
i poznawania, budzona i wspierana przez dorosłych członków rodziny) oraz kapitał nabyty
w postaci treści, których doświadczył jako uczestnik formalnej edukacji. Z drugiej jednak
strony jej uprawianie powiększa jego kapitał kulturowy. W takim kontekście kluczowym
działaniem organizatorów turystyki jest tworzenie warunków, w których młodzi ludzie będą
stykali się z pozytywnym wzorcem podróżowania poznawczego i edukacyjnego. Dzięki temu
nauczą się, że wyjazd, grupowy czy indywidualny, jeśli realizowany z otwartymi oczami
i otwartością na treści, a nie tylko obrazy, może być formą przygody, fascynującego spotkania
z ludźmi, miejscami i historiami oraz inwestycją w siebie samego. Dlatego młodzi ludzie
powinni w domu i w szkole dowiadywać się na przykład, ile komu przyniosły podróże,
co zmieniły w jego spojrzeniu na świat, czego nauczyły, jak dzięki nim można inaczej
rozumieć własny kraj i społeczeństwo, jego dzieje i żywą kulturę, a także lepiej rozumieć
własną tożsamość (etniczną czy religijną). Jeśli ludzie dorastający do samodzielnego życia
nabędą taką świadomość, to można liczyć na to, ze również w momencie, kiedy zaczną
zarabiać pierwsze pieniądze wielu z nich część wolnego czasu i środków spożytkuje
na krótkie choćby, regularne wyprawy po kraju czy za granicę, o nie tylko rekreacyjnym
charakterze.
Jednym z działań sprzyjających temu jest unowocześnienie programów szkolnych,
w tym niekoniecznie tylko historii. może to być np. przebudowa spetryfikowanego ostatnio
kanonu szkolnych lektur (z widoczną przewagą dzieł z XIX i pierwszej połowy XX wieku).
Rekomendować należałoby także wprowadzanie elementów geografii turystycznej
do programu tego przedmiotu na przykład starszych klasach szkoły podstawowej (co przy
okazji, jeśli wykorzysta się przy tym nowe metody i narzędzia, jak tablice interaktywne,
zwiększy atrakcyjność przedmiotu jako takiego). Funkcjonujące w polskiej oświacie
bezpłatne godziny nauczycielskie można wykorzystać dla poznawania „małej ojczyzny”
w sposób nie powielający lekcyjnych schematów: przez spacery historyczne,
a w skumulowanej postaci większe lokalne wyprawy. Mogą one stać się jednym
ze skuteczniejszych sposobów wprowadzania elementów regionalnej tożsamości, ale również
szkołą owego „otwierania oczu” na zasoby i walory kultury w otoczeniu, co potem zaowocuje
uwrażliwieniem uczniów na te aspekty świata poznawanego w podróży. Należałoby także
powrócić do programów częściowej refundacji kilkudniowych wyjazdów szkolnych.
Takie subwencjonowane wycieczki można by realizować co najmniej raz na każdym etapie
kształcenia dla każdego oddziału szkolnego, wprowadzając postępujące listy celów według
logicznego, na przykład terytorialnego kryterium, na przykład w klasach IV-VI szkoły
podstawowej we własnym regionie, m.in., przy wykorzystaniu oferty jego „markowego”
czy „flagowego” szlaku kulturowego, w klasach najstarszych - do historycznego miasta lub
większego obszaru poza regionem (np. do Krakowa, Poznania, Trójmiasta Warszawy
czy na Szlak Piastowski albo Szlak Kanału Elbląskiego, a w szkole ponadpodstawowej na obszar (bliskiej) europejskiej zagranicy. Jeżeli uprawianie turystyka kulturowej ma być
obszarem i narzędziem wyrównywania szans, to takie dopłaty nie musiałyby być równe,
lecz rzeczywiście umożliwiać każdemu z uczniów udział w wycieczce. Przykłady takiego
finansowania wielodniowych wycieczek zagranicznych są znane z licznych krajów,
jak Hiszpanii, Izraela czy Niemiec, gdzie systemem zarządzają pararządowe instytucje.
Obok tego szkoły i inne organizacje o profilu edukacyjnym (jak ośrodki kultury) mogą
organizować spotkania z podróżującymi ludźmi, którymi nie muszą być tzw. travelcelebryci
(wobec wielu z nich należy zachować dystans nie tylko z powodu miałkości ich wypowiedzi
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i publikacji, ale również ze względu na główny cel działalności, którym nie jest zachęta, lecz
lansowanie własne osoby i powiększanie przychodu. Rekomendować należy raczej spotkania
z ludźmi, którzy znaczną część życia spędzili w innym kraju, najlepiej gdy udało im się
uczestniczyć w przedsięwzięciach pożytecznych społecznie, artystycznie czy naukowo,
w myśl zasady, że słowa wprawdzie uczą, lecz pociągają – przykłady. Autentyczny świadek
łatwiej znajdzie drogę do słuchaczy i przekona ich niż każdy teoretyczny wywód, książka czy
film, Być może pomocne byłyby realizowane w strukturze szkoły lub przez zespoły
nauczycieli międzyprzedmiotowe ścieżki edukacji turystycznej, prezentujące uczestnikom
wizję i sposoby świadomego podróżowania w czasie wolnym począwszy od poznawania
małej ojczyzny po coraz bardziej rosnącą „resztę” świata. W ramach nauczania takiego
przedmiotu znalazłoby się miejsce i na wspólną lekturę, ekscytujący film i poświęconą
mu dyskusję, spotkanie ze wspomnianymi podróżnikami lub interpretatorami dziedzictwa,
a w ramach przedmiotowej „praktyki” – na spacer historyczny lub tematyczny po własnym
mieście (gminie), wizytę w lokalnym i regionalnym muzeum, wreszcie na dłuższą wycieczkę.
Programy edukacyjno-turystyczne można realizować również w „opakowaniu” konkursów,
zbiorowego uczestnictwa w grach tematycznych (miejskich i innych) oraz projektów
lojalnościowych jak znany w Polsce system Wander Book (ze zbieraniem wklejek- pamiątek
i prowadzeniem dziennika turystycznego) oraz tzw. turystycznych paszportów miast,
regionów albo systemów eksploatacji jak szlaki turystyczne. Wyzwalają one naturalne
ludzkie skłonności do rywalizacji i kolekcjonowania. W tym wymiarze edukatorami
i inicjatorami poznawczej turystyki nie muszą być tylko nauczyciele, lecz także rodzice
(w prywatnym czasie), organizatorzy turystyki szkolnej (w tym właściciele biur oferujący
swoje propozycje szkołom) oraz zarządcy systemów eksploatacji, jak menedżerowie szlaków
kulturowych. Z czasem otwartość uczniów (dzieci) może się powiększać, ponieważ dzięki
nagromadzeniu szeregu informacji z danej dziedziny i odebranych pozytywnie impulsów oraz
doświadczeń będą oni chętniej (w oczekiwaniu kolejnej przygody) przyjmowali nowe
elementy. Potraktują je zapewne jako kolejne kamyczki mozaiki, które dostawią do tych już
sobie znanych, uzupełniając w ten sposób swój obraz kolejnego – fascynującego – aspektu
dziejów, dziedzictwa lub kultury swojego miasta, regionu i kraju.
Druga poruszona kwestia, którą pozwoliłem sobie „rozszyfrować” jako pytanie
o programy i metody, znalazła odbicie zarówno w wyżej już przytaczanej publikacji [Mikos
v. Rohrscheidt 2018], w rozdziałach 2 i 4, jak i – znacznie szerzej - w książce poświęconej
interpretacji dziedzictwa w pracy przewodników, szczególnie w rozdziale dotyczącym
oprowadzaniu dzieci [Mikos v. Rohrscheidt 2014, s. 244-252], ale również w wielu miejscach
rozdziału traktującego o podstawach i zasadach interpretacji [s. 29-42].
Programy.
Wykorzystanie turystyki kulturowej jako uzupełniającej postaci edukacji formalnej
(szkolnej) ma w Polsce długą tradycję, zapoczątkowaną zapewne przez szkolne rajdy
krajoznawcze w okresie międzywojennym. Dziś – mimo zauważalnego spadku ich liczby –
w dużej mierze najczęstszym jego środowiskiem są wycieczki klasowe organizowane przez
szkoły. W tym wypadku inicjowanie, a w wielu przypadkach także realizacja wycieczek leży
po stronie nauczycieli (głównie historii, ale czasem innych przedmiotów, jak religii czy
wiedzy o sztuce) którzy – jak wskazuje odnośne rozporządzenie MEN - mogą uzupełniać
program ich nauczania w formie wycieczek przedmiotowych oraz wycieczek krajoznawczoturystycznych Wśród 10 celów edukacyjnych sugerowanych przez resort oświaty
przynajmniej dwa (i to wymienione na pierwszym miejscu) mają bezpośrednie odniesienie
do poznawania historii, dziedzictwa i kultury. Są nimi: poznawanie kraju, jego środowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz poszerzanie wiedzy z różnych
dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
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Cele wycieczek turystyczno-kulturowych realizujących programy edukacji formalnej są
różnorodne i to one same w jakimś stopniu kreują ich atrakcyjność dla uczestników.
Obok osobistej konfrontacji z miejscami i świadectwami dziedzictwa objętymi programem
nauczania danego przedmiotu i poziomu edukacji są wśród nich również doświadczenie
zróżnicowanych aspektów procesów dziejowych i różnorodności świadectw dziedzictwa,
dogłębne poznanie wybranych obiektów i miejsc wraz z ich historycznym otoczeniem
i uwarunkowaniem przestrzennym, zetknięcie z historycznie powstałymi krajobrazami
kulturowymi, doświadczanie i aktywna eksploracja przestrzeni, w tym odkrywanie w niej
zasobów historycznych i kulturowych, w tym etnograficznych (wszystkiego tego nie da się
zrealizować w szkole). Wreszcie, co ważne z punktu widzenia zadanego pytania, ze względu
na wiek uczestników, celem organizowania takich wypraw może być zaszczepienie dzieciom
i uczącej się młodzieży zainteresowania śladami oraz nawyku (nawet pasji) odkrywania
dziejów i dziedzictwa swojego (i innych) społeczeństw, co może być podstawą faktograficzną
do krytycznej refleksji nad nim w dorosłym życiu. Jest to element bardziej wychowania niż
kształcenia: dzięki niemu w okresie edukacji młodzi ludzie otrzymują pewien wzorzec takich
zachowań czasu wolnego, które nie tylko nie są bezproduktywne, ale jednocześnie
ukierunkowują i wspierają permanentne tworzenie przez nich samych własnego kapitału
kulturowego oraz uczą ich poznawania i doświadczania historii, dziedzictwa i żywych
przejawów kultury - swojej oraz obcych. Dzięki temu lepiej rozumieją swoje i inne
społeczeństwa, uwarunkowania relacji społecznych i historyczne procesy ich stopniowej
humanizacji, mechanizmy rozwoju małych i wielkich wspólnot, powstawania i przebiegu
konfliktów, ich skutków oraz idei i rozwiązań kształtujących współistnienie i współdziałanie.
Uwzględniające te zagadnienia wyprawy szkolnej turystyki dziedzictwa są zatem cennym
wkładem w procesy socjalizacji. Dobrze zaplanowana i realizowana turystyka budzi
w młodym człowieku intelektualne aspiracje i stymuluje jego rozwój w tym zakresie,
stopniowo wyrabia w nim zdolność percepcji, systematyzacji i krytycznej oceny
różnorodnych doświadczanych bodźców oraz otrzymywanych informacji. Przyczynia się
do rozszerzenia jego horyzontów umysłowych oraz tworzy i intensyfikuje jego motywację
do samokształcenia, w tym do poszukiwania nowych sposobów poznawania świata jako
rzeczywistości, w której funkcjonuje. Odbywane podróże turystyczne tworzą też przestrzeń
i doświadczenia spotkań z ludźmi, tak z jednostkami jako reprezentantami społeczności,
jak i z całymi społecznościami.
Jeśli jednak szkolne wycieczki edukacyjne mają osiągnąć te cele, ich programy
nie powinny ograniczać się do powierzchownego odwiedzania i oglądania licznych miejsc
i obiektów bez przemyślanego planu, ale raczej koncentrować się na doświadczeniach
wybranych według pewnego kryterium (epoki, dziedziny, regionu, łączącej je idei czy profilu
itd.). Ich uczestnicy powinni nie tylko móc konfrontować rzeczywistość w odwiedzanych
miejscach z nabytą wcześniej wiedzą, ale też otrzymać jej wieloaspektową interpretację, mieć
możliwość doświadczania atmosfery zwiedzanych miejsc wieloma zmysłami oraz
przynajmniej częściowo samodzielnej eksploracji przestrzeni.
Atrakcyjność turystyki kulturowej dla uczniów wyznacza już sam fakt, że w jej ramach
przedsięwzięcia edukacyjne realizuje się poza szkołą, dzięki czemu ma miejsce zmiana
otoczenia. Ponadto ‘luźniejsza” atmosfera wycieczki edukacyjnej wynika z samej natury
turystyki, która odbywa się w wolnym czasie. Dlatego wymiar edukacyjny wycieczki należy
realizować z wykorzystaniem metod i technik, które najmłodsi turyści będą odbierać raczej
jako propozycję i element poznawczej przygody niż systematycznego uczenia. Tylko mała
część osób odwiedzających miejsca dziedzictwa motywowana jest wyłącznie lub głównie
chęcią „nauczenia się” czegoś. Pozostałych wizytujących należy do tego zaprosić, przekonać
oraz stworzyć atrakcyjny modus doświadczania i pozyskiwania wiedzy. Ważną cechą
aktywności edukacyjnej w warunkach turystyki powinno być zatem, że nie rodzi ona
w turystach poczucia wypełniania obowiązku (jakiejś wymaganej „pracy” edukacyjnej) czy –
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tym bardziej – nie wygląda jak przedłużenie szkolnej lekcji. W trakcie partnerskiego
i otwartego na interakcje zwiedzania (unikającego podobieństw do wykładu) w odczuciu
uczących się formalne relacje panujące podczas lekcji powinny ulegać rozluźnieniu
(co powinna wyrażać i akcentować postawa oprowadzającego przewodnika (edukatora) oraz
obecnego nauczyciela. Pozwala to osłabić ewentualne negatywne skojarzenia i wyzwolić
naturalną i spontaniczną ludzką ciekawość. Podczas wycieczki i zwiedzania zwiększa się też
i różnicuje spektrum bodźców pochodzących od zasobów, z którymi uczestnicy mają
bezpośredni kontakt. Ich oddziaływanie wzmacniają przecież dodatkowo włączane receptory
zmysłowe (już nie tylko wzrok i słuch, ale także dotyk, czasem smak i węch) i możliwości
eksploracji (percepcja bezpośredniego otoczenia i krajobrazu, z opcją samodzielnego wyboru
odległości i kąta obserwacji). Wzmacniają to zróżnicowane sposoby prezentacji
i interpretacji, takie jak przygotowane i odgrywane z udziałem uczniów inscenizacje scen lub
wydarzeń, interaktywne elementy ekspozycji, warsztaty o charakterze wytwórczym lub
performatywnym (jak taniec) itd., które tworzą atrakcyjną mozaikę technik ułatwiającą
utrzymanie lub odzyskanie koncentracji uczestników na wiodącej tematyce. Nie jest - rzecz
jasna - możliwe ich stosowanie w podobnej intensywności w każdym miejscu, jednak już
samo zmienianie metod interpretacji i jej technik w skali każdego dnia wycieczki zwiększa jej
atrakcyjność i efektywność oddziaływania w sferze poznawczej. Kolejnym istotnym
czynnikiem atrakcyjności edukacji w turystyce jest łatwość wytworzenia w zwiedzających
odczucia autonomiczności ich zachowań i decyzji, skierowanych na eksplorację
i poznawanie. Umożliwiają to m.in. elementy dialogu (dopuszczanie, wywoływanie a nawet
prowokowanie pytań) oraz autonomiczne wersje zwiedzania. Mocniej ten element wprowadza
samodzielna eksploracja terenu (realizowana w warunkach zadaniowych), zapewniana
np. przez grę tematyczną lub questing. Dając uczestnikom poczucie poznawczego
zaangażowania, te formy zwiedzania wspierają długofalowe oddziaływanie zabiegów
edukacyjnych. W sytuacji, stosuje się element rywalizacji (w formie konkursu, gry, warsztatu
zadaniowego, quizu) nawet ewaluacja osiągnięć edukacyjnych (jeśli jest zakładana) może
zostać wykonana w alternatywnej postaci, w dużej części eliminującej typowo szkolny
element nacisku przejawiający się w narzuconych terminach, minimalnych wymaganiach
i sztywno formułowanych ocenach.
Najważniejszą bodaj zaletą turystyki w procesie edukacyjnym jest doświadczenie
przeszłości dziedzictwa i kultury „na miejscu akcji”. Podróż jest naturalną przestrzenią
dla poznawania rzeczy na własne oczy, co ma – jako element osobistego doświadczenia przewagę nad czysto intelektualnym poznaniem z lekcji, lektury czy z mediów. Takie
doświadczenie zapewniają wycieczki szkolne organizowane do miejsc, w których miały
miejsca ważne wydarzenia historii, wycieczki po szlakach tematycznych z udziałem grup
uczniowskich lub studenckich, czy odwiedziny w centrach interpretacji historii i dziedzictwa.
Podczas tych wypraw uczestnicy mogą nie tylko stanąć w miejscach wielkiej historii (i dzięki
temu łatwiej wyobrazić sobie przebieg wydarzeń, a w konsekwencji lepiej je zapamiętać),
ale w wielu przypadkach nawet „zobaczyć” wydarzenie lub „wziąć w nim udział”
za pośrednictwem organizowanych dla nich pokazów lub inscenizacji. Pozyskaną przez nich
wiedzę systematyzuje przedtem lub potem wizyta na wystawie muzealnej prezentującej
oryginalne zbiory (np. broń, dokumenty, stroje), której atrakcyjność i efektywność
oddziaływania rośnie, jeśli są one opracowane w przystępnym języku i atrakcyjnej formie
(m.in. z użyciem makiet w technice 3D czy trójwymiarowych dynamicznych rzutów
przedmiotów albo budowli), oraz gdy towarzyszy im atrakcyjna interpretacja np. w formule
multimedialnej opowieści. Z kolei spotkanie z bohaterami lub świadkami najnowszej historii
albo odpowiadające mu zainscenizowane „spotkanie” z bohaterami / świadkami wydarzeń
dawniejszych w postaci m.in. zwiedzania fabularyzowanego wytwarza w uczestnikach
(autentyczne w pierwszym, a subiektywne w drugim przypadku) odczucie „doświadczenia”
historii i dziedzictwa z pierwszej ręki. Spektrum metod i technik wykorzystywanych podczas
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wycieczek dla realizacji osobistego kontaktu z historią i dziedzictwem jest bardzo szerokie
i sięga od klasycznego (prowadzonego) spaceru historycznego po miejscach wydarzeń, przez
gry tematyczne i questing odbywane w warunkach daleko idącej autonomii, ale sterowane
zadaniami „odkrywania” świadectw, aż po wywoływanie kreatywnych zachowań
uczestników (przez m.in. przydzielanie im ról w scenariuszu odgrywanego wydarzenia)
czy zaaranżowane zachowania interaktywne (np. formy zakładające własną interpretację
czy reakcję na prezentowane artefakty, sceny i teksty).
Metody i techniki.
Oprowadzanie. Grupy dziecięce były i są poważnym segmentem klientów
przewodników turystycznych. Jednak wraz z przemianami w edukacji, zmianą postaw
w stosunku do dzieci jako odbiorców interpretacji dziedzictwa (por. zasady Tildena)
i pojawieniem się nowych technik prezentacji i urządzeń interpretacyjnych, zwiedzanie dla
dzieci jako usługa przeżyło w ostatnich latach rewolucję. Zrozumiano otóż kilka
podstawowych faktów. Po pierwsze: że zasadniczym elementem takiego zwiedzania powinna
być zabawa, a nie nauka (ta zaś jest najbardziej skuteczna właśnie w zakamuflowanej formie
zabawy). Po drugie, że dzieci nie są dobrymi adresatami długich monotonnych monologów.
Po trzecie, że potrzebują one częstego ruchu, a także, że w ich wypadku pożądana jest
różnorodność impulsów zmysłowych (oprócz wzroku i słuchu wprowadza się więc także
doświadczenia odbierane smakiem, dotykiem i węchem). Zupełnie inaczej musi być też
formowany przekaz przewodnika na poziomie języka: należy unikać długich i złożonych
zdań, trudnych terminów, szybkiego tempa mówienia, używać natomiast języka obrazowego,
odnosić się do konkretnych postaci, bohaterów, scen, przedmiotów i działań. Ponieważ
przewodnik prowadzący zwiedzanie dla dzieci wchodzi w ich naturalny świat przeżyć
i doznań, musi podjąć starania, by w tym świecie on sam i jego przekaz nie były „ciałem
obcym”, czyli osobą mówiącą niezrozumiałym językiem, przekazującą abstrakcyjne treści,
wymagającą umiejętności przez dzieci nie posiadanych oraz nie uczestniczącą w ich
zwykłych aktywnościach – wszystko to może spowodować zniechęcenie i odrzucenie jego
przekazu. Jednocześnie przewodnik musi mieć świadomość, że wpisuje się w proces
edukacyjny, a najczęściej także w konkretny zestaw zabiegów realizowanych w ramach
przyjętego programu (szkolnego, przedszkolnego lub innego, zajęć wakacyjnych
dla lokalnych dzieci w ośrodku kultury czy wycieczek realizowanych podczas kolonii).
To z kolei wymaga zabiegów wpisujących jego usługę (jak klocek lego do budowli) w całość
tego programu we współpracy z osobami realizującymi go, nauczycielami, animatorami
kultury i innymi. W takich warunkach istnieje możliwość zarówno poprzedzającego
zwiedzanie wprowadzenia i zbudowania pozytywnego napięcia (zaciekawienia) dzieci,
jak i późniejszego jego „rozprowadzenia” i wzmocnienia w kolejnych działaniach
podejmowanych przez opiekunów i edukatorów już po zakończeniu wycieczki.
W zwiedzaniu z dziećmi przewodnik musi wyznaczać swoje zadania zgodnie
z podstawowymi zasadami interpretacji dziedzictwa („interpretacja dla dzieci jest zupełnie
inna niż dla dorosłych”). Niekoniecznie oznacza to, że przez to pojawiają się inne fakty albo
że całkowicie wymieniony zostanie zestaw zwiedzanych miejsc: w końcu interpretowane
dziedzictwo pozostaje to samo. Inne jest jednak jego ujęcie, które teraz odpowiada spojrzeniu,
doświadczeniu i rozumieniu typowemu dla dziecka), a w konsekwencji również kreowane
doświadczenie, do czego wykorzystuje się metody i środki skuteczne w edukacji dzieci,
a jednocześnie sprawdzone jako sprawiające im satysfakcję i motywujące je do przedłużania
doświadczenia we własnym działaniu. W takim zwiedzaniu realizują się wszystkie trzy
zasadnicze funkcje przewodnika: interpretacyjna, animacyjna i organizacyjna, ich przejawy
jednak mocno różnią się od tych typowych z zwiedzaniu dla dorosłych. W funkcji
interpretacyjnej przewodnik podejmuje rolę narratora ciągłej i spójnej opowieści, rezygnując
przy tym z jej alternatywnych ujęć i kontrowersyjnych wersji. Warstwa faktograficzna
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z datami, nazwiskami i kontekstami zostaje zredukowana do zaledwie kilku imion,
pojawiających się w możliwie plastycznym i dramatyzowanym opisie wydarzeń, możliwie
barwnie natomiast ilustrowana jest namacalnymi realiami epoki (jak bohaterowie żyli,
co jedli, w co się ubierali czy jak się modlili). Systematyczny opis procesów historycznych
zastępuje chronologiczna prezentacja kolejnych scen, a ewentualne schematy i plany miejsc
i obiektów – ich obrazki i animacje. Jako Organizator zwiedzania przewodnik nie tylko dba
o zachowanie jego ram czasowych i zapewnienie dostępności obiektów, ale także dąży do
pełnego wykorzystania adresowanych do dzieci elementów interpretacji i animacji na miejscu
względnie sam je kreuje (np. w postaci odgrywania scen i dialogów). W funkcji animacyjnej
dostosowuje się w pełni do możliwości percepcji i preferencji zachowań swoich odbiorców,
czyli - ujmując to nieco biblijnie - staje się „dla dzieci jak dziecko”, dzięki czemu może
własnym przykładem pociągnąć je do wspólnej poznawczej (czy nawet odkrywczej) zabawy.
Spójna opowieść jest najstarszą i - z punktu widzenia formy przekazu - najbardziej
podstawową postacią interpretacji dziedzictwa. Dlatego opowiadanie historii, zaczynające się
od wyboru tematu, przez jego rozwijanie i przedstawianie odbiorcy powinno mieć pierwsze
miejsce w interpretacji dla dzieci. Doświadczenia interpretacji dziedzictwa pokazują, że także
dziś, w obliczu bogactwa sposobów komunikacji i prezentacji oraz w konfrontacji z coraz
nowszymi instrumentami przekazu, człowiek stykający się z nim nadal pozostaje otwarty
na opowieść i właśnie jej poszukuje w powodzi multimedialnych efektów. Dziś już nie tylko
jej słucha, ale może ją uchwycić wieloma zmysłami, nadal jednak poszukuje głównego
wątku, by zrozumieć opowieść, wpisać do swojego doświadczenia, być może uczynić treścią
własnych przemyśleń a także dalej opowiedzieć. Pozostając przy opowieści, jako naturalnie
nadającej się dla dzieci metodzie interpretacji należy jednak mieć na uwadze jedną z zasad
sformułowanych przez ojca współczesnej interpretacji dziedzictwa, Freemenna Tildena, którą
możemy traktować jako ostrzeżenie lub jako dyrektywę programową. Brzmi ona:
„Interpretacja adresowana do dzieci jako odbiorców nie może być jakąś „rozwodnioną” czy
uproszczoną wersją interpretacji dla dorosłych, lecz ma kierować się zasadniczo innymi,
odpowiednimi dla nich metodami i środkami prezentacji. Jej pełna efektywność jest możliwa
tylko przy opracowaniu dla niej odrębnych programów [Tilden 1977].
Typowe formy przekazu. Ponieważ dzieci chętnie słuchają, ale nie potrafią skupić uwagi
przez dłuższy czas, opowiadanie nie urozmaicone pozawerbalnymi formami wyrazu
i nie uzupełnione elementami angażującymi aktywność dzieci nie będzie efektywnym
środkiem interpretacji. Dlatego przewodnik musi zważać, by jego narracja interpretacyjna
była 1) nie za długa w każdym swoim fragmencie, 2) podająca fakty wiernie, ale bez
rozbudowanych wyjaśnień przyczyn, skutków i złożonych kontekstów, 3) utrzymana
w rejestrze językowym odpowiednim dla dzieci, z wieloma prostymi przymiotnikami,
odnoszącymi się do kształtów, wielkości, kolorów (a przy tym wskazującymi na to,
co „największe”, „najszybsze”, „najstarsze” itd., co dzieci chętnie zapamiętują), 4) odnosząca
się do obserwacji dzieci, ich odczuć, w tym także tych odbieranych różnymi zmysłami
(jak to pachnie i dlaczego, jak się to dotyka, czy czuje się to podobnie do… itd.),
5) bogata w elementy dramatyzacji (podniesienie głosu, wyrazy dźwiękonaśladowcze,
wyraziste i jednoznaczne gesty, elementy śpiewu lub recytacji itd.) 6) urozmaicona
elementami ożywiającymi (ruch, ilustracja, dźwięk, użycie przedmiotów, eksponatów itd.).
W przypadkach, gdy jest taka możliwość, przewodnik powinien też proponować
7) opowiadanie utrzymane w formie świadectwa osobistych przeżyć (więc stylizację stroju
i narrację w pierwszej osobie, zatem środki typowe dla zwiedzania stylizowanego [szerzej:
Mikos v. Rohrscheidt 2014, s. 161-170]. Nośnikami interpretacji na poszczególnych stacjach
zwiedzania może być (podzielona na fragmenty i odpowiednio „dozowana”) jedna
ze szczególnie odpowiednich dla dzieci form przekazu, na przykład legenda,
a dla najmłodszych - bajka. Opowiadaniu musi towarzyszyć jak najczęstsza aktywizacja
dzieci. Środkami do tego służącymi są: element ruchu, inspirowany przez zadania
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(na przykład znalezienie rzeczy, przedmiotu, symbolu, nauka i wykonanie prostego tańca,
uczenie i wykonanie krótkich recytacji i piosenek, zagadki i minikonkursy z nagrodami.
Wspomniana stylizacja stroju może obejmować nie tylko przewodnika, ale i same dzieci
(przebranie na czas całego spaceru lub zwiedzania jednego obiektu). Ostrożnie natomiast
należy stosować stylizację języka: mając bowiem ograniczony zasób słownictwa dzieci mogą
nie zrozumieć przekazu. W zwiedzaniu ekspozycji przez starsze (czytające) dzieci dobrą
formą jest ich podział na małe grupki i „zadaniowanie” [por. Mikos v. Rohrscheidt 2014,
s. 274-276], które wymaga przygotowania nagród (albo symbolicznych certyfikatów) lub
ustalenie z nauczycielem nagrody w dalszym procesie edukacyjnym (np. oceny). Absolutnym
tabu dla przewodnika dzieci winny być środki typowe dla szkolnych lekcji, takie jak frontalne
usadzanie w ławkach czy nauczycielski „wykład”, nie mówiąc już o „odpytywaniu”. Mogą
one nie tylko okazać się receptą na nieudane zwiedzanie ale także nader skutecznie zniechęcić
jego uczestników do uczestnictwa w takich formach doświadczania dziedzictwa w przyszłości
(czy też w ogóle do jego poznawania) .
Sposoby budowania doświadczeń. Przy kształtowaniu programu zwiedzania dla dzieci
nie wystarczy modyfikacja wersji dla dorosłych, na przykład przez uproszczenie słownictwa.
Konieczne jest przygotowanie kompletnego programu dla praktycznie każdego zwiedzania
(historycznego czy tematycznego). Ze względu na rozmaitość zwiedzanych obiektów,
tematyki zwiedzań, liczebność grup i odniesienie do programów edukacyjnych nie sposób
przekazać kompletnej instrukcji przygotowywania takiego programu, dlatego ograniczę się
do kilku przydatnych wskazówek. Dla programu powinna być dobrana jednolita i zrozumiała
dla dzieci konwencja, stanowiąca jakby ramy ich „zabawy”, w naturalnej postaci także
odbywającej się zawsze w konkretnej konwencji i scenerii, w której dzieci odgrywają swoje
role. Może to być konwencja „odkrywania” (tzw. „wyprawa otwartych oczu”), śledzenia
(osoby lub śladów), konkursu lub zadania (słuchając przekazu, odnajdując elementy
i wykonując zadania cząstkowe dzieci przybliżają się do zwycięstwa przez odgadnięcie, pełny
opis, wyuczenie umiejętności itd.). Program zwiedzania dla dzieci nie może być długi.
Przewodnik powinien przyjąć, że dla dzieci młodszych niż dziewięć lat nie powinno ono
trwać dłużej niż półtora godziny, a dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat - maksymalnie dwie
i pół godziny. Należy przy tym przewidzieć dwie lub trzy krótsze lub jedną dłuższą przerwa
na odpoczynek. Miejsce na tę przerwę należy z góry wybrać, zważając na bezpieczeństwo
i wygodę (na przykład zamknięty dziedziniec, sala), a w niektórych obiektach także z góry
ustalić warunki i zagwarantować możliwość jego wykorzystania dla dzieci już na etapie
przygotowania programu. Przygotowując program zwiedzania z dziećmi należy zwracać
uwagą na wyjątkowe w nim znaczenie animacji do częstego i intensywnego zaangażowania.
To ten element często decyduje o powodzeniu spaceru (zadowolenie dzieci) a w jeszcze
większym stopniu o jego efektywności (stopień przyswojenia przez nie treści interpretacji
i wpływ na kształtowanie postaw wobec dziedzictwa i otoczenia). W programie zwiedzania
muszą być dlatego umieszczone najbardziej typowe dla danej grupy wiekowej formy
zaangażowania (jak: zabawa tematyczna, przebieranie się, uczenie się krótkich tekstów
z elementem występu za pomocą np. deklamacji, wykonywanie śpiewów, odgrywanie scenek,
taniec, udział w konkursie, kreatywność odtwórcza (rysowanie, malowanie zwiedzanych
obiektów lub prezentowanych scen). Przewodnik musi zastanowić się, jakimi środkami może
w poszczególnych momentach skłonić i zachęcić dzieci do przewidzianej formy. Obok
prostej, słownej instrukcji, która nie zawsze odniesie skutek i nie może być stosowana jako
jedyna forma inspiracji, może na przykład zdecydować się na propozycję „kontynuacji”
opowiadania przez odegranie sceny, osobiste „wystąpienie” i zaproszenie do naśladowania
go, „przekazanie” przedmiotu wraz z zachętą do jego użycia, rozdanie tekstów piosenki jej
naukę. To wszystko wymaga przemyślenia i dokładnego opisania, a może także
przećwiczenia już na etapie przygotowania oferty. Przygotowując lub wybierając elementy
materialne wspomagające interpretację (jak sceny do zamalowywania, części układanek
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i inne) lub mające być przekazane dzieciom (jak mapki i opisy, książeczki, kartki
z zadaniami) przewodnik lub edukator w miejscu zwiedzania powinien zwracać uwagę na to,
by miały one odpowiednio zrozumiałą i atrakcyjną dla nich formę (były kolorowe, miały
krótkie opisy i duże litery, rysunki pogodne i zachęcające (zbliżone do dziecięcych komiksów
i książek).
Rekomendowane treści i dostosowane techniki.
Treść - narracja „z pierwszej ręki”. Szereg współczesnych sposobów interpretacji
historii i dziedzictwa wykorzystywanych w turystyce kulturowej, a często specjalnie
stworzonych na jej użytek umożliwia uczestnikowi wyprawy lub zwiedzania bezpośredni lub
pośredni kontakt z wydarzeniami, świadkami lub oryginalnymi narracjami odnoszącymi się
do wydarzeń historii albo dziedzictwa. W przypadku historii najnowszej jest to możliwe m.in.
w formie zaaranżowanego spotkania ze świadkiem wydarzeń, a nawet ich bohaterem (kontakt
bezpośredni) lub prezentacji filmowego nagrania z jego opowiadaniem. W odniesieniu
do dziejów dawniejszych, dla których taka forma przekazu jest niemożliwa, stosuje się m.in.
zainscenizowaną narrację wydarzeń czy interpretację idei albo wytworów (np. dokumentów,
dzieł) w wykonaniu osób prezentujących świadectwa i narracje w trakcie oprowadzania albo
wprost odgrywających role w scenach. Niezależnie od znaczącej różnicy między
autentycznym świadectwem a zainscenizowaną prezentacją lub relacją, w bezpośrednim
odbiorze przez uczestnika wyprawy powstaje odczucie otrzymania „świadectwa z pierwszej
ręki”, co nie tylko wprowadza do całości zajęć kolejny atrakcyjny element różnicujący
przekaz, ale lepiej osadza treść w realiach historycznych, przez co oddziaływanie edukacyjne
może być bardziej trwałe. Służą temu między innymi takie formy zajęć edukacyjnych jak:
zwiedzanie stylizowane, zwiedzanie fabularyzowane [szerzej: Mikos v. Rohrscheidt 2014,
s. 151-161 i 276-277; 2018, s. 94-98] oraz interaktywne warsztaty w miejscach historycznych
albo wykreowanych dla potrzeb turystyki dziedzictwa (jak centra interpretacji dziedzictwa
czy rekonstrukcje grodów). Warto zwrócić uwagę na fakt, że wiele technik interpretacji, jak
na przykład inscenizacja, zaliczana do technik dramy od kilkudziesięciu lat
wykorzystywanych m.in. w szkolnej edukacji historii, w ramach turystyki może być
stosowanych w bardziej rozbudowanej formie, nie ograniczonej ani przez wielkość
pomieszczeń, ani czas trwania lekcji. Element dramatyzacji urozmaica doświadczenie
prezentowanej historii przez młodych turystów, dając im odczucie znalezienia się w środku
wydarzeń. Walor świadectwa „z pierwszej ręki” wzmacniają dodatkowo zabiegi stylizacji
języka i stroju oraz zachowań aktorów zwiedzania. Wykorzystywane charakterystyczne
atrybuty oraz stylizowane zachowania przewodnika i pozostałych aktorów pozwalają
uczestnikom skojarzyć przekazywane im treści ze scenami i ich bohaterami, dzięki czemu
lepiej je zapamiętują. Z kolei stosowanie rozmaitych form przekazu treści i obrazu, w tym
„żywych scen”, a przede wszystkim zaangażowanie uczestników w interakcje sprzyja ich
koncentracji podczas zwiedzania, co także zwiększa i utrwala efekt edukacyjny. Owo
włączanie może się dokonać na dziesiątki sposobów, wśród nich w formie wywoływanych
reakcji słownych, dialogów albo współudziału w wykonywaniu elementów scenariusza
(odczytanie wręczonego tekstu, odegranie roli statysty, naśladowanie ruchów, a nawet
nauczenie się i wykonanie tańca lub piosenki). W ramy zwiedzania fabularyzowanego może
też być włączony element działania wytwórczego, np. przygotowywanie potrawy czy
stworzenie dokumentu.
Treść - historia i dziedzictwo zwykłych ludzi. Mechanizm kształtowania powszechnej
wiedzy historycznej i społecznej najczęściej sprzyja wersji zwycięzcy, większości lub tak
zwanej „naszej” wersji – na przykład etnocentrycznej, aktualnie dominującej w polityce
historycznej czy z różnych powodów forsowanej w programach edukacji szkolnej.
Tymczasem aktywności turystyczne (zarówno wielodniowe wycieczki, jak lokalne wyprawy
oraz krótsze spacery) tworzą przestrzeń sprzyjającą przesunięciu akcentów z nauczania
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historii wypełnionej przełomowymi wydarzeniami, datami, decyzjami władców i polityków,
konfliktami, zwycięstwami i klęskami, a nawet ich globalnie ujętymi mechanizmami,
przyczynami i skutkami w stronę bardziej ludzkiego, indywidualnego ujmowania
i rozumienia dziejów, bliższego odbiorcy i umożliwiającego mu spersonalizowaną refleksję,
wypracowanie indywidualnego, krytycznego osądu, a nawet wytworzenie trwałej postawy nie
tylko wobec przeszłości, ale i wielu aspektów współczesności. Okrutne dziejowe lekcje
wskazują, że przekaz historii mogą i powinny zdominować (a przynajmniej współkształtować
go) inne pojęcia i kluczowe słowa, jej narracje można i należy tworzyć również wokół osi,
którymi są na przykład praca, społeczność, zawód, służba, solidarność, przyjaźń czy nawet
piękno i tworzenie. Historia robotnika, włókniarki, osieroconego dziecka, niewolnika, matki,
pacyfisty, artysty i wynalazcy jest tak samo a może bardziej inspirująca jak biografia lidera
i zwycięzcy, który nierzadko do swojej wielkości łamał prawa i szedł „po trupach”.
Warto zauważyć, że ukazanie życia zwykłych ludzi, a także biografii, dylematów i dramatów
jednostek, mniejszości i grup dyskryminowanych (do których, w takim lub innym aspekcie
i momencie swojego życia każdy przecież należał, należy lub może należeć) a także ich
punktu widzenia na dziejące się procesy i kluczowe wydarzenia może być kluczowym
doświadczeniem nie tylko konfrontacji młodego człowieka z historią i dziedzictwem,
ale także ważną nauką kształtującą postawę zrozumienia i tolerancji. Prezentacja pluralizmu
postaw i wartości, reprezentowanych przez bohaterów miejsca czy zwiedzania ułatwia
młodemu odbiorcy zrozumienie i akceptację tej różnorodności (ludzi, postaw, idei i ideologii)
w dawnym i również we współczesnym świecie. Wśród sposobów najczęściej stosowanych
dla wprowadzenia tych wątków w edukację są zorganizowane na określonych miejscach
sceny „ożywiania” codziennej historii a także oprowadzanie „z perspektywy” oraz zwiedzanie
z narracją alternatywną [por. Mikos v. Rohrscheidt 2014, s. 224-233; 2018, s. 89-94]. Dzieci,
jako naturalni obserwatorzy interpersonalnych wydarzeń i uczestnicy personalnie
odniesionych doświadczeń dziejących się w ich otoczeniu, nie są jeszcze przygotowane
(chciałoby się dodać, że także nie są jeszcze zepsute) powszechnie obowiązującym
abstrakcyjnym myśleniem i przekazem, odbierającym historii i dziedzictwu ich wymiar
ludzki (a zatem prawdziwy z punktu widzenia uczestników i twórców, indywidualny
i przeżyciowy) na rzecz forsowanego ujęcia statystyczno-ekonomicznego, narodowogeopolitycznego i skutkowego, które - kształtując publiczny przekaz i treści formalnej
edukacji – narzuca nie do końca ludzką, a raczej organizacyjną, ideologiczną i polityczną
wizję dziejów, kultury i dziedzictwa. Rekomendowane podejście indywidualne może więc
dla najmłodszych uczestników turystyki okazać się nie tylko bardziej atrakcyjne, ale też
pozwoli im lepiej zrozumieć procesy dziejowe, złożone konteksty (społeczne, ekonomiczne,
kulturowe, religijne i inne) oraz tło i warunki wymiany różnego rodzaju wartości
czy umiejętności, które leżą u podstaw wspólnego dziedzictwa i współczesnej kultury.
W pewnym stopniu umożliwi też zaszczepienie odbiorców na zagrażającą im znieczulicę
spowodowaną generalizacją medialnego i szkolnego przekazu odnoszącego się tak do treści
historycznych, jak i kulturalnych i – niestety - społecznych.
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