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Wstęp

Pojęcie dziedzictwa kulturowego jest stosunkowo młode. Początki kształ-
towania tego terminu sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy doszło 
do przewartościowania tradycyjnej koncepcji zabytku. Nie przystawała ona 
do holistycznego opisu świata, w którym istotną rolę zajęło dziedzictwo 
(również niematerialne), mające charakter podmiotowy, niepostrzegane 
już jako pojedynczy wyizolowany element, ale komponent całości o wie-
le większej skali. Opisywane zjawisko nie stanowi procesu zamkniętego. 
Z jednej strony nadal dopełniana jest formuła dziedzictwa, z drugiej – co-
raz pełniej pojmowane jego znaczenie, m.in. dla rozwoju regionów, two-
rzenia więzi międzykulturowych, poznania dorobku ogólnoludzkiego, ale 
również budowania kulturowej tożsamości jednostek i grup społecznych 
(lokalnych, regionalnych, narodowych).

To nowe w przestrzeni społecznej zjawisko, dynamicznie rozwijające się 
i zyskujące na znaczeniu, wymaga wypracowania skutecznych oraz efek-
tywnych1 narzędzi zarządzania. Niniejszą monografi ę poświęcono szlakom 
kulturowym, opisywanym w tym właśnie kontekście – jako jedno z no-
woczesnych narzędzi zarządzania dziedzictwem kulturowym. Tę formę 
ochrony, kształtowania, udostępniania i promowania dziedzictwa uznano 
za szczególnie interesującą ze względu na jej wielowymiarowy charakter. 

Problemy badawcze

Wielopłaszczyznowość formuły tego typu przedsięwzięć, jak również fakt, 
iż mogą one wpływać na liczne obszary życia społecznego, wymusza inter-
dyscyplinarność opisu. Towarzyszyć mu będzie przekonanie, że sprawne 

1 Efektywność jest w tym kontekście pojmowana tak, jak przedstawiał ją Tadeusz Ko-
tarbiński, pisząc o prakseologii, czyli nauce o sprawnym działaniu; to sposób osiągania za-
mierzonych celów poprzez najlepsze z możliwych zagospodarowanie dostępnych zasobów 
przy jak najmniejszych nakładach (zob. T. Kotarbiński, Prakseologia, cz. II, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 2003). 
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zarządzanie dziedzictwem kulturowym nie jest domeną przynależną wy-
łącznie jednej profesji, dziedzinie nauki, instytucji czy organizacji.

Przekonanie to przekłada się na prezentowaną ideę tworzenia i zarzą-
dzania szlakami kulturowymi, począwszy od wstępnej koncepcji, przez 
etap inwestycyjny, trwanie projektów w czasie, na ewaluacji kończąc. Tylko 
połączenie wysiłków przedstawicieli różnych środowisk może przynieść 
rezultat w postaci pełnego rozpoznania i zagospodarowania potencjału 
drzemiącego w tego typu trasach. Już wstępna identyfi kacja tych środowisk 
przynosi pokaźną listę, obejmując specjalistów m.in. z zakresu architektu-
ry (w tym architektury krajobrazu), historii sztuki, archeologii, etnologii, 
konserwacji zabytków, muzealnictwa, geografi i krajoznawczej, planowania 
przestrzennego, organizacji ruchu turystycznego, marketingu (również 
marketingu terytorialnego), zarządzania projektami. W przedsięwzięcia 
takie muszą być zaangażowane (na różnych etapach) jednostki każdego 
szczebla administracji samorządowej (urzędu marszałkowskiego, staro-
stwa powiatowego, urzędu gminy), właściciele (użytkownicy, dzierżawcy, 
dyspozytariusze itp.) obiektów wpisanych w obręb szlaku, organizacje po-
zarządowe, wyższe uczelnie, wreszcie fi rmy prywatne, zajmujące się obsłu-
gą ruchu turystycznego. 

Od uświadomienia sobie złożoności i wielowymiarowości opisywanego 
zjawiska blisko jest do stwierdzenia, że zdefi niowane na nowo zarządzanie 
dziedzictwem poprzez szlaki kulturowe może stać się spełnieniem – jak 
pisał Peter F. Drucker – „zarządzania jako sztuki wyzwolonej”2. Ogląda-
ne przez pryzmat jego Myśli przewodnich, jawi się ono w nowym świetle: 
„Trzydzieści lat temu angielski naukowiec i powieściopisarz C.P. Snow mó-
wił o »dwóch kulturach« współczesnego społeczeństwa. Zarządzanie nie 
pasuje jednak ani do jego defi nicji kultury »humanistycznej«, ani »tech-
nicznej«. Zarządzanie dotyczy działania i zastosowania, a jego sprawdzia-
nem są osiągane wyniki. To sprawia, że jest raczej technologią. Dotyczy 
jednak również ludzi, ich wartości, wzrostu, rozwoju – a to nadaje mu ce-
chy humanizmu, podobnie jak jego zainteresowanie i wpływ na strukturę 
społeczną i społeczności. [...] Z tych właśnie powodów zarządzanie będzie 
w coraz większym stopniu dyscypliną naukową i rzemiosłem, przez któ-
re »nauki humanistyczne« odzyskają uznanie, moc sprawczą i znaczenie”3. 
Spełnienie tej prognozy w odniesieniu do szlaków kulturowych wymaga 
przede wszystkim skonstruowania precyzyjnej defi nicji, jednoznacznego 

2 P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2001, 
s. 29.

3 Tamże.
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określenia, czym są one w istocie, a w konsekwencji tego wskazania celów 
oraz rozwiązań strategicznych, umożliwiających ich osiąganie. 

W przeciwnym razie „zarządzanie” szlakami kulturowymi nadal pozo-
stanie tylko werbalnym określeniem, za którym nie stoi świadomość podsta-
wowych funkcji tego procesu. Jedynie w kilku przypadkach, spośród kilkuset 
szlaków kulturowych wytyczonych na terenie Polski4, można mówić o zaląż-
ku działań mających prowadzić do faktycznego zarządzania tymi trasami.

Cel opracowania

Zakres niniejszej monografi i obejmuje trzy cele główne:

1) stworzenie pełnej defi nicji szlaków kulturowych,
2) opis metodologii ich tworzenia, 
3) przedstawienie ramowego schematu działań podejmowanych w pro-

cesie sprawnego i skutecznego zarządzania tego typu trasami (wraz 
ze schematem struktury zarządczej oraz strategii marketingowej 
szlaku kulturowego). 

Opis systematyzujący zagadnienia związane z powyższymi celami przy-
czyni się również do typografi cznego uporządkowania omawianego zbio-
ru. Obecnie panuje w tej dziedzinie znaczny chaos. Mniejsze i większe 
inicjatywy – o różnym zasięgu, wartości merytorycznej, liczebności budu-
jących je miejsc i obiektów – określane są wspólnym mianem „szlaku kul-
turowego”. Przecinające się nawzajem trasy nie tylko nie budują integral-
nego systemu, ale wprowadzają zamieszanie, powodowane bardzo różnym 
stopniem sprawności organizacyjnej odpowiadających za nie podmiotów. 
W wyniku tego nazwa „szlak kulturowy” nie wiąże się dziś z określonym 
standardem, nie łączy się z precyzyjnie zdefi niowanym produktem, mogąc 
w istocie oznaczać dowolną formę.

Dowodem tej mnogości inicjatyw może być cytat zaczerpnięty z Woje-
wódzkiego programu ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Mało-
polski: „Województwo małopolskie pokryte jest siecią szlaków kulturowych 
[…]. Bogactwo zasobów obszaru pozwala na prowadzenie zróżnicowa-

4 W Aneksie dołączonym do niniejszej monografi i znajduje się wykaz szlaków kultu-
rowych wytyczonych (lub planowanych) na terenie Polski, które zostały opisane (wspo-
mniane) w ofi cjalnych dokumentach poszczególnych województw (programy opieki nad 
zabytkami, strategie rozwoju turystyki) oraz dystrybuowanych przez urzędy marszałkow-
skie materiałach promocyjnych.
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nych tematycznie tras, umożliwiających poznawanie rozmaitych aspektów 
kultury regionu. [...] Trasy szlaków w wielu miejscach przecinają się i po-
krywają się z sobą, pozwalając zarówno na koncentrowanie się na tema-
cie wiodącym, jak i jednoczesnym zwiedzaniu obiektów o zróżnicowanej 
tematyce. Istniejące szlaki kulturowe na obszarze województwa małopol-
skiego: Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Architektury Gotyckiej, Szlak 
Cystersów, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Cerkwi Łemkowskich, Szlak Cmen-
tarzy Wojskowych z I Wojny Światowej, Szlak Młyny Doliny Szreniawy, 
Szlak Pierścień Jurajski, Małopolskie Szlaki Techniki (Szlak Komunika-
cyjny, Szlak Kopalniano-Przemysłowy, Szlak Pożarnictwa, Szlak Obiektów 
Hydrotechnicznych, Szlak Przemysłu Wiejskiego). [...] Jako dopełnienie 
sieci istniejących szlaków proponowane są nowe trasy, obejmujące obiekty 
o interesującej problematyce: Orawski Szlak Solny na Węgry, Szlak Kopalni 
Naft owych, Szlak Historii Lotnictwa, Szlak Cerkwi Beskidu Niskiego, Szlak 
Architektury Spiskiej, Szlak Zabytków Kliszczackich, Szlak Kościołów Po-
górza Rożnowskiego, Szlak Papieski, Szlak Warowni Jurajskich, Szlak Bu-
dapeszt–Kraków–Gdańsk (»Bursztynowy«), Szlak Kraków–Morawy–Wie-
deń (»Zielony«), Szlak Owocowy, Szlak Fortyfi kacji Nowożytnej i Nowszej, 
Szlak Astronomów”5.

Na pierwszy rzut oka takie bogactwo powinno cieszyć; pytanie tylko, czy 
to już nie nadmiar, czy chcąc chronić i prezentować w ten sposób wszystko, 
nie traci się z oczu istoty opisywanego fenomenu.

Za bardzo ważne dla omawianych w monografi i zagadnień uznano prze-
konanie o wyjątkowym znaczeniu dziedzictwa zarówno w życiu narodu, 
jak i lokalnych społeczności. Niezwykle trudne (o ile w ogóle możliwe) jest 
osiągnięcie dobrostanu, harmonijnie skomponowanego porządku społecz-
nego, bez samoidentyfi kacji członków danej społeczności, określenia ich 
własnej tożsamości kulturowej. Tego z kolei nie można uzyskać inaczej, niż 
czerpiąc z własnego dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerial-
nego. Jednocześnie ten metafi zyczny – zdawałoby się – wymiar przekłada 
się bardzo konkretnie na kondycję poszczególnych jednostek osadniczych, 
regionów czy jednostek samorządu terytorialnego. Planowo i mądrze za-
gospodarowany potencjał dziedzictwa może stać się istotnym czynnikiem 
stymulującym rozwój lokalny. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jest to 
działanie istotne zwłaszcza dla obszarów znajdujących się poza głównymi 

5 Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski, 
Kraków [brak daty wydania], s. 90–91 (zgodnie z cytowaną w publikacji uchwałą Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego, cytowany program ochrony dziedzictwa został przyjęty 
przez sejmik w październiku 2005 roku). 

Wstęp
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metropoliami, a więc tam, gdzie koncentracja cennych obiektów jest sto-
sunkowo niska. To właśnie tam najłatwiej będzie dostrzec zyski płynące 
z połączenia poszczególnych miejsc/obiektów w zwarty, zaprojektowany 
i sprawnie zarządzany system. Zresztą jest to mechanizm znany nie tylko 
z terenu Polski: niewiele osób, słysząc nazwy Azay-le-Rideau czy Brissac, 
potrafi  skojarzyć je z właściwymi miejscami. Jeśli jednak dodamy do nich 
określenie „Zamki nad Loarą”, zdecydowana większość orientuje się, że 
mowa o zabytkach we Francji, rezydencjach zbudowanych w Dolinie Loary, 
zaliczanych do najsłynniejszych zespołów europejskich zamków i pałaców. 
Opisany mechanizm synergii, identyfi kacji zabytku poprzez wartość pew-
nego większego zbioru, stanowi najbardziej oczywisty zysk płynący z fak-
tu wpisania zabytku w obręb szlaku kulturowego. Zjawisko to jest trudne 
do przecenienia, gdyż właśnie rozpoznawalność, identyfi kacja obiektów 
współtworzących dziedzictwo danego obszaru, stanowi czynnik podstawo-
wy na drodze do nowoczesnego zarządzania tym zasobem. Nieznane czy 
nierozpoznane – a więc niedoceniane przez społeczność lokalną i nieod-
wiedzane przez gości z zewnątrz – zabytki muszą z czasem tracić na znacze-
niu; nikomu niepotrzebne, mają niewielkie szanse przetrwania, aby dawać 
świadectwo minionych czasów. Istotny jest również fakt, iż powszechna 
rozpoznawalność przyczynia się niejako do weryfi kacji wartości obiektu 
w oczach mieszkańców regionu, w którym dany zabytek się znajduje.

Konieczne jest także podkreślenie „pojemności” formy, jaką są szlaki 
kulturowe. Sprawdzają się one w odniesieniu do różnych elementów dzie-
dzictwa (łącznie z dziedzictwem niematerialnym), umożliwiając ochronę 
(m.in. poprzez przywrócenie pamięci o nich) obiektów szczególnie „wraż-
liwych”, niejednokrotnie wręcz skazanych na zapomnienie, a w konsekwen-
cji tego – zniszczenie. Za przykład może służyć dziedzictwo przemysłowe 
i techniczne, którego ochrona – poprzez szukanie nowych funkcji (przede 
wszystkim kulturowych) – realizowana jest na dużą skalę praktycznie w ca-
łej Europie, oraz tzw. dziedzictwo bez dziedzica. W tym drugim wypadku 
sytuacja Polski jest bez wątpienia wyjątkowa (choć zapewne nie unikato-
wa). Na terenie naszego kraju, głównie w konsekwencji polityki prowadzo-
nej przez hitlerowskie Niemcy i Rosję sowiecką, znajduje się wiele obiek-
tów pozbawionych naturalnych opiekunów. W tych kategoriach najczęściej 
myśli się o dziedzictwie żydowskim, ale przecież takich przykładów jest 
więcej; należą do nich m.in. materialne pozostałości po kulturze Słowińców 
na północy kraju, Łemków, Bojków i Dolinian na południowo-wschodnim 
krańcu Polski, czy też Niemców w województwach zachodnich. Rozrzu-
cone na znacznym obszarze, często nie mają szans na przetrwanie jako 
pojedyncze obiekty, ale jako kompleks zabytków kulturowych, jako spójna 
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grupa stworzona według klucza tematycznego, mogą nie tylko zostać za-
chowane dla przyszłych pokoleń, lecz także przyczyniać się do przełamy-
wania nieprzejednanej postawy odrzucania wszystkiego, co obce.

Istotną składową idei szlaków kulturowych jest wpisana w ich defi ni-
cję droga, którą trzeba pokonać, odcinek pomiędzy punktem A i punk-
tem B. Choć główne zainteresowanie skupia się na punktach docelowych, 
ważna staje się tutaj trasa, którą należy przebyć – wszystko to, co można 
zobaczyć po drodze. Tu zaś otwierają się olbrzymie możliwości wykorzy-
stywania szlaku w celu poprawy ogólnej kondycji krajobrazu kulturowe-
go. By tak się stało, konieczne jest pełne zaangażowanie i współdziałanie 
samorządów gminnych, m.in. w konsekwentnym promowaniu (poprzez 
edukację) nowoczesnych postaw względem występujących w gminie zaso-
bów oraz ogólnej estetyki otoczenia, traktowanych jako istotna przewaga 
konkurencyjna, którą samorządy mogą celowo zagospodarować, stosując 
mądre prawodawstwo na swoim terenie.

Zarysowane powyżej wątki, tworzące niezbędną podbudowę, bez której 
niemożliwe jest pełne zrozumienie procesu zarządzania szlakami, pozwa-
lają wskazać cele cząstkowe opracowania. Zaliczyć do nich należy:

1) opis stanu zarządzania kulturą w Polsce (w tym zarządzania dziedzic-
twem kulturowym),

2) analizę kondycji dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1944,
3) identyfi kację pojęcia „dziedzictwo narodowe” w warunkach polskich,
4) analizę dokumentów krajowych pod kątem informacji na temat szla-

ków kulturowych,
5) analizę dokumentów europejskich dotyczących szlaków kulturowych,
6) identyfi kację środowisk biorących udział w procesie tworzenia i za-

rządzania szlakami kulturowymi,
7) identyfi kację obszarów współpracy tych środowisk w procesie spraw-

nego zarządzania szlakami. 

Układ pracy

Monografi a podzielona została (poza wstępem i zakończeniem) na cztery 
główne części. 

Pierwsza ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Poruszono 
w niej wiele wątków mających znaczenie dla teoretycznych podstaw do-
tyczących istoty zarządzania w obszarze publicznym (zwłaszcza rynku 

Wstęp
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usług kulturalnych), omówiono problemy defi nicyjne dotyczące pojęcia 
„dziedzictwo kulturowe” i „dziedzictwo narodowe”, zagadnienia zwią-
zane z refl eksją teoretyczną i praktycznym wymiarem funkcjonowania 
szlaków kulturowych, jak również zagadnienia związane z zarządzaniem 
nimi. 

Sięgając do klasyków myśli o zarządzaniu, zaprezentowano ideę za-
rządzania humanistycznego, przede wszystkim w odniesieniu do dzie-
dzictwa. Tutaj znajdują się również analizy dokumentów strategicznych 
dotyczące opisywanych w książce obszarów, zarówno w Polsce, jak i Eu-
ropie. Zamknięciem tej części jest prezentacja autorskiej defi nicji szlaku 
kulturowego oraz opis teorii systemów (szlaki kulturowe są w niniejszym 
opracowaniu opisywane jako system), bez której nie sposób dostrzec pełni 
potencjału tego typu tras.

Część druga została w całości zbudowana na klasycznym podziale pro-
cesu zarządzania; z tego powodu została ona ujęta w cztery rozdziały, któ-
rych zawartość odpowiada czterem podstawowym funkcjom zarządza-
nia: planowaniu i podejmowaniu decyzji, organizowaniu, przewodzeniu 
oraz kontrolowaniu6. Tylko uporządkowane działania realizowane w ra-
mach wymienionych wyżej zakresów, gwarantują świadome – przy tym 
sprawne i skuteczne – dysponowanie zasobami, co w przypadku dziedzic-
twa kulturowego jest szczególnie istotne, gdyż stanowi zbiór zasobów 
niezwykle wrażliwych. Składa się z dóbr nieodnawialnych, które raz utra-
cone, nie mogą być już nigdy odzyskane w pierwotnej formie (mogą być, 
co najwyżej, odtworzone w wyniku skomplikowanego procesu).

W części trzeciej zaprezentowano strategię marketingową szlaku kul-
turowego, odnosząc się do poszczególnych narzędzi marketingowych. Ze 
względu na fakt, iż szlaki kulturowe zaliczono w obręb rynku usług kultu-
ralnych (oraz turystycznych), wykorzystano tu koncepcję kompozycji mar-
ketingowej składającej się z siedmiu narzędzi (7P), zaproponowaną w roku 
1981 przez Bernarda H. Boomsa i Mary J. Bitner. Znalazł się tu również 
fragment odnoszący fenomen szlaków kulturowych do postulatów marke-
tingu terytorialnego. 

Część czwarta zawiera rekomendacje dotyczące procesu zarządzania 
szlakami kulturowymi w warunkach polskich. Uwzględniają one zarówno 
specyfi czne warunki krajowe, jak i najlepsze wzorce zagraniczne.

6 Posłużono się tu klasyczną defi nicją zarządzania przedstawioną przez R.W. Griffi  na 
w książce Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 38–39.
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Prezentowana monografi a ma charakter naukowo-poznawczy, a także 
praktyczny. Bogaty zestaw zagadnień teoretycznych wzbogacono studiami 
przypadku (ang. case studies), mającymi w jasny sposób egzemplifi kować 
prezentowane tezy. Książka może być przydatna licznemu gronu odbior-
ców; zarówno teoretykom zajmującym się szeroko pojętymi problemami 
zarządzania kulturą (w szczególności zarządzaniem dziedzictwem kultu-
rowym), jak i praktykom, tworzącym lub zajmującym się istniejącymi już 
szlakami dziedzictwa kulturowego.

Wstęp



Część  p ie rwsza

Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne 





I.1. Dziedzictwo kulturowe 

Dziedzictwo kulturowe jest pojęciem kluczowym z punktu widzenia roz-
ważań zawartych w niniejszej monografi i. Kanwą wszystkich szlaków kul-
turowych (określanych niekiedy mianem szlaków dziedzictwa kulturowe-
go) jest historyczny dorobek społeczności (materialny i niematerialny), 
począwszy od małych wspólnot lokalnych, przez grupy etniczne, narodo-
we, a skończywszy na dorobku ogólnoeuropejskim (światowym). Wielo-
wymiarowość i wieloaspektowość tego terminu zmusza do poszukiwania 
nowych narzędzi opisu i badania, a jednym z dowodów szybko zachodzą-
cych zmian w tym względzie może być fakt wykształcenia się w języku an-
gielskim nowego (praktycznie nieprzekładalnego na język polski) terminu: 
heritology, będącego określeniem „dyscypliny, która integruje tak różne 
dziedziny wiedzy, jak nauki humanistyczne z jednej strony, z drugiej zaś 
ekonomia i teoria zarządzania, prawo i planowanie przestrzenne [...]”1. 

Za początek usystematyzowanego zainteresowania dziedzictwem uważa 
się przyjętą w Paryżu w listopadzie 1972 roku przez Konferencję Generalną 
UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Orga-
nization, pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Na-
uki i Kultury) Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kultu-
rowego i materialnego. Okazała się ona niezwykle skutecznym narzędziem, 
gdyż w latach następnych ratyfi kowało ją ponad 180 państw. Ciągle zmie-
niające się uwarunkowania zewnętrzne, jak również rosnąca świadomość 
znaczenia dziedzictwa w wymiarze ogólnoludzkim, a także nieustannie po-
większającej się zawartości tego zasobu – wszystko to było powodem przy-
jęcia przez UNESCO kolejnych ważkich dokumentów. Do najważniejszych 
wypada zaliczyć: Universal Declaration on Cultural Diversity (2001), New 
Defi nition of Heritage Landscape (2002), Convention for the Safeguarding 
of Intangible Cultural Heritage (2003). Szczególnie interesujący jest ostatni 
spośród wymienionych dokumentów. To konwencja obejmująca ochro-

1 J. Purchla, Wstęp do: M. Murzyn, J. Purchla [red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wie-
ku. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007, s. 11.



20 Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne 

ną to, co szczególnie trudno chronić: dziedzictwo niematerialne. Zgodnie 
z zapisami dokumentu obejmuje ono: „tradycje i przekazy ustne, w tym 
język jako narzędzie przekazu; spektakle i widowiska; zwyczaje, obyczaje 
i obchody świąteczne; wiedzę o wszechświecie i przyrodzie oraz związane 
z nią praktyki; umiejętności związane z tradycyjnym rzemiosłem”2.

Za faktyczne funkcjonowanie aktów prawnych, których depozytariu-
szem jest UNESCO, i ich implementację do krajowych systemów prawnych 
odpowiadają komitety narodowe. Polski Komitet ds. UNESCO działa jako 
odrębna instytucja od roku 1956. Ma status instytucji administracji pub-
licznej, pełniącej rolę doradczą, koordynacyjną i informacyjną. Jego rolą 
jest również koordynacja działań różnych podmiotów administracji cen-
tralnej, prowadząca do wypracowywania polskiego stanowiska w kwestiach 
wynikających z bieżących prac UNESCO. Polski Komitet – podobnie jak 
inne komitety narodowe – tworzy platformę międzynarodowej współpracy 
w zakresie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji.

Mimo wysokiej sprawności działania struktur państwowych oraz między-
narodowych i coraz większego zaangażowania organizacji pozarządowych 
w dzieło ochrony dziedzictwa kulturowego, znaczenie tego ostatniego bywa 
postrzegane różnie przez różne grupy interesu obecne w przestrzeni publicz-
nej. „Dlatego nie ma sensu pytać, czy dziedzictwo można wykorzystać jako 
narzędzie polityki, ponieważ jest ono bezsprzecznie wykorzystywane w tym 
charakterze przez różne instytucje podległe organom władzy o mniejszych 
lub większych uprawnieniach. Oczekiwania wobec dziedzictwa są wielo-
rakie. Niektóre jego zadania dotyczą bezpośrednio bądź pośrednio gospo-
darki, inne z ekonomią nie mają nic wspólnego. Dziedzictwo jest czynnie 
wykorzystywane do wielu celów politycznych i społecznych, między innymi 
do legitymizowania idei politycznych, stanowienia prawa o różnym zasięgu 
terytorialnym, włączania lub wyłączania grup społecznych lub kulturowych 
albo wspomagania, identyfi kacji i dobrobytu grup czy osób”3. 

Jak widać z powyższego, o pewnych i trwałych defi nicjach dotyczących 
dziedzictwa kulturowego nie może być mowy. Sprawę komplikuje dodat-
kowo fakt, że dziedzictwo zawsze będzie kwestią autonomicznego wyboru. 
Dziedzictwo to przeszłość, tożsamość, samoidentyfi kacja. Są to obszary mo-
gące budzić bardzo różne emocje: niepokój, niechęć, odrzucenie, poczucie 
wyobcowania, a w skrajnych przypadkach: strach i agresję. Jak pisze Gregory 

2 Strona internetowa Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dokument elektroniczny: http://
www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/dziedzictwo-niematerialne/ (odczyt: 10 III 
2011).

3 G.J.  Ashworth, Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument 
sfragmentaryzowanej polityki [w:] M. Murzyn, J. Purchla [red.], dz. cyt., s. 29–30.
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J. Ashworth: „Dziedzictwo nie jest uniwersalnym dobrem publicznym. Każde 
sięgnięcie po dziedzictwo otwiera »puszkę Pandory« skrywającą szczególne, 
często nieprzewidziane reakcje, wymagające delikatnego potraktowania”4.

Nieprzypadkowo w literaturze tak często spotkać można opozycyjne 
zestawienie „dziedzictwa” i „dóbr kultury”. „Pojęcie dóbr kultury jest apo-
lityczne i aideologiczne. Obejmuje wszystkie dobra stworzone ludzkim ta-
lentem, mające »obiektywną« wartość historyczną i artystyczną. Jest to po 
prostu kulturalny i artystyczny dorobek ludzkości, podlegający jedynie war-
tościowaniu estetycznemu wedle przyjętych kryteriów. Dziedzictwo kultu-
ry natomiast jest sprawą wyboru i akceptacji. Nie jest nim to wszystko, co 
w spadku kulturalnym zostawiły nam minione pokolenia, lecz to, co chcemy 
z niego przyjąć na własność i wziąć za nie odpowiedzialność. [...] Niszczy-
cielski proces dóbr kultury, odrzuconych jako dziedzictwo, miał najcięższy 
przebieg na obszarach, które po ostatniej wojnie znalazły się w granicach in-
nych państw. Zabytki na tych obszarach stanowiły kategorię (wg terminolo-
gii międzynarodowej) »dziedzictwa bez ojczyzny« (la patrimoine expatrié). 
Jeśli natomiast następowało przymusowe wysiedlenie ludności miejscowej 
(eufemistycznie nazywane »czystką etniczną«) lub jeśli zaistniała ekstermi-
nacja miejscowej ludności, zabytki trafi ały dodatkowo na listę »dziedzictwa 
pozbawionego dziedziców« (la patrimoine en déshérence)”5.

Oczywiste jest, że kwestia uznania dziedzictwa kulturowego za własne 
zależy od autonomicznego wyboru – nie można zmusić nikogo do przyjęcia 
spadku. Za dziedzictwo uznaje się to, co określa „naszą” tożsamość, buduje 
„naszą” kulturę, reszta stanowi zbiór odrębny, zwany dobrami kultury. Tyle 
tylko, że to spojrzenie dość przestarzałe, nieprzystające do rzeczywistości 
społeczeństw wielokulturowych, wieloetnicznych, a więc takich, jakie for-
mują się (uformowały się) w większości krajów europejskich w ostatnich 
dziesięcioleciach (występowało ono w państwie polskim przez wieki jego 
historii…). Ten obszar możliwych wyborów staje się polem największych 
manipulacji o charakterze ideologicznym, nie brakuje chętnych do gloryfi -
kowania tego, co „nasze”, i odrzucania tego, co „obce”. Ten nacjonalistyczny 
ton, choć usprawiedliwiany niejednokrotnie najwznioślejszymi hasłami, 
nigdy nie będzie współbrzmiał z nowocześnie pojmowaną ideą ochrony 
dziedzictwa kulturowego, pojmowanego jako dorobek ogólnoludzki. Pury-
stom najlepiej pokazać przykłady najbardziej jaskrawe. Jak choćby taki: czy 
prapremierowy spektakl Daniela Stanisława Wyspiańskiego (15 I 1927), 

4 Tamże, s. 39.
5 A. Tomaszewski, Ekumenizm kulturowy w jednoczącej się Europie [w:] T. Rudkowski 

[red.], O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
Warszawa 2005, s. 9.
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grany w języku jidysz w Krokewer Jidysz Teater w salce przy ul. Bocheń-
skiej6 jest „naszym” dziedzictwem kulturowym? A jeśli nie, to może powin-
no się odrzucić również dorobek tworzącego w Krakowie artysty, którego 
ojciec był Czechem, a matka pochodziła z osiadłej tu od kilkudziesięciu lat, 
ale wywodzącej się z Saksonii rodziny protestanckiej, którego szkolni ko-
ledzy prześladowali za kaleczenie ojczystej mowy? Zanim zostanie podjęta 
ostateczna decyzja w tej sprawie, warto przypomnieć, że artystą tym był Jan 
Matejko…7. 

Przykłady z głębszej przeszłości mogą być jeszcze bardziej kłopotliwe, 
by wspomnieć tylko przebudowany głównie przez Włochów renesansowy 
Wawel (na czele ze wzniesioną w tym czasie Kaplicą Zygmuntowską) czy 
krakowski ołtarz mariacki (nietrudno znaleźć wśród turystów, podziwiają-
cych to niezwykłe dzieło, osoby zaskoczone faktem, że swojsko brzmiący 
Wit Stwosz nazywał się w rzeczywistości Veit Stoss).

Prawda jest i taka, że obumieranie dziedzictwa jest naturalnie wpisane 
w jego charakter. Nawet gdyby udało się zrealizować idealistyczny postulat 
zrównania pojęć „dziedzictwo kulturowe” i „dobra kultury”, zawsze pew-
ne części tego zasobu okażą się bliższe określonej społeczności, inne zaś 
– choć postrzegane pozytywnie – nie będą traktowane z równym piety-
zmem. Proces ten nasila się wraz z rozwojem cywilizacyjnym, związanym 
m.in. z występującymi na dużą skalę migracjami i szybko postępującymi 
przemianami społeczno-ekonomicznymi powodującymi coraz częściej ob-
serwowany brak silnych związków z „ziemią ojców”. Z tego powodu dzie-
dzictwo kulturowe – w oczywisty sposób traktowane jako wartość konsty-
tutywna domu i domowiny8 – ulega stopniowemu zatraceniu, rozmyciu. 
O ile zachowanie zabytków materialnych, przynajmniej ich charaktery-
stycznych przykładów, jest możliwe, o tyle zasób określany mianem dzie-
dzictwa niematerialnego praktycznie nie może przetrwać, jeśli nie istnieje 
grupa (choćby w najmniejszym wymiarze) będąca twórcą danego dziedzic-
twa. Niematerialnego dziedzictwa nie da się również chronić przepisami 
czy rejestrami ochrony – nie można zachować żywej wiary bez wiernych 
lub tradycyjnych zawodów bez czynnych rzemieślników. Można natomiast 

6 Zob. R.  Węgrzyniak, Dramaty Wyspiańskiego w Krokewer Jidysz Teater [w:] J.  Mi-
chalik, E. Prokop-Janiec [red.], Teatr żydowski w Krakowie. Studia i materiały, Księgarnia 
Akademicka, Kraków 1995.

7 H.M. Słoczyński, Matejko, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, s. 5–31.
8 Zob. U. Schrade, Zabytki jako wartość konstytutywna domu i domowiny [w:] K. Gu-

towska [red.], Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, Res Publica Multiethnica, 
Warszawa 2000.
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zachować pamięć o nich, a ta stanie się nowym zasobem współtworzącym 
dziedzictwo kolejnych pokoleń (społeczności).

Otwartym problemem pozostaje, jak sprawnie i skutecznie zarządzać tym 
niejednorodnym i niezwykle obszernym zbiorem. Szczególnej uwagi wyma-
ga jego wyjątkowa cecha: ciągła zmienność, niekontrolowany wzrost, którego 
kierunki są praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Dlatego wszelkie sche-
maty, skostniałe struktury i procedury nie sprawdzają się w procesie zarzą-
dzania dziedzictwem. Z tego powodu nie da się również określić jednej uni-
wersalnej polityki jego ochrony. Troska o dziedzictwo, autentycznie obecne 
w teraźniejszości i potrzebne przyszłości, wymaga otwartości, intelektualnej 
mobilności, a także ciągłego poszukiwania nowatorskich rozwiązań. 

I.2. Dziedzictwo kulturowe a zarządzanie

Przed przejściem do właściwego opisu fenomenu szlaków kulturowych 
warto rozpoznać zagadnienie ochrony dziedzictwa kulturowego w kon-
tekście zarządzania. Można bowiem wyróżnić kilka przyczyn opisanej we 
wstępie nieobecności narzędzi zarządzania w polskiej praktyce organizo-
wania tychże szlaków – przyczyn o charakterze ogólnym, dotyczących ca-
łego sektora kultury i instytucji z nim związanych.

I.2.1. Zarządzanie kulturą w defensywie

Pierwsza z tych przyczyn ma wymiar ogólny, dotyczy generalnie zarządza-
nia w obszarze publicznym i jest zjawiskiem znanym nie tylko w naszym 
kraju. Można ją określić mianem „defensywnej pozycji zarządzania w orga-
nizacjach publicznych”. Jest ona wynikiem praktyki ostatnich kilkudziesię-
ciu lat, podczas których zarządzanie postrzegane było praktycznie wyłącz-
nie jako zarządzanie w biznesie. Tym sposobem nauka, dotycząca przede 
wszystkim człowieka oraz działania na rzecz jego szeroko pojętego dobra, 
zepchnięta została poza margines nauk społecznych9. 

9 Sytuacja w tym zakresie jest niezwykle dynamiczna, a zmiany następują szybko. Mają 
na to wpływ zarówno prace teoretyczne naukowców zajmujących się problematyką zarzą-
dzania w obszarze publicznym, ich współpraca z instytucjami i samorządami, jak również 
liczne projekty realizowane przez różnego rodzaju podmioty. Niemniej jednak cały czas 
widoczne są poważne braki w tym zakresie, zaś obszar kultury dostarcza wielu przykładów 
negatywnych.
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Peter F.  Drucker, pisząc o głównych wyzwaniach stojących przed za-
rządzaniem w XXI wieku, postuluje konieczną redefi nicję paradygmatów 
zarządzania. Na pierwszym miejscu wskazuje na zarysowany powyżej 
problem: „Mimo wszystko przekonanie o tym, że zarządzanie jest tożsame 
z zarządzaniem w biznesie, nadal istnieje. A zatem trzeba podkreślać z całą 
mocą i przy każdej okazji, że zarządzanie NIE JEST zarządzaniem w bizne-
sie, tak jak medycyna nie jest położnictwem”10.

Niestety, w warunkach polskich to błędne przekonanie wydaje się zako-
rzenione bardzo mocno. Co prawda, coraz więcej organizacji publicznych 
docenia rolę zarządzania, wprowadzając charakterystyczne dla niego narzę-
dzia, jednak w obrębie instytucji działających w sferze szeroko pojmowanej 
kultury – bo te z punktu widzenia niniejszego opracowania są najbardziej 
interesujące – proces ten przebiega szczególnie wolno, a praktykę w tym 
względzie bez wątpienia znacznie wyprzedza teoria. Konsekwencje takiego 
stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze, w wielu instytucjach nie tylko nie wpro-
wadza się konsekwentnych działań z zakresu zarządzania, ale często nawet 
nie defi niuje się celów, jakie mają być w danej organizacji osiągane. Oto 
powód, dla którego tak wiele instytucji kultury nie ma zdefi niowanej misji, 
a w konsekwencji tego – opracowanej strategii rozwoju, czyli znajduje się 
w sytuacji statku wypływającego na pełne morze bez map i kompasu. Jak 
powszechne jest to zjawisko, można się jedynie domyślać, gdyż nie są pro-
wadzone systematyczne badania na ten temat. Obraz rzeczywistości zarzą-
dzania kulturą w Polsce budowany jest przez wycinkowe fragmenty, będące 
wynikiem zainteresowania organizatorów podległymi im placówkami lub 
powstające jako rezultat działalności naukowej. 

Niestety, nawet w środowisku naukowym nie ma zgody co do miejsca 
zarządzania w obrębie nauk humanistycznych11. W wielu wypowiedziach 
i publikacjach pokutuje podział na tzw. zarządzanie twarde (ogólne) i zarzą-
dzanie miękkie, przy czym to drugie nosi piętno pewnej ułomności, niepeł-
nowartościowości. W tym kontekście warto przytoczyć słowa Emila Orze-
chowskiego, pioniera w dziedzinie zarządzania kulturą w Polsce oraz twórcy 
pierwszej szkoły kształcenia menedżerów kultury: „Problem polega na tym, 
że potoczne konotacje na linii: kultura – zarządzanie są raczej podłe: »chle-
ba i igrzysk«, »kiedy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer«, kultu-

10 P.F.  Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010, 
s. 10–11.

11 Kwestie zarządzania publicznego, pojmowanego jako szczegółowa dyscyplina nauki 
o zarządzaniu, omawia, porządkując między innymi kwestie stosowanej nomenklatury, 
B. Kożuch (zob. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, War-
szawa 2004).
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ra: »socjalistyczna w treści, narodowa w formie«, czy encyklopedyczne sfor-
mułowanie z minionego okresu, że »zasady polityki kulturalnej opiera się na 
systemie wartości i założeniach teoretycznych marksizmu-leninizmu«. Za-
uważmy jednak, że owe podłe konotacje dotyczą głównie naszego obszaru 
(Polski i krajów ościennych), a także, iż odnieść je można wyłącznie do prze-
szłości. W krajach, które tego rodzaju doświadczeń nie miały, powszechne 
są dziś studia typu Arts/Culture Management; Arts/Culture Administra-
tion; Cultural Management; Cultural Policy and Management etc. Polscy 
specjaliści z tytułami profesorskimi od ekonomii, zarządzania i marketingu 
zajmują zgoła odmienne stanowisko. Powiadają oni wprawdzie, że kierunek 
zarządzanie i marketing […] »odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu 
na osoby o wykształceniu w zakresie ekonomii i zarządzania, pełniącymi 
różnorakie funkcje w organizacjach nienastawionych na zysk. Wszystkie 
specjalności Wydziału [Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego – Ł.G.] zajmują się głównie problematyką różnych usług, 
w tym głównie w sferze oświaty, kultury, administracji i turystyki«, ale też 
dodają natychmiast: »Reasumując, nie wydaje się, żeby specjalność ta [za-
rządzanie kulturą – Ł.G.] mogła być uznana za studia prowadzone w ra-
mach kierunku ekonomicznego«. Cytowana opinia pochodzi z Raportu Ze-
społu Wizytującego studia I i II stopnia kierunku Zarządzanie i Marketing 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej […]. Moim zdaniem opinia ta jest nie 
tylko wewnętrznie sprzeczna […], ale, co gorsza, zupełnie pomija refl ek-
sję na temat wartości i sensu działania człowieka, a tym samym zaprzecza 
elementarnym zasadom, procedurom i pojęciom właśnie z zakresu zarzą-
dzania. Bo jeśli przyjąć, że podstawowym motywem (i sensem) aktywności 
w jakiejkolwiek sferze życia społecznego jest działanie dla dobra człowieka 
i grup ludzkich tworzących ową strukturę, to sprowadzanie istoty rzeczy do 
wymiaru li tylko »ekonomicznego« jest totalną bzdurą”12.

I.2.2. Kształcenie menedżerów kultury

Powodem nieobecności systemowych mechanizmów zarządzania13 w wie-
lu instytucjach kultury i organizacjach działających w sferze kultury jest 

12 E. Orzechowski, Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem, Attyka, Kraków 
2009, s. 11–12.

13 Systemowe narzędzia zarządzania, czyli tworzące spójny i komplementarny zbiór 
wzajemnie warunkujących się działań, podejmowanych w celu jak najpełniejszego wykorzy-
stania zasobów kulturowych, stymulowania ich rozwoju i kształtowania, przy jednoczesnej 
ochronie przed zjawiskami negatywnymi, mogącymi wpływać na te zasoby destrukcyjnie.
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również brak tradycji w tym względzie. Dotyczy to nie tylko niedoboru 
specjalistów z tej dziedziny, ale często obserwowanego niezrozumienia 
dla konieczności ich zatrudniania. Do tego dochodzi jeszcze brak zainte-
resowania decydentów wykształceniem odpowiednich kadr14. Na próżno 
szukać specjalności „menedżer kultury” zarówno w wykazie zawodów, 
jak i wśród kierunków studiów zamawianych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Ten stan rzeczy można dokładnie prześledzić na 
przykładzie organizacji pracy muzeów w Polsce15.

Z okazji zorganizowanego w Krakowie w roku 2009 Kongresu Kultu-
ry Polskiej, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
opracowano Raport o muzeach16. Jego autorka, Dorota Folga-Januszewska, 
prezentując doświadczenia światowe w dziedzinie muzealnictwa, przed-
stawiła zarys uniwersalnego schematu organizacyjnego placówek muzeal-
nych: „Bez względu na rodzaj sprawowanego nadzoru struktura funkcjo-
nowania współczesnego muzeum powinna być oparta na tzw. sześcianie 
zadań, na który składa się współpraca trzech pionów muzeum: opieki nad 
zbiorami (kuratoria, konserwacja, dokumentacja); realizacji programów-
-projektów (organizacja wystaw, projektowanie, edukacja, wydawnictwa, 
public relation, marketing); administracji (kadry, dział fi nansowy i księgo-
wy, obsługa prawna, dział rozwoju, inwestycji i remontów, ochrona, dział 
obsługi zwiedzających i korzystających ze zbiorów, utrzymanie porządku).

Każdy z trzech pionów muzeum powinien być kierowany przez specja-
listę w danym zakresie:

muzeologa, specjalistę co najmniej II stopnia,
muzeologa z dodatkowym wykształceniem w zakresie edukacji, PR lub 

marketingu,

14 Być może zwiastunem w tym zakresie jest fakt powołania do życia w roku 2011 Aka-
demii Zarządzania Muzeum, w ramach pilotażowego programu ministra kultury i dzie-
dzictwa kulturowego. Jest to oferta dla muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Mu-
zeów, mająca na celu „wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych pracowników 
muzeów [...]. Efektem realizacji programu mają być: wzmocnienie wybranych aspektów 
działania muzeów, stworzenie grupy liderów w określonych specjalizacjach, budowa syste-
mu informacji o nich na potrzeby krajowego zasobu kadrowego, stworzenie warunków dla 
rozwoju placówek oraz zebranie i analiza informacji na temat podnoszenia kompetencji 
ich pracowników”. Cytat za stroną internetową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kultu-
rowego (dokument elektroniczny: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/rusza-akademia-
-zarzadzania-muzeum-1677.php).

15 Wiele obiektów wchodzących w skład szlaków kulturowych prowadzi działalność 
muzealną lub wystawienniczą, dlatego ten przykład wydaje się szczególnie użyteczny.

16 D. Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989–2008. Stan, zachodzące zmiany i kie-
runki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów w Polsce, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2008.
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specjalistę ds. zarządzania z wykształceniem ekonomicznym, prawnym 
lub technicznym” 17.

Powyższy schemat nie staje się jednak przedmiotem pogłębionej ana-
lizy, a przecież sprawdza się on w krajach, w których od lat prowadzone 
są studia muzeologiczne. Tymczasem w Polsce, jak stwierdza autorka 
cytowanego dokumentu, „nie istnieją pełnowymiarowe wyższe studia 
muzeologiczne”18. W tej sytuacji znajdujące się pod koniec raportu zda-
nie: „Realizacja większości zadań związanych z unowocześnieniem muze-
ów możliwa jest pod warunkiem dysponowania wykwalifi kowaną kadrą, 
profesjonalnie przygotowaną do pracy w muzealnictwie” – powinno być 
mottem dla całego opracowania, nie zaś jednym z wątków, w dodatku oma-
wianych niezbyt obszernie w jego końcowej części19. 

W obliczu tego, co napisano powyżej, rodzi się pytanie (a można je po-
wtarzać w przypadku dowolnego typu instytucji kultury w Polsce): jakie 
powinny być kompetencje pracownika muzeum (teatru, opery, fi lharmonii, 
domu kultury itd.)? Nie chodzi przy tym o pracowników merytorycznych 
wymienionych w punkcie pierwszym – to wiadomo: opieka nad zbiorami 
zostanie powierzona specjaliście w dziedzinie konserwacji, merytorycz-
nym opracowaniem zbiorów zajmie się historyk sztuki w muzeum sztuki, 
etnolog w muzeum etnografi cznym itp. Wiadomo również, że w teatrze 
zatrudnia się aktorów, reżyserów, scenografów, oświetleniowców, dźwię-
kowców itd. Chodzi o dział drugi, nazwany tu „realizacja programów-
-projektów” – dział ten, z minimalnymi różnicami wynikającymi ze spe-
cyfi ki konkretnej dziedziny działalności, potrzebny jest w każdej instytucji 
kultury; aż się prosi, by użyć tu terminu zarządzanie…

Jeśli jednak, jak stwierdza raport, brakuje systemu kształcenia profesjo-
nalnych kadr, a w interesującym nas dziale zatrudniony miałby być muzeo-
log „z dodatkowym wykształceniem w zakresie edukacji, PR lub marketin-
gu”, warto zadać pytanie, kim w takim razie jest polski muzeolog? 

Dobre rozeznanie w tej kwestii umożliwiają programy studiów pody-
plomowych w zakresie muzealnictwa, organizowane na niektórych uczel-

17 Tamże, s. 37.
18 Tamże, s. 68.
19 Nową jakość w tej dziedzinie przyniesie być może najnowsza inicjatywa Uniwersy-

tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym powołano do życia Instytut Muzeologii, 
mający oferować studia I, II i III stopnia. Prezentowany na stronie internetowej uczelni 
projekt standardów kształcenia na kierunku studiów muzeologia (I stopnia) pokazuje 
jednak, że kwestia zarządzania będzie tam traktowana marginalnie. Łączna liczba godzin 
dydaktycznych na tym kierunku ma wynosić 1530, przy czym „ekonomii [powinno być: 
ekonomice – Ł.G.] i zarządzaniu muzeami” przypisano ich zaledwie 30. 
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niach (poniżej przedstawiono programy trzech takich kursów, prowadzo-
nych przez uczelnie cieszące się zasłużoną renomą)20.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje taki kurs na Wydzia-
le Sztuk Pięknych. Zajęcia podzielono tam na dwa bloki: „Blok ogólnomu-
zealniczy obejmuje zagadnienia teorii dziedzictwa kultury, podstawy teorii 
kolekcji i muzeów oraz nowoczesnej teorii muzealniczej, wystawiennictwa, 
zewnętrznych funkcji muzeów. Istotną jego część stanowi także profi lakty-
ka konserwatorska, zagadnienia rynku antykwarycznego, promocji i mar-
ketingu oraz prawa autorskiego (ok. 80 godz.). Przewidywane są również 
wykłady monografi czne poświęcone powyższej problematyce, wygłaszane 
przez wybitnych jej znawców. Blok specjalistyczny (ok. 140 godz.) składa 
się z części ogólnej, obejmującej wykłady z historii europejskiego rzemiosła 
artystycznego średniowiecza i czasów nowożytnych, uzupełnione o proble-
matykę sztuki dekoracyjnej i wzornictwa epoki nowoczesnej, zarys historii 
rzemiosła artystycznego Bliskiego i Dalekiego Wschodu, technik i tech-
nologii sztuk plastycznych, zagadnienia fotografi i dokumentalnej oraz in-
wentaryzacji zbiorów muzealnych. Część szczegółowa tego bloku obejmuje 
natomiast zabytkoznawstwo poszczególnych dziedzin rzemiosła (po 10–12 
godz.): meblarstwa, ceramiki i szkła, złotnictwa, wyrobów z metali nie-
szlachetnych, tkaniny artystycznej, numizmatyki; planowane są również 
zajęcia poświęcone podstawom zabytkoznawstwa malarstwa, grafi ki oraz 
rysunku”21. 

Uniwersytet Jagielloński prowadzi podyplomowe studia muzeologiczne 
na Wydziale Historycznym (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). 
Program studiów obejmuje: historię muzealnictwa, wstęp do muzeologii, 
kolekcjonerstwo, kreację obiektu muzealnego (wystawiennictwo), konser-
watorstwo, organizację pracy naukowej w muzeum, metody pracy oświato-
wej, zarządzanie i organizację w muzeum oraz prawne aspekty muzealnic-
twa i ochrony dóbr kultury22. 

Wydział Historyczny jest również organizatorem podobnych studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim (Muzealnicze Studium Podyplomowe, 
Instytut Historii Sztuki). Jedynie w programie tych studiów pojawia się 
termin „zarządzanie”, choć nie jest jasne, jaki zakres wiedzy z tej dzie-
dziny ma posiąść słuchacz. Jak napisano na stronie internetowej studiów: 

20 Pełny przegląd oferty z zakresu studiów muzeologicznych zawiera artykuł D. Folgi-
-Januszewskiej i A. Rottermunda pt. Studia w zakresie muzeologii i muzealnictwa na wyż-
szych uczelniach w Polsce a światowe standardy nauczania muzeologii, „Muzealnictwo” 
2009, nr 50.

21 www.psmuz.umk.pl/program.html
22 www.etnologia.uj.edu.pl/index.php/studia/podyplomowe/20
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„Celem Studium jest zapoznanie słuchaczy (głównie pracowników mu-
zeów, galerii i innych placówek kulturalno-oświatowych) z najnowszymi 
kierunkami muzealnictwa i wystawiennictwa, zarządzaniem muzeami, 
komputeryzacją pracy muzealnej, organizacją wystaw, promocją instytucji 
muzealnych, konserwacją i ochroną zbiorów, zagadnieniami prawodaw-
stwa muzealnego itp.”23.

Zaprezentowane programy pokazują, że kandydaci do pracy w muzeach 
(być może także do kierowania nimi) praktycznie nie zdobywają wiedzy 
z zakresu zarządzania. Jeśli nawet pojawia się ono w programie kształce-
nia, to wyłącznie jako przedmiot uzupełniający, o bardzo okrojonym za-
kresie (przy czym przez zarządzanie najczęściej rozumie się w tym kon-
tekście sprawy administracyjne, strukturę organizacyjną, wiedzę na temat 
stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, ewentualnie zarządzanie 
projektami)24. 

Ten model nauczania jest skutkiem pokutującego wciąż przekonania, 
że najlepszym dyrektorem muzeum jest historyk sztuki (lub etnolog), dy-
rektorem teatru – aktor lub reżyser, dyrektorem fi lharmonii – muzyk itp. 
Tymczasem już w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Giep 
Hagoort, jeden z najbardziej znaczących specjalistów w dziedzinie zarzą-
dzania kulturą, pisał: „Wprowadzenie Van Klinka (w Handbook Manage-
ment Art and Culture) może być potraktowane jako podstawowy materiał 

23 www.ihs.uw.edu.pl/studia/psm
24 Zasadniczą zmianę w tym zakresie mogą przynieść studia podyplomowe Za-

rządzanie muzeum, jakie – zgodnie z zapowiedzią – mają zostać uruchomione od roku 
akademickiego 2011/2012 w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na stronie 
internetowej instytutu (http://www.kultura.uj.edu.pl) można zapoznać się z programem 
nowych studiów. Ma on obejmować m.in. następujące zagadnienia: zarządzanie muzeum 
(podstawy zarządzania strategicznego, zarządzanie projektem, rola ewaluacji, zarządzanie 
jakością), ekonomika muzeów (pozyskiwanie funduszy, zarządzanie fi nansami, sztuka po-
zyskiwania sponsorów, sponsoring i komunikacja w muzeach, fundusze na kulturę, sztuka 
pisania wniosków, środki publiczne UE), prawo w muzeach (prawo cywilne i prawo au-
torskie, prawo unijne o muzeach, pracownicy muzeów – status prawny i etyczny, prawo 
ochrony zabytków, nadzór nad muzeami z perspektywy Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego), zarządzanie zasobami ludzkimi (dobre obyczaje i konfl ikty, trening 
interpersonalny, przywództwo i umiejętności pracy w zespole, sztuka wystąpień publicz-
nych, psychologia negocjacji w muzealnictwie), kolekcja (polityka gromadzenia, deakcesja, 
organizacja kolekcji, zarządzanie kolekcją – konserwacja, problematyka ochrony i bezpie-
czeństwa, zarządzanie zbiorami muzealnymi, inwentaryzacja, wystawiennictwo – nowe 
technologie), edukacja w muzeach (animowanie widza, edukacja a nowoczesne muzeum, 
pedagogika, sztuka spotkania, czyli nowa rola widza), muzeum w społeczności (wartości 
komunikacyjne muzeów, badania publiczności, metody badań ilościowych w muzeum, 
współdziałanie międzyorganizacyjne – organizacje pozarządowe, organizacje muzealne 
w RP i na świecie, europejskie sieci kulturalne, sztuka reklamy, PR, marketing muzealny).
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na temat funkcjonowania zarządzającego kulturą. W jego rozumieniu, za-
dania, funkcja i rola zarządzającego kulturą wywodzą się z Fayola (struktu-
ra i odpowiedzialność) oraz Petersa i Watermana (kultura organizacyjna). 
W podsumowaniu swego artykułu Van Klink dochodzi do dwustronnego 
profi lu zarządzającego kulturą: z jednej strony musi on być zaznajomiony 
ze sztuką i być na nią wrażliwy, z drugiej – musi w sposób oczywisty repre-
zentować szereg umiejętności z zakresu zarządzania”25.

I.2.3. Szlaki kulturowe – kompetencje menedżera

Kto w takim razie powinien zarządzać szlakiem kulturowym? Kto powinien 
kształcić zajmujących się tym specjalistów? Czy faktycznie, jak w przyto-
czonym przykładzie studiów muzeologicznych, oddzielnie powinno kształ-
cić się zarządzających muzeami, teatrami, fi lharmoniami, domami kultury, 
wreszcie szlakami kulturowymi? 

W tym miejscu znów warto sięgnąć po klasyków nauki o zarządzaniu. 
Peter F.  Drucker pisze: „Owszem, istnieją pewne różnice w zarządzaniu 
różnymi formami organizacji – wszak misja defi niuje strategię, a strate-
gia defi niuje strukturę. Sieć sklepów zarządzana jest inaczej niż diecezja 
katolicka, choć różnic między tymi dwoma procesami jest zdecydowanie 
mniej, niż się wydaje kierownikom i biskupom. Inaczej prowadzi się bazę 
komunikacyjną, inaczej szpital czy spółkę projektującą oprogramowanie. 
Ale tak naprawdę najistotniejsze różnice tkwią w użytej nomenklaturze, 
reszta odnosi się raczej do konkretnych zastosowań niż ogólnych zasad. 
Przykładowo, w każdej z wymienionych organizacji dyrektor poświęca 
mniej więcej tyle samo czasu na rozwiązanie problemów podległych mu 
pracowników, a ludzkie problemy są niemal zawsze takie same. 90% zadań 
realizowanych przez menedżerów stanowią kwestie pospolite i uniwersal-
ne. Różnice w zakresie pozostałych 10% spraw do załatwienia i rozważenia 
nie są wcale większe między organizacjami biznesowymi i pozabiznesowy-
mi niż między przedsiębiorstwami z różnych sektorów, np. między ban-
kiem i producentem zabawek. W każdej organizacji, zarówno biznesowej, 
jak i pozabiznesowej, nie więcej niż 10% spraw wymaga dostosowania do 
specyfi ki i misji danej jednostki, do jej swoistej kultury organizacyjnej, hi-
storii i obowiązującej nomenklatury”26. 

25 G. Hagoort, Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzanie do zagadnień zarządzania 
w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 144.

26 P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, s. 17.
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Skoro różnice pomiędzy zarządzaniem organizacjami biznesowymi 
i pozabiznesowymi są tak niewielkie, to jeszcze mniejsze będą występo-
wały pomiędzy instytucjami działającymi w sektorze szeroko pojętych 
usług kulturalnych. Dowodzą tego zresztą przytoczone wcześniej progra-
my studiów muzeologicznych – każdy z nich obejmuje mniej więcej 200 
godzin dydaktycznych, czyli – w normalnym trybie akademickim – mniej 
niż jeden semestr. Tak więc podstawą kształcenia menedżerów kultury 
każdorazowo musi być ogólny kurs obejmujący kanon przedmiotów z za-
kresu zarządzania i marketingu, ujętych jednak w perspektywie instytucji 
kulturalnych – istotną różnicą nie są przecież owe podstawy, ale studia, 
analizy przypadku (ang. case studies) prezentowane w trakcie nauczania. 
W drugim bloku powinny się znaleźć przedmioty dotyczące treści spe-
cjalistycznych, omawiające zarówno zagadnienia szeroko pojętej kultury, 
jak i przygotowujące do pracy w konkretnym typie instytucji (organizacji, 
przemyśle itp.). 

Tymczasem, jeśli chodzi o kształcenie menedżerów kultury, Polska 
nie jest przecież pustynią na europejskiej (światowej) mapie eduka-
cyjnej. W ofercie szkół wyższych znaleźć można bez trudu kilkanaście 
uczelni (zarówno publicznych, jak i prywatnych) przygotowujących – na 
różnie nazywanych kierunkach – zarządzających kulturą. Pionierem na 
tym polu był Uniwersytet Jagielloński, na którym z inicjatywy prof. dr. 
hab. Emila Orzechowskiego już w roku 1994 otwarto Szkołę Zarządzania 
Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego (w toku późniejszych przemian, 
przekształconą ostatecznie w Instytut Kultury UJ, kształcący obecnie na 
kierunku zarządzanie kulturą zarówno studentów pierwszego i drugiego 
stopnia, jak i słuchaczy studiów podyplomowych). Z tego wniosek, że to 
nie brak wykształconych menedżerów mogących podjąć określone zada-
nia w procesie zarządzania instytucjami kultury (w tym również szlakami 
kulturowymi) stanowi problem, ale brak pragmatyki w tym zakresie – nie 
ma bowiem wypracowanego mechanizmu zatrudniania takich osób. Wią-
że się to z problemem o wiele głębszym – z zajęciem przez zarządzanie 
w wielu instytucjach publicznych (w tym w instytucjach kultury) pozycji 
defensywnych – tym sposobem powracamy do punktu wyjścia niniejsze-
go rozdziału. 

Jakie powinny być kompetencje osób pracujących w strukturze zarzą-
dzającej szlakiem kulturowym? Pod względem merytorycznym, poza opi-
sanymi wyżej ogólnymi wiadomościami z zakresu zarządzania, muszą oni 
wykazywać się znajomością zagadnień związanych ściśle z tematyką da-
nej trasy, a więc nieco innymi w przypadku szlaku historycznego, innymi 
w przypadku szlaku architektonicznego, jeszcze innymi – w odniesieniu 
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do szlaku technicznego. Konieczne jest podstawowe rozeznanie dotyczące 
takich obszarów, jak marketing terytorialny, edukacja regionalna, zarzą-
dzanie jednostkami samorządu terytorialnego. Bez wątpienia, niezbędna 
będzie również wiedza (lub współpraca z osobami ją posiadającymi) z za-
kresu zarządzania turystyką. Trzeba wreszcie wyróżnić obszar, który wy-
myka się konkretnemu opisowi, praktycznie niemożliwy do ujęcia w pro-
cesie dydaktycznym. To trudny do zdefi niowania zespół cech osobowych, 
manifestujący się zaangażowaniem, oddaniem i wiarą w sens podejmowa-
nych działań, trwanie w przekonaniu, że działalność kulturalna to coś wię-
cej niż codziennie wykonywana praca – to rodzaj posłannictwa. Jak pisał 
Hagoort, mając na myśli obszar kultury: „Zarządzający musi się wyzbyć 
strachu przed elementem szaleństwa, choć naturalne jest przecież dążenie 
do racjonalizacji spraw”27.

I.2.4. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego po roku 1944

Powodu niemal całkowitego braku narzędzi zarządzania w funkcjonowa-
niu polskich szlaków kulturowych można upatrywać również w specyfi cz-
nej sytuacji, w jakiej przez lata znajdowało dziedzictwo kulturowe w Polsce, 
a to przecież ono – najogólniej rzecz biorąc – jest kanwą tras tego typu. Za-
równo w okresie państwa komunistycznego (1944–1989), jak i po zmianie 
systemu politycznego nie zaistniały warunki, w których udałoby się wpro-
wadzić systemowe mechanizmy zarządzania tymże dziedzictwem. 

Autorom Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce 
po roku 1989 w jednym zdaniu udało się zawrzeć diagnozę mogącą być 
punktem wyjścia do dyskusji istotnej z punktu widzenia niniejszego opra-
cowania: „W PRL istniał system ochrony zabytków, obecnie natomiast 
potrzebny jest system ochrony dziedzictwa. […] Podstawowa zmiana 
polega na istotnej różnicy między zabytkiem a dziedzictwem. Zabytek to 
przede wszystkim dzieło architektury należące do zamkniętych formacji 
stylistycznych. Zabytków było stosunkowo niewiele – kilkadziesiąt tysię-
cy – w związku z tym ich ochrona mogła być prowadzona według uni-
wersalnych zasad konserwatorskich. Wydzielenie tego zasobu było proste, 
a ochrona nie wymagała indywidualnych uzasadnień. Poprzedni system 
stworzono dla ochrony takiego zasobu zabytków”28.

27 G. Hagoort, dz. cyt., s. 55.
28 J. Purchla [red.], Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 

1989, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009, s. 17.
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Zanim powrócimy do kwestii zarządzania dziedzictwem w dzisiejszych 
realiach, warto poświęcić nieco uwagi okresowi PRL-u, gdyż codzien-
na praktyka tamtego okresu wciąż w istotny sposób wpływa na myślenie 
w tym zakresie. Wielu spośród zaangażowanych (ofi cjalnie i nieofi cjalnie) 
w sprawę ochrony zabytków podejmowało heroiczne wysiłki dla ratowania 
pomników przeszłości, niejednokrotnie prowadząc walkę z obecnymi i tu 
politycznymi ograniczeniami (dotyczy to zarówno piastujących stanowisko 
Generalnego Konserwatora Zabytków, jak i osób działających w gminach, 
społeczników, nauczycieli itp.). Mimo zakończenia wojny, dziedzictwo 
kulturowe na ziemiach polskich nadal było zbiorem bardzo zagrożonym, 
odnotowującym rokrocznie niepowetowane straty. W dodatku ludzie za-
angażowani w dzieło ochrony kulturowego dziedzictwa, chcąc nie chcąc, 
musieli podporządkować się powszechnie panującemu upolitycznieniu 
każdego działania w sferze publicznej. „Specyfi czny czas walki klasowej, 
wojny na hasła i słowa, jaki ze słabnącą siłą, ale jednak towarzyszył ca-
łemu realnemu socjalizmowi, wymagał wpasowania się w reguły. Troska 
o zabytki potrzebowała więc także nośnych haseł, dlatego też – analizując 
rzecz w wielkim uproszczeniu – hasła »odbudowa«, »podnoszenie z ruin«, 
a przede wszystkim »ratowanie« zabytków, stały się podstawowym orężem 
w konserwatorskiej walce o ich zachowanie. Hasła te, stając się częścią po-
wszechnego myślenia i wdzierając się do fi lozofi i konserwatorskiej, wy-
pierały dziewiętnastowieczną ideę »zachowywania pamiątek przeszłości« 
dla ich wartości patriotycznych, wspierających dążenia niepodległościowe 
Polaków i ich identyfi kację społeczną. Ukształtował się społeczny wzorzec 
stosunku do zabytków, w którym właśnie ratowanie oznaczało wypełnienie 
pełnej poświęcenia, szlachetnej misji wobec zabytków. Znajdowało to swój 
wyraz w powszechności gazetowych tytułów, opisujących fakt przeprowa-
dzenia prac zawsze tymi samymi słowami: »zabytek został uratowany«, »za-
bytek odzyskał dawną świetność«. Ta fi lozofi a była rodzajem kodu, uprosz-
czonego sposobu komunikowania się środowiska konserwatorskiego ze 
społeczeństwem. Nie pozostawała w sprzeczności (a raczej była rodzajem 
płaszczyka czy też przykrywki) z wykonywaną równolegle tytaniczną pra-
cą pierwszego powojennego pokolenia – inwentaryzowaniem, dokumen-
towaniem, badaniem, katalogowaniem, odbudowywaniem, konserwowa-
niem itd. W skali społecznej sprzyjała jednak równocześnie kształtowaniu 
specyfi cznego stosunku do zabytków – w którym nie ma miejsca na nor-
malność i codzienność”29.

29 B.  Rouba, Konserwacja, restauracja, kreacja a dziedzictwo kulturowe [w:] Kongres 
Konserwatorów Polskich, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005, s. 43.
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Iluzoryczna władza ludu w socjalistycznym państwie oznaczała w prak-
tyce bardzo wybiórcze zainteresowanie decydentów politycznych własną 
przeszłością narodową, ewentualnie traktowanie jej instrumentalnie, w imię 
osiągnięcia określonych doraźnych zysków społecznych i politycznych. Do-
brym tego przykładem może być konsekwentne dążenie do pełnego zewiden-
cjonowania i odzyskania zabytków wywiezionych przez Niemców z Polski, 
przy całkowitym pomijaniu ziem wschodnich Rzeczypospolitej, bezprawnie 
zagarniętych przez Rosję sowiecką (proceder świadomego niszczenia pamią-
tek polskiej przeszłości przechodził tam wszelkie wyobrażenie).

W sytuacji, w której balastem stają się największe osiągnięcia własne-
go narodu (zarówno w sferze wydarzeń politycznych, jak i w dziedzinie 
kultury oraz sztuki), trudno spodziewać się rzeczywistego zainteresowania 
zachowaniem i przekazaniem przyszłym pokoleniom dziedzictwa kultu-
rowego w jego pełnym wymiarze. Wystarczy wspomnieć w tym miejscu 
wrogi stosunek władz komunistycznych do dorobku polskiej literatury ro-
mantycznej. Problem ten dobrze ilustruje również wydarzenie, które dziś 
traktować można wyłącznie anegdotycznie: kiedy w czasach PRL-u Kraków 
odwiedził Fidel Castro, nie był zainteresowany oglądaniem starego miasta 
i Wawelu, ale kazał się zawieźć od razu do Nowej Huty30. Jeśli się dobrze 
nad tym zastanowić, było to postępowanie całkowicie logiczne. Jakie za-
bytki miały interesować nową ludową władzę? Królewskie zamki? Dwory 
i pałace? Zabytkowe świątynie? 

W dobie Polski ludowej doszło do paradoksalnej sytuacji, swoistej schi-
zofrenii pojęć, kiedy zabytki podzielono na dobre i złe. Jak powiedziano 
w czasie Kongresu Konserwatorów Polskich: „W okresie, gdy po skoń-
czeniu okupacji niemieckiej, miast oczekiwanej wolności okupionej tak 
licznymi ludzkimi i materialnymi ofi arami, nastał ustrój zdominowany 
przez obcą ideologię i podzielił głęboko naród, właśnie odbudowa zabyt-
ków, podziwiana przez opinię międzynarodową, stała się świadectwem 
żywotności narodu, bezprzykładnym przeciwstawieniem się woli okupan-
ta, w końcu przykładem umiejętności i wytrwałości nadzwyczajnej rangi. 
W PRL-u wszystko jednak podporządkowane było polityce i doraźnym 
celom propagandowym i po pierwszych powojennych latach, gdy ranga 
»polskiej szkoły konserwatorskiej« została utrwalona, wiele wartości na-
rodowych zaczęło ideologicznie uwierać. Tak więc zapomniano o uchwale 
Sejmu o odbudowie Zamku Królewskiego (zwanego przezornie warszaw-
skim), nikt nie przejmował się losem dworów, cerkwi i kościołów na zie-

30 Zob. M. Miezian, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Wydaw-
nictwo Bezdroża, Kraków 2004, s. 22.
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miach zachodnich, a likwidacja ran wojennych mogła być szybsza przez 
rozbiórkę niż odbudowę czy konserwację”31.

W rzeczywistości sytuacja była jeszcze gorsza. Z jednej strony po-
wszechnie chwalono się wielkimi przedsięwzięciami odbudowy zespołów 
miejskich Warszawy, Wrocławia czy Gdańska (pod nadzorem nieprzece-
nionego prof. Jana Zachwatowicza, pierwszego po wojnie Generalnego 
Konserwatora Zabytków), z drugiej zaś obszar dewastowania i zaniedby-
wania obiektów zabytkowych był o wiele szerszy niźli wspomniane wyżej 
tzw. Ziemie Zachodnie. „O skutkach bezładu prawnego i własnościowego, 
regulacjach pozornych, wewnętrznie niespójnych i niewykonalnych należy 
pamiętać, gdyż mimo bezspornych osiągnięć przy odbudowie zabytkowych 
miast, obiektów architektury sakralnej i tzw. monumentalnej, zniszczenia 
substancji zabytkowej w pierwszych latach powojennych – wynikające 
z braku koncepcji zagospodarowania przejętego przez państwo majątku, 
braku nadzoru, niegospodarności i zwykłej nieuczciwości maskowanej 
argumentami pseudoideologicznymi – były wyższe od strat poniesionych 
w wyniku wojny i okupacji niemieckiej”32.

Dość powiedzieć, że w przedwojennej Polsce (w ówczesnych granicach 
Rzeczypospolitej) znajdowało się około 20 000 dworów. Po zakończeniu 
II wojny światowej ponad 4000 spośród nich pozostało za wschodnią 
granicą, zaś z pozostałych na terenie Polski, po roku 1945 zrujnowanych 
zostało prawie 900033. Z ziemiańskich siedzib wyrzucano na bruk prawo-
witych właścicieli, zaś same zabytki, w naturalny sposób obecne w pol-
skim pejzażu, stały się nagle elementem walki ideologicznej, a ta nie znosi 
kompromisów; to tutaj, jak głosili piewcy nowego porządku, znajdowało 
się przecież gniazdo społecznego ucisku. Żadnego znaczenia nie miało, 
kto tak naprawdę we dworze mieszkał. Dowodem na to mogą być powo-
jenne losy Aleksandry Komorowskiej, właścicielki majątku Zabrzeźnia 
w Głownie, w Łódzkiem, jedna z wielu podobnych opowieści tego czasu. 
W okresie międzywojennym Komorowska aktywnie działała społecznie 
na rzecz mieszkańców miasta. Podarowała im między innymi działkę, na 
której stanęła pierwsza w tej miejscowości szkoła podstawowa, ofi arowa-

31 M. Konopka, Generalni konserwatorzy zabytków i kierujący służbą konserwatorską 
w latach 1945–2005 [w:] Kongres Konserwatorów Polskich, Dolnośląskie Wydawnictwo 
Edukacyjne, Wrocław 2005, s. 191.

32 J. Pruszyński, Prawo ochrony zabytków 1944–1989. Próba oceny [w:] A. Tomaszewski 
[red.], Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944–1989. Uwarunkowania polityczne 
i społeczne, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Warszawa 1996, s. 23.

33 Przytoczone liczby pochodzą z zestawienia opracowanego przez Macieja Rydla, któ-
ry zechciał udostępnić wyniki swoich badań autorowi niniejszej monografi i.
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ła również grunty pod miejscowy cmentarz i remizę strażacką. W czasie 
okupacji niemieckiej była założycielką na tym terenie Rady Głównej Opie-
kuńczej, wspierającej uchodźców oraz ubogą ludność. Wszystko to jednak 
nie uchroniło jej przed wyrzuceniem z własnego domu. Uczyniono to tym 
gorliwej, że hrabina była ciotką generała Tadeusza „Bora”  Komorowskiego. 

Nie można przy tym zapominać, że wraz z budowlami bezpowrotnie 
przepadało również ich wyposażenie: biblioteki, archiwa, zbiory sztuki, rę-
kodzieła, kolekcje broni, meble, elementy wyposażenia wnętrza. Wszystko 
to było grabione, szabrowane, niekiedy trafi ało do pieca jako opał lub po 
prostu „szło z dymem”. Wiele budynków gospodarczych stało się źródłem 
budulca dla okolicznych wsi, zaś wycinany starodrzew traktowano jako cen-
ny materiał opałowy… To, co pozostało, oddawano pod iluzoryczną opie-
kę państwa: „Przedmioty gromadzone w składnicach muzealnych były [...] 
rozdysponowywane przypadkowo i – jak wynika z nielicznych zachowanych 
protokołów – określane jedynie ilościowo: »dwa wagony mebli i sprzętów – 
do rozdysponowania w obiektach administracji i gospodarki«”34.

Ogołocone dwory i pałace adaptowano na ośrodki kolonijne, wiejskie 
domy kultury, szkoły, przedszkola, siedziby gminnych ośrodków zdrowia czy 
PGR -ów. Słowo adaptacja było, niestety, często równoznaczne z dewastacją, 
ponieważ w odniesieniu do tych obiektów obowiązywała generalna zasada 
eksploatacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów inwestycyjnych. Przej-
mowane obiekty jedynie dostosowywano do własnych potrzeb: klasyczny 
układ wnętrz modyfi kowano, wstawiając nowe ściany działowe, urządzano 
pomieszczenia sanitarne, podłogi przykrywano „estetycznymi, trwałymi i ła-
twymi w utrzymaniu czystości” wykładzinami z linoleum, na ścianach ma-
lowano wszechobecne lamperie. Przypisane dworom funkcje często zresztą 
ulegały zmianie wraz z postępującym niszczeniem budynków. Dwór mógł 
być pierwotnie przeznaczony na siedzibę szkoły, ale potem stawał się na przy-
kład jednym z obiektów rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a kiedy dziura-
wy dach nie pozwalał przeznaczyć go nawet na magazyn, po prostu niszczał 
opuszczony. Nieliczne tylko przetrwały w rękach prawowitych właścicieli, 
gnieżdżących się w najgorszych latach całymi rodzinami niekiedy w jednym 
pokoju. Ich upór pozwolił jednak zachować ojcowiznę.

Tempo postępującego zniszczenia bywało różne, generalnie jednak 
nowi użytkownicy bardzo rzadko bywali wzorem dobrego gospodarza. 
Często działo się to nawet nie tyle ze złej woli, ile niemożności prowadzenia 
rzetelnych remontów, o nadzorze konserwatorskim nie wspominając. Spra-
wą czysto teoretycznej dyskusji pozostanie więc zagadnienie, czy – patrząc 

34 J. Pruszyński, dz. cyt., s. 22.
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na obiekty zlokalizowane w dawnym województwie krakowskim – więk-
sze szczęście miał późnoklasycystyczny dwór w Brodach, w którym uloko-
wano Lanckorońską Wytwórnię Win, klasycystyczny dwór w Gołyszynie, 
gdzie swą siedzibę miały Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
oraz Klub „Ruchu”, czy może neogotycki dwór w Szczurowej – miejsce 
kształcenia uczniów Dwuzimowej Szkoły Rolniczej. 

Na pewno o prawdziwym szczęściu można mówić w przypadku tych 
obiektów, które postanowiono wykorzystać do celów muzealnych. Tyle że 
z opracowania opublikowanego pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku, wyliczającego zabytki zagospodarowane na cele użytkowe w daw-
nym województwie krakowskim35, wynika, że na blisko 80 wymienionych 
tam dworów, zaledwie dwa (w Łopusznej i Zubrzycy Górnej) przeznaczono 
właśnie na cele wystawiennicze (dzięki czemu obydwa obiekty przetrwały 
do dziś w dobrym stanie).

 Przykładem innej grupy zabytków, z którymi nowa władza obeszła 
się w podobny sposób, są stare świątynie pozostawione w południowo-
-wschodniej Polsce przez ludność ukraińską (rusińską, jak ją wówczas na-
zywano), również Łemków, Bojków i Dolinian, wysiedlonych ze swych 
ziem w wyniku prowadzonej w roku 1947 akcji „Wisła” (ostatnie wysiedle-
nia odbywały się jeszcze w roku 1950). Ocenia się, że do roku 1968 rozebra-
no około 300 zabytkowych budowli, bez względu na ich wartość artystycz-
ną (nierzadko równano z ziemią budynki, których historia sięgała XVI, 
XVII i XVIII wieku). Zgodnie z szacunkami, we wnętrzach tych świątyń 
mogło znajdować się nawet 15 000 ikon, z czego do dziś przetrwało (w re-
jestrowanych kolekcjach muzealnych) około 2500. Największy ich zbiór 
posiada Dział Sztuki Cerkiewnej w Muzeum – Zamku w Łańcucie (ponad 
1000 dzieł), przy czym do roku 1990 nie były one w ogóle eksponowane36. 
W przypadku tych obiektów nie było mowy o jakiejkolwiek opiece pań-
stwa, miały zniknąć podobnie jak cenne – z dzisiejszego punktu widzenia 
– łemkowskie i bojkowskie chyże. Wkrótce w wielu miejscach jedynym śla-
dem po obecności dawnych mieszkańców były już tylko zrujnowane świą-
tynie i skupiska starych drzew owocowych…

Choć czasów PRL-u nie sposób traktować jako okresu jednorodnego, 
bez wątpienia nie sprzyjały one refl eksji nad systemowym rozwiązaniem 

35 M. Majka, Niezachowane dwory ziemi krakowskiej [w:] M. Kornecki [red.], Materiały 
i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, Wydział Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, Kraków 1968.

36 W trzecim wydaniu z roku 1982 Przewodnika po muzeach i zbiorach w Polsce Sta-
nisława Lorentza tę bezcenną kolekcję opisano jednym zdaniem… (zob. S. Lorentz, Prze-
wodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1982, s. 210).
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kwestii zarządzania dziedzictwem (nawet w wąskim ujęciu zarządzania za-
bytkiem). Autentycznie oddani ochronie dziedzictwa urzędnicy, naukowcy 
czy społecznicy byli raczej przyzwyczajeni do działań doraźnych, polegają-
cych na wyrywaniu pojedynczych obiektów z objęć nicości. 

Niestety, przełomowy rok 1989 nie przyniósł – jak mogłoby się zdawać 
– gwałtownej zmiany sytuacji na lepsze. Wiele obiektów opuszczonych 
przez dotychczasowych użytkowników ulegało znacznemu zdewastowa-
niu, inne zaś – zarówno znajdujące się w rękach władz samorządowych, 
jak i odzyskiwane przez spadkobierców prawowitych właścicieli – niszcza-
ły ze względu na brak środków niezbędnych do ich ratowania. Z czasem 
sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać, tyle że głównie w pobliżu du-
żych miast, gdzie stosunkowo łatwo było znaleźć nowych właścicieli czy też 
nowe funkcje dla obiektów zabytkowych. W wielu regionach Polski do dziś 
jest jednak fatalnie. Potwierdzeniem tego może być wypowiedź Andrzeja 
Kubika, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: „Proce-
sy polityczno-społeczne i przekształcenia ostatnich lat też nie były łaskawe 
dla zespołów pałacowych, które dostawały się we władanie nieodpowied-
nich użytkowników, doprowadzających je do wtórnej dewastacji, samo zaś 
gospodarowanie tymi zasobami przez Agencję Własności Rolnej Skarbu 
Państwa pozostawia wiele do życzenia. Ocenia się obecnie, że aż 70% tych 
obiektów wymaga bardzo poważnych prac remontowo-zabezpieczających. 
Nie ma prostego przełożenia, że najwartościowsze obiekty są w najlepszym 
stanie technicznym. Sytuacja jest bardziej złożona i wynika z zainteresowa-
nia inwestorów konkretnymi obiektami, a te kierowane są w rejony atrak-
cyjne turystycznie [...] lub w pobliże dużych miast”37. Po dokładniejsze 
dane dotyczące całego obszaru Polski ponownie można sięgnąć do Rapor-
tu o stanie ochrony dziedzictwa kulturowego… Według przytoczonych tam 
danych około 25% budowli zabytkowych wymaga pilnej konserwacji lub 
remontu, których koszt wynosi w przybliżeniu 80% wartości odtworzenio-
wej, co daje łączną kwotę na poziomie około 31,726 mld zł. Rozłożona na 
pięć lat, oznacza konieczność znalezienia na ten cel 6,345 mld zł rocznie38. 
Doliczyć do tego trzeba nakłady na bieżące naprawy i konserwacje oraz 
środki na remonty zabezpieczające. Jeśli dodamy, że mowa tu wyłącznie 
o zabytkach nieruchomych, jedynym wnioskiem, jaki z powyższych da-
nych można wysnuć, będzie stwierdzenie, że doszło do zapaści systemu 
fi nansowania i konserwacji zabytków. W tle tej diagnozy znów pojawią się 

37 W skarbnicy kultur, wywiad z dr. Andrzejem Kubikiem, „Zabytki. Heritage” 2006, 
nr 1, s. 4.

38 J. Purchla [red.], dz. cyt., s. 34.
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zagadnienia z zakresu ekonomiki kultury i zarządzania kulturą: „Niskie na-
kłady na renowację zabytków w Polsce są zjawiskiem chronicznym. Jego 
główne konsekwencje to zły stan techniczny i stale malejący poziom zacho-
wania oryginalnej substancji zabytkowej. Trzeba więc postawić następujące 
pytania: Jak ocenić skalę niezbędnych nakładów, przynajmniej szacunko-
wo? Jak formułować politykę konserwatorską kraju, regionów czy gmin, 
skoro nie potrafi my mierzyć i przewidywać zjawisk degradacji zabytków 
w skali makroekonomicznej? Według jakich kryteriów dokonywać wybo-
rów, skoro nie stać nas na utrzymanie i renowację wszystkich zabytków?”39.

Bez wątpienia, jednym z powodów opisanej sytuacji jest brak systemowe-
go ujęcia kwestii ochrony, kształtowania i promocji dziedzictwa kulturowego. 

Kultura w ogóle nie stała się tematem głębszej refl eksji40, będąc, co naj-
wyżej, sferą ponownie poddawaną „politycznej obróbce”, kiedy z bogatego 
zasobu dziedzictwa wyciągane są pojedyncze elementy w celu osiągnięcia 
doraźnych – politycznych – zysków. Niekiedy wydaje się, że sprawy kultury 
i dziedzictwa kulturowego traktowane są przez rządzących z jeszcze więk-
szą nonszalancją niż w czasach PRL-u. Dowodem na to może być obsada 
stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków (bez względu na to, że 
jego kompetencje w kolejnych latach były różne) – do lat dziewięćdziesią-
tych na stanowisko to powoływani byli ludzie z olbrzymim autorytetem 
w środowisku konserwatorskim (muzeologicznym), nierzadko z wielkim 
dorobkiem naukowym, począwszy od piastującego urząd przez 12 lat 
(1945–1957) profesora Jana Zachwatowicza. Ukoronowaniem postępują-
cego upolityczniania różnego rodzaju stanowisk merytorycznych (również 
w obrębie kultury) stała się zasada przypisywania tytułu „generalnego kon-
serwatora zabytków” wiceministrom kultury. Negatywnym symbolem tego 
rozwiązania stało się powołanie na stanowisko generalnego konserwatora 
Aleksandry Jakubowskiej, osoby – poza działalnością polityczną – całkowi-
cie anonimowej, bez wiedzy merytorycznej i jakiegokolwiek dorobku. „Tak 
więc z cech, które – jak oczekiwalibyśmy – powinien spełniać generalny 
konserwator zabytków, a więc znawstwa zasad konserwatorskich, znajo-
mości prawa i możliwości korzystania z wynikających z niego uprawnień, 
talentu organizacyjnego, autorytetu w środowisku, niemal żadnej nie może 
spełniać polityk powołany na okres trwania jednego gabinetu rządowego”41. 

39 Tamże, s. 30–31.
40 Przełomem pod tym względem okazał się zorganizowany w Krakowie w roku 2009 

Kongres Kultury Polskiej. Mimo pojawiających się negatywnych ocen tego wydarzenia, 
jego wielką zaletą był, bez wątpienia, sam fakt rozpoczęcia dyskusji na temat kondycji 
i przyszłości kultury w Polsce.

41 M. Konopka, dz. cyt., s. 200.
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I.2.5. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

W roku 2003 doprowadzono do zakończenia prac i uchwalenia nowej 
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami42 – podstawowego 
dokumentu prawnego z punktu widzenia zarządzania dziedzictwem kul-
turowym43. Jej wprowadzenie należy bezwzględnie uznać za sukces Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – od dawna stworzenie nowej 
ustawy postulowały zarówno środowiska profesjonalnie związane z ochro-
ną zabytków, jak i społeczność akademicka czy przedstawiciele organizacji 
społecznych. Za pozytywną należy uznać również postawę ministerstwa 
prowadzącego szerokie konsultacje w sprawie nowo przygotowywanego 
dokumentu (to, że nie wszystkie istotne postulaty zostały potem uwzględ-
nione w jego ostatecznej formie, jest już sprawą osobną). Stanowisko mi-
nisterstwa wobec nowego aktu prawnego zamieszczono na stronie inter-
netowej: „Ustawa z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury, pomimo 
kilkakrotnych nowelizacji, nie spełniała już oczekiwań związanych z ochro-
ną dziedzictwa kulturowego w XXI wieku. Zmiany ustrojowe, które nastą-
piły w Polsce po roku 1989, spowodowały, iż wiele rozwiązań stosowanych 
w starej ustawie nie przystawało do nowej rzeczywistości. Podejmowane od 
połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku próby stworzenia nowych 
przepisów całościowo regulujących kwestie ochrony zabytków w Polsce nie 
doprowadziły, z różnych względów, do stworzenia nowej sytuacji prawnej 
w tym zakresie. Dopiero prace podjęte nad ustawą o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami zakończone zostały sukcesem, tj. uchwaleniem jej 
w dniu 23 lipca 2003 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa usta-
wa wykorzystuje wszystkie te poprzednie rozwiązania, które sprawdziły się 
w dotychczasowej praktyce. Wprowadzono jednak wiele nowych uregulo-
wań zapewniających nowoczesne i skuteczne metody ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Jednocześnie stworzono spójny system prawny, w ramach 
którego powiązane zostały sprawy związane z ochroną zabytków z ure-
gulowaniami wynikającymi między innymi z kodeksu cywilnego, a także 
przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
znowelizowanego prawa budowlanego, ochrony przyrody i ochrony śro-
dowiska. Nowe rozwiązania pozwolą na prowadzenie przez służby konser-
watorskie skutecznych działań w odniesieniu zarówno do poszczególnych 
zabytków, jak i ochrony np. zabytkowych wartości krajobrazu kulturowego 
oraz wartości niematerialnych. Tym samym nowa ustawa przyczyni się do 

42 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Dziennik Ustaw z 2003 roku, nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami.

43 Ostatnia nowelizacja tego aktu prawnego nastąpiła 18 marca 2010 roku.
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zwiększenia zakresu sprawowania ochrony zabytków w Polsce przez po-
wołane do tego organy, a także stworzy warunki skuteczniejszej opieki nad 
zabytkami, sprawowanej przez ich właścicieli”44. Bez wątpienia, cennym 
rozróżnieniem, wprowadzonym już do tytułu dokumentu, jest posługiwa-
nie się dwoma pojęciami: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Takie 
rozwiązane znane jest na przykład z niemieckich regulacji legislacyjnych, 
w których wprowadzane są dwa odrębne terminy: Denkmalschutz (ochro-
na zabytków) i Denkmalpfl ege (opieka nad zabytkami)45. Niestety, pojęcia 
te potraktowano w polskiej ustawie bardzo wąsko. Ochrona zabytków to 
domena organów administracji publicznej, sprowadzająca się do podejmo-
wania działań mających na celu: 

„1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych 
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospoda-
rowanie i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla 
wartości zabytków; 

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 
4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytków za granicę;
5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 
6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”46.
Opieka nad zabytkiem przynależna jest natomiast właścicielom lub po-

siadaczom zabytków i polega na zapewnieniu warunków: 
„1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 

2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytku; 

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak naj-
lepszym stanie; 

4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości; 

5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego zna-
czeniu dla historii i kultury”47.

44 Podaję za: P. Dobosz, I. Skrzydło-Niżnik, Normy prawne ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, rozwiązania polskie [w:] J. Reszczyński [red.], Dziedzictwo kulturowe Euroregionu 
Beskidy. Materiały z konferencji Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy, 
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2005, s. 14.

45 Zob. J. Pruszyński, Ochrona prawna zabytków w Republice Federalnej Niemiec, War-
szawa 1992, s. 60.

46 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 4.
47 Tamże, art. 5.
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Zaskakujące, że ustawa ta, mająca zapewniać „nowoczesne i skuteczne 
metody ochrony dziedzictwa kulturowego”, zawiera tak znaczące zawęże-
nia. Artykuł 4. obejmuje bardzo niewielki katalog działań, całkowicie po-
mijając na przykład kontekst edukacji (niezbędnej, jeśli chce się traktować 
zabytki w sposób odpowiadający wymogom współczesności, między inny-
mi jako zbiór mogący mieć realny wpływ na ekonomiczny rozwój regionu). 

Jeszcze bardziej zaskakująca jest treść artykułu 5., przypisująca dzia-
łania związane z „opieką” nad zabytkami wyłącznie ich właścicielom czy 
posiadaczom. Po pierwsze, w takim ujęciu opieka sprowadza się jedynie 
do utrzymania zabytku w możliwie dobrym stanie. Po drugie, wyłączono 
całkowicie kontekst społecznej partycypacji w dziele opieki nad zabytkami, 
powodując tym samym wrażenie oderwania ich od procesów harmonijne-
go rozwoju nowocześnie pojmowanego społeczeństwa. Dopiero rozdział 
10. (art. 102., 103., 104., 105., 106., 107.) poświęcono społecznym opieku-
nom zabytków, ale już nie w kontekście dobra wspólnego. Ze względu na 
ten społeczny kontekst o wiele trafniejszy wydaje się zapis starej ustawy 
O ochronie dóbr kultury. Można dyskutować na temat nieprzystawalności 
jej zapisów do stosowanej praktyki – wspomniane świadome wymazywa-
nie z pejzażu kulturowego całych grup zabytków – niemniej jednak, literal-
nie, odpowiedni fragment brzmiał lepiej: 

„1. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione 
przez wszystkich obywateli. 

2. Organy rządowe i samorządowe są zobowiązane do zapewnienia wa-
runków prawnych, organizacyjnych i fi nansowych dla ochrony dóbr 
kultury. 

3. Obowiązkiem właścicieli i użytkowników jest utrzymanie należących 
do nich dóbr kultury we właściwym stanie”48.

Zastanawiające jest również i to, że w ustawie nie pojawia się praktycz-
nie pojęcie „zarządzanie”49, a przecież zarządzanie dziedzictwem kulturo-
wym to termin o wiele pojemniejszy niż ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami, lepiej też odpowiada wymogom współczesności. Zarządzanie 
dziedzictwem kulturowym łączy praktyki ochrony, konserwacji, muzealnic-
twa, archeologii, historii, architektury, ale zawiera także działania z zakresu 

48 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury; rozdział I, art. 1.
49 Termin „zarządzać” pojawia się wyłącznie w kontekście parku kulturowego; punkt 

4. art. 16. stanowi: „W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku kulturowego rada 
gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem”; punkt 5. art. 16. 
mówi natomiast, że „Park kulturowy przekraczający granice gminy może być utworzony 
i zarządzany na podstawie zgodnych uchwał rad gmin (związku gmin), na terenie których 
ten park ma być utworzony”.
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popularyzacji, udostępniania, włączania w obieg ruchu turystycznego, kre-
owania polityki kulturalnej, rozwijania usług z zakresu kultury i turystyki 
itp. Tylko takie wielowymiarowe traktowanie dziedzictwa zapewni mu żywą 
obecność w dynamicznie rozwijających się społeczeństwach. Tradycyjna 
doktryna konserwatorska już nie wystarczy. „Zachowany” i „zabezpieczo-
ny” w przypadku obiektów zabytkowych nie oznacza „żywy”, czyli potrzeb-
ny, a tylko dziedzictwo wciąż interpretowane, na nowo poznawane, czujące 
ciągły powiew zainteresowania, świeżej percepcji, może przetrwać. Takie 
stanowisko wydaje się zbieżne z rekomendacjami zawartymi w podrozdzia-
le Strategiczne cele polityki państwa w sferze ochrony zabytków, opracowa-
nymi przez autorów Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego: 
„Nowoczesna ochrona dziedzictwa musi w istocie oznaczać mądre zarzą-
dzanie potencjałem dziedzictwa i ciągłe poszukiwanie kompromisu między 
doktryną konserwatorską a nieuchronną zmianą. Wymaga to od służb kon-
serwatorskich coraz większej wiedzy w zakresie ekonomii, teorii zarządza-
nia, marketingu, a także prawa i administracji publicznej”50.

Konieczny jest więc zasób wiedzy, o której wielokrotnie tu już pisano 
– z zakresu ekonomiki kultury i zarządzania kulturą. Pytanie tylko, czy ko-
nieczna jest zmiana profi lu kształcenia przyszłych środowisk konserwator-
skiego i muzeologicznego, czy też otwarcie go na współpracę z osobami 
posiadającymi umiejętności z opisanego wyżej zakresu? Nie chodzi prze-
cież o kształcenie według programów obejmujących przedmioty z kilku 
różnych kierunków studiów, zresztą zapewne musiałoby się to odbywać ze 
szkodą dla podstawowej wiedzy merytorycznej, potrzebny jest raczej koor-
dynator działań, zapewniający sprawną współpracę różnych środowisk na 
rzecz wspólnego dobra.

I.2.6. Dziedzictwo narodowe 

Swoistą ciekawostkę stanowi fakt, że ustawa, w której wielokrotnie wy-
stępuje fraza „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego”, zasadniczo nie defi niuje podstawowego dla jego kompe-
tencji zasobu, jakim jest dziedzictwo narodowe. Dopiero w rozdziale 12. 
Zmiany w przepisach obowiązujących, art. 135. stanowi, co następuje: 
„W ustawie z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej 
(Dz.U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1548) w art. 14. ust. 1. otrzymuje brzmie-
nie: „1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy 

50 J. Purchla, dz. cyt., s. 56.
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rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem naro-
dowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowe-
go nad tą działalnością, w szczególności, w zakresie: 1) podtrzymywania 
i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej; 2) ochrony zabyt-
ków i opieki nad zabytkami; 3) działalności muzeów; 4) miejsc pamięci 
narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref 
ochronnych; 5) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i ręko-
dzieła artystycznego oraz ich ochrony; 6) wydawnictw, księgarstwa, biblio-
tek i czytelnictwa; 7) edukacji kulturalnej; 8) wystaw artystycznych; 9) po-
lityki audiowizualnej; 10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji 
i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych; 11) wymiany 
kulturalnej z zagranicą; 12) działalności widowiskowej i rozrywkowej”.

Tymczasem zamieszczony w ustawie słowniczek pojęć wydaje się na-
turalnym miejscem, w którym powinna się znaleźć defi nicja zbioru okre-
ślanego mianem dziedzictwa narodowego (z uwzględnieniem dziedzictwa 
niematerialnego), tym bardziej że nie jest ono postrzegane jednoznacz-
nie, chętnie bywa zawłaszczane bądź wykorzystywane przez polityków 
w dyskusjach dotyczących pryncypiów ideologicznych. Ustawa jest również 
(a może: przede wszystkim) wynikiem politycznych kompromisów, skoro 
jednak anonsowano ją jako „nowoczesną”, powinna – w minimalnym choć-
by stopniu – rozstrzygać stosunek państwa do zachowanych na jego terenie 
zabytków materialnych i niematerialnych. Wydaje się to szczególnie istotne 
w krajach takich jak Polska, gdzie istnieje potężny zasób „dziedzictwa bez 
dziedzica”. Egoistyczny stosunek do dziedzictwa kulturowego łatwo może się 
przerodzić w bezmyślną siłę destrukcji. Wydaje się, że czas uchwalenia usta-
wy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami sprzyjał odważniejszemu 
spojrzeniu na spuściznę pozostawioną na naszych ziemiach, że powinno się 
dążyć do ideału, o którym pisał Andrzej Tomaszewski, w latach 1995–1999 
Generalny Konserwator Zabytków: „Trzeba było dwóch pokoleń i upadku 
muru berlińskiego, abyśmy zaczęli, acz nie bez oporów, uznawać za włas-
ne wszystko to, co historia pozostawiła na naszych ziemiach, i czuć się za 
to odpowiedzialnymi. Ale priorytety polityczno-ideologiczne istnieją dalej, 
zmieniają się wraz ze zmianami rządów. Często kryje się za nimi podszyta 
korupcją prywata polityków. Nieosiągalnym ideałem jest równoznaczność 
pojęć dóbr kultury i dziedzictwa kultury. W praktyce trzeba dążyć do ich jak 
największego zbliżenia, przekonując siebie i innych, że kto nie potrafi  przy-
jąć całości dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest ich godzien”51.

51 A. Tomaszewski, Dziedzictwo i zarządzanie [w:] K. Gutowska [red.], Problemy za-
rządzania dziedzictwem kulturowym, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 9.
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I.3. Szlaki kulturowe w dokumentach, opracowaniach 
i literaturze przedmiotu

Szlaki kulturowe na stałe wrosły w pejzaż zarówno Polski, jak i Europy. 
Opis potencjału tego typu tras, ich znaczenia z perspektywy lokalnej, regio-
nalnej, narodowej i europejskiej warto poprzedzić analizą najważniejszych 
dokumentów z zakresu ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowe-
go (także ofi cjalnych opracowań statystycznych na ten temat), opraco-
wań strategicznych oraz literatury naukowej. Pozwoli to zorientować się, 
w jakim stopniu szlaki kulturowe są wykorzystywane w procesie ochrony, 
kształtowania i promowania dziedzictwa kulturowego, jak postrzegane jest 
ich funkcjonowanie w przestrzeni publicznej.

I.3.1. Szlaki kulturowe w świetle dokumentów i inicjatyw 
międzynarodowych

Szlaki kulturowe stały się przedmiotem głębokiej refl eksji różnego rodzaju 
gremiów międzynarodowych, których celem jest ochrona dziedzictwa kul-
turowego. Zwraca uwagę nie tylko docenienie pojemnej formuły szlaków 
kulturowych, lecz także świadomość konieczności budowy struktur zarzą-
dzania nimi.

I.3.1.1. UNESCO

Organizacją o zasięgu światowym, w największym stopniu kojarzącą się 
z troską o dziedzictwo kulturowe, jest UNESCO. Spośród licznych po-
dejmowanych przez nią działań zapewne najwyższą rozpoznawalnością 
cieszy się Lista Światowego Dziedzictwa. Podstawą jej stworzenia stała się 
wspomniana już Konwencja UNESCO. Ratyfi kowana początkowo przez 
20 państw, weszła w życie w roku 1975. W 1977 roku odbyła się pierwsza 
sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa, a wpisu pierwszych 12 obiektów 
(w tym dwóch z Polski: Starego Miasta w Krakowie oraz Zabytkowej Kopal-
ni Soli w Wieliczce) na Listę Światowego Dziedzictwa dokonano podczas 
drugiej sesji, która odbyła się w roku 1978 w Waszyngtonie. Obiekt (lub 
miejsce) ubiegające się o wpis na listę musi spełniać ściśle określone kry-
teria, które opisane są w odrębnym dokumencie zatytułowanym Wytycz-
ne operacyjne. W roku 2002 Komitet Światowego Dziedzictwa opracował 



46 Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne 

i przyjął nowe wytyczne w tym zakresie52. Obecnie o wpis na Listę mogą 
ubiegać się również „szlaki dziedzictwa kulturowego” (Heritage Routes).

Oprócz precyzyjnie określonych kryteriów merytorycznych, które muszą 
spełnić obiekty i miejsca kandydujące do wpisu na Listę, z punktu widzenia 
naszych rozważań szczególnie istotne wydają się kryteria formalne. Zgodnie 
z nimi, najważniejsze w momencie wpisu obiektu/miejsca na Listę Świato-
wego Dziedzictwa jest zagwarantowanie mu właściwej ochrony i zarządza-
nia. Zwraca się jednak uwagę, że nie chodzi jedynie o istniejące przepisy 
prawne (obowiązujące na różnych szczeblach administracji), ale także o do-
kładne określenie mechanizmów zapewniających należytą opiekę nad za-
bytkiem. Dlatego każdy obiekt kulturowy powinien mieć opracowany plan 
zarządzania (uwzględniający konieczność odpowiedniej ochrony obiektu 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości). Mowa tu o zarządzaniu traktowanym 
jak najbardziej serio. Wspomniany plan ma być odrębnym, unikatowym 
dokumentem, formułującym zasady zarządzania konkretnym obiektem, 
wynikające z jego specyfi ki. Podkreśla się przy tym znaczenie zrozumienia 
celów sporządzenia Planu zarządzania przez wszystkie zainteresowane stro-
ny, szczególnie zaś przez lokalną społeczność. Mają się w nim znaleźć zapisy 
dotyczące zapewnienia właściwej ochrony, konserwacji oraz wykorzysta-
nia i prezentacji obiektu, a także analiza, obejmująca określenie znaczenia 
obiektu oraz zagrożeń, ograniczeń i możliwości w kontekście sytuacji spo-
łecznej, ekonomicznej i prawnej. Na podstawie tej analizy powinny zostać 
zdefi niowane cele, jakie mają być osiągnięte w związku z działaniami podej-
mowanymi względem obiektu. Następnym etapem powinno być sporządze-
nie programu postępowania, który określi, jakie kroki zostaną wdrożone, by 
opisane wyżej cele osiągnąć. Znów chodzi tu o precyzyjny harmonogram 
zadaniowy uzupełniony preliminarzem budżetowym, ujmującym nie tylko 
szacunkowe koszty, ale również źródła fi nansowania. Plan działania może 
się składać z kilku powiązanych z sobą programów, służących poszczegól-
nym celom. Ich realizację, jak i wykonanie zakładanych zadań ma zapewnić 
prowadzony monitoring. Zgodnie z obowiązującą zasadą, sprawozdania do-
tyczące zarządzania obiektem mają być składane raz na sześć lat.

I.3.1.2. ICOMOS

W związku z obserwowaną zmianą statusu szlaków kulturowych konieczne 
stało się doprecyzowanie, czym są one w istocie. Najpełniejsza defi nicja zo-

52 Operaional Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 
UNESCO, World Heritage Centre, 2005. 
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stała stworzona przez ICOMOS (ang. International Council on Monuments 
and Sites, pol. Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Histo-
rycznych), instytucję afi liowaną przy UNESCO, a konkretnie działający przy 
ICOMOC CIIC (fr. Comité scientifi que international des itinéraires cultu-
rels, ang. Scientifi c Commitee on Cultural Routes, pol. Międzynarodowy Ko-
mitet Naukowy ds. Szlaków Kulturowych). Znalazła się ona w obszernym 
dokumencie poświęconym zagadnieniu szlaków kulturowych53, ratyfi kowa-
nym w trakcie 16. Walnego Zgromadzenia ICOMOS, które obyło się w roku 
2008 w Kanadzie. Zgodnie z umieszczonym tam zapisem szlak dziedzictwa 
kulturowego to „Każda droga komunikacyjna, lądowa, wodna lub jakakol-
wiek inna, której granice są określone, charakteryzująca się posiadaniem 
specyfi cznej dynamiki i historycznej funkcjonalności, służąca konkretnemu 
jasno określonemu celowi, spełniająca następujące warunki: 

musi wyrastać z interaktywnych działań ludzkich i odzwierciedlać je, 
prezentować proces wzajemnej wymiany dóbr, idei, wiedzy i wartości po-
między ludźmi, krajami, regionami i kontynentami w ciągu długiego czasu;

musi promować interakcję kultur w przestrzeni i czasie, której odbiciem 
jest dziedzictwo materialne lub niematerialne;

musi odzwierciedlać dynamiczny system historycznych i kulturalnych 
relacji”54. 

Dopełnieniem tej wielowymiarowej defi nicji stało się określenie dodat-
kowych elementów charakteryzujących szlaki kulturowe. Zaliczono do nich:

1) kontekst – szlaki występują w kulturowym lub/i naturalnym kontek-
ście, budują go swoją obecnością, wzbogacają nowymi elementami 
poprzez interakcje kulturowe;

2) zawartość – konieczna jest obecność elementów, potwierdzających 
materialny i kulturowy charakter szlaku; te konstytutywne elementy 
szlaku muszą być związane z historycznym funkcjonowaniem dro-
gi; chodzi przy tym zarówno o dziedzictwo materialne (związane 
z fi zycznym funkcjonowaniem drogi, zależne od jej charakteru, np. 
miejsca postoju, biura obsługi, magazyny, szpitale, sklepy, poczty, 
fortyfi kacje, mosty, obiekty przemysłowe, kopalniane, placówki han-
dlowe, centra miast, obiekty kultu religijnego itp.), jak i niematerial-
ne (świadczące o procesie wymiany oraz dialogu pomiędzy ludźmi 
i kulturami związanymi ze szlakiem);

53 Th e Icomos Charter on Cultural Routes, Prepared by the International Scientifi c 
Committee on Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, Ratifi ed by the 16th General Assembly 
of ICOMOS, Québec (Canada), on 4 October 2008.

54 Tamże.
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3) międzykulturowy wymiar całości – zgodnie z ideą, szlak – jako całość 
– ma większą wartość kulturową niż suma wszystkich komponen-
tów; zyskują one na znaczeniu właśnie przez wzajemne interakcje, 
kulturowe powiązania wzbogacające kulturowy kapitał. Geografi cz-
na rozległość szlaku również go wzbogaca, pozwalając na ukazanie 
kulturowych powiązań pomiędzy ludźmi, regionami, państwami, 
a nawet kontynentami;

4) dynamiczny charakter – charakteryzuje żywy wymiar funkcjonowania 
szlaku, dookreśla go przez wskazanie duchowych elementów będących 
dopełnieniem niematerialnego dziedzictwa szlaków kulturowych. Poj-
mując szlaki jako zestawienie dynamicznych elementów kulturowej 
komunikacji między ludźmi, dobra dziedzictwa kulturowego, które je 
budują, mogą zostać oszacowane w ich prawdziwych przestrzennych 
i historycznych wymiarach, pozwalających na wszechstronne i stałe 
traktowanie ochrony szlaków jako komplementarnej całości; 

5) usytuowanie – geografi czne usytuowanie szlaku determinuje jego 
charakter, miejskie lub wiejskie uwarunkowania terytorialne okre-
ślają fi zyczne granice szlaku, nadając mu jednocześnie cechy spe-
cyfi cznej niepowtarzalnej atmosfery. Szlaki kulturowe są związane 
z różnorodnymi pejzażami dopełniającymi i dookreślającymi je. 

Kilka punktów wspomnianego dokumentu wydaje się szczególnie inte-
resujących w kontekście niniejszego opracowania. Opisując szczegółowo 
kwestie usytuowania szlaku, zwrócono uwagę na to, że „Ochrona i konser-
wacja szlaków kulturowych wymaga dogłębnej wiedzy o historycznych, na-
turalnych i kulturalnych cechach ich środowiska. Jakakolwiek interwencja 
musi wpasować się w kontekst i respektować określone cechy tradycyjnego 
pejzażu, musi służyć jego zrozumieniu, nie zniekształcać go, niezależnie od 
tego, czy jest to pejzaż kulturowy, naturalny czy mieszany”55. Jednoznacznie 
z tego wynika, że szlak kulturowy jest tu postrzegany jako fenomen mogą-
cy służyć zachowaniu i ochronie pejzażu kulturowego w każdym wymia-
rze jego niezwykle pojemnej formuły. Dostrzeżono przy tym praktyczny 
aspekt takiej ochrony, zwracając uwagę, że szlak ów musi być jednoznacz-
nie określony terytorialnie, posiadając przy tym konkretnie wyznaczoną 
strefę buforową, pozwalającą na skuteczne zabezpieczenie materialnych 
i niematerialnych wartości kulturowych.

W omawianym dokumencie odniesiono się także do zagadnienia za-
rządzania szlakami, pisząc, iż kulturowe bogactwo, różnorodność związ-

55 Tamże.
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ków oraz dóbr związanych z istnieniem szlaku kulturowego, wymaga ujęcia 
interdyscyplinarnego, które będzie ilustrować i ożywiać hipotezy nauko-
we oraz stymulować wzrost wiedzy historycznej, kulturowej, technicznej 
i artystycznej. Ta interdyscyplinarność wymaga specyfi cznej metodologii 
w badaniu, szacowaniu zasobów, zabezpieczaniu, ochronie, konserwacji, 
praktycznym wykorzystaniu (zagospodarowaniu), czyli zarządzaniu szla-
kiem. Mając na uwadze powyższe określenia, postuluje się „stworzenie sy-
stemu skoordynowanej i integralnie prowadzonej działalności”56. 

Wreszcie sprawa ostatnia. W końcowej części dokumentu zamieszczono 
punkt porządkujący zależność szlaków kulturowych i prowadzonej dzia-
łalności turystycznej; to niezwykle istotne rozróżnienie, gdyż – jak wy-
kazano poniżej – w polskim piśmiennictwie naukowym szlaki kulturowe 
opisywane są niemal wyłącznie jako „produkty turystyczne”. Tymczasem 
autorzy dokumentu zwracają uwagę na fakt możliwego konfl iktu pomię-
dzy funkcją turystyczną a innymi rolami szlaków kulturowych. Z tego po-
wodu postulują taką organizację ruchu turystycznego, która nie narazi na 
niebezpieczeństwo zmiany znaczenia, autentyczności i integralności histo-
rycznych wartości szlaku kulturowego, jako elementów kluczowych rów-
nież z perspektywy zwiedzających. Jak zapisano, organizowanie zwiedzania 
powinno odbywać się na racjonalnych zasadach związanych z prowadzo-
nymi wcześniej badaniami nad uwarunkowaniami środowiskowymi oraz 
społecznymi, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ochrony 
szlaku przed negatywnym wpływem turystyki. Podkreśla się przy tym zna-
czenie społeczności lokalnych: „rozwój szlaku kulturowego w celach tury-
stycznych powinien zagwarantować, że priorytetem będzie umożliwienie 
uczestnictwa w nich lokalnej społeczności oraz regionalnych fi rm tury-
stycznych”. Co ciekawe, w punkcie zatytułowanym Uczestnictwo publiczno-
ści dostrzeżono wyłącznie przedstawicieli tychże społeczności: „Ochrona, 
konserwacja, promocja, zarządzanie szlakiem kulturowym wymagają po-
budzenia społecznej świadomości i uczestnictwa mieszkańców tych obsza-
rów, przez które przebiega szlak”57. Tym samym ostatecznie zdefi niowano 
podstawowy wymiar funkcjonowania szlaku kulturowego; bez względu na 
perspektywę, z której jest on opisywany, charakter prymarny względem in-
nych ma wymiar lokalny. Szlak kulturowy wyrasta z historii regionu, budo-
wany jest na podstawie regionalnego dziedzictwa, zachowanie jego auten-
tycznego charakteru nie jest możliwe z pominięciem społeczności lokalnej, 
zaś zarządzanie szlakiem – mające na celu zachowanie jego materialnych 

56 Tamże.
57 Tamże.
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i niematerialnych walorów dla przyszłych pokoleń – może być skuteczne 
wyłącznie wówczas, gdy będzie uwzględniało uwarunkowania lokalne.

I.3.1.3. Europejskie Szlaki Kulturowe58

Szlaki kulturowe stały się również tematem głębokiej refl eksji Rady Euro-
py. Już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła ona 
realizację projektu pod nazwą Europejskie Szlaki Kulturowe. „Ich celem 
miało być: uświadomienie Europejczykom ich tożsamości kulturowej oraz 
obywatelstwa europejskiego; zachowanie i ochrona dziedzictwa jako źród-
ła społecznego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju otoczenia, w któ-
rym żyją, nadanie miejscom, związanym z turystyką kulturową, szczegól-
nego znaczenia z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a także 
przyznanie priorytetu turystyce kulturowej wśród sposobów spędzenia 
czasu wolnego oraz promocję dla szeroko rozumianej kultury Europy”59. 
Wielokrotnie podkreślano, że szlaki są formą ochrony dziedzictwa, to zaś 
powinno być wykorzystywane do kształtowania świadomości Europejczy-
ków, służąc dialogowi, wzajemnemu zrozumieniu, otwartości na kulturę 
mniejszości narodowych, ale też kształtowaniu wrażliwości na piękno dzie-
dzictwa, również promocji kultury jako takiej.

Sam termin „szlak” zinterpretowano na potrzeby tego programu na róż-
ne sposoby, jako:

1) drogę w aspekcie historycznym, przemierzaną w przeszłości z róż-
nych powodów (religijnych, handlowych); do tej grupy zaliczono 
również trasy migracji społeczeństw;

2) szlak powstający wokół wspólnego tematu, ponad granicami i ponad 
podziałami na europejskie regiony; nadrzędną ideą staje się w tym 
wypadku lokalna lub ponadregionalna jedność w wymiarze kulturo-
wym, społecznym, geografi cznym i ekonomicznym; 

3) szlak jako sieć miast, w przeszłości powiązanych wspólnym handlem, 
względami politycznymi lub artystycznymi;

4) szlak jako trasa łącząca miejsca podobne pod względem zasobu kul-
turowego i artystycznego. 

Tym, co z perspektywy niniejszego opracowania wydaje się najważniej-
sze, jest fakt, że nie zdefi niowano jedynie pewnej ogólnej idei, ale konkret-

58 Pełny wykaz Europejskich Szlaków Kulturowych (stan na koniec 2010 roku) przed-
stawiono w Aneksie na końcu niniejszej monografi i.

59 K. Orzechowska-Kowalska, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka 
Kulturowa” 2009, nr 12, s. 3–19.
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nie określono, jakie kryteria muszą spełniać trasy, które mają być zaliczone 
w poczet Europejskich Szlaków Kulturowych (dotyczy to również propozy-
cji nowych szlaków, składanych przez poszczególne państwa). Podstawą ich 
tworzenia musi być tematyka uznawana za reprezentatywną dla europejskich 
wartości kulturowych i wspólna dla kilku krajów (jako idee przewodnie szla-
ków wskazuje się aspekty historyczne, artystyczne lub społeczne; szlak musi 
obejmować miejsca i obiekty kulturowe istotne z punktu widzenia europej-
skiej tożsamości kulturowej); w związku z powyższym istotnym kryterium 
staje również sam przebieg szlaku (przez więcej niż jeden kraj lub region). 
Szlak musi być przy tym „strukturą gęstą”, to znaczy obejmować swoim za-
sięgiem liczne atrakcje o znaczeniu historycznym i kulturowym.

Za doniosły należy uznać fakt, że od początku promowania idei two-
rzenia Europejskich Szlaków Kulturowych zwracano uwagę na wymiar 
zarządzania nimi. Zakładano przy tym heterogeniczność grup tworzących 
tego typu szlaki, obejmujących zarówno specjalistów z różnych dziedzin, 
jak i podmioty o różnym statusie prawnym (instytucje państwowe, fi rmy 
prywatne, organizacje pozarządowe). 

Ze względu na skuteczność zarządzania szlakami niezwykle istotna była 
decyzja, którą Rada Europy podjęła w roku 1996: przekształcenia Programu 
Europejskich Szlaków Kulturowych w instytucję. Wynikiem tego było powo-
łanie w roku 1997 przez Radę Współpracy Kulturowej oraz Wielkie Księstwo 
Luksemburg Instytutu Szlaków Kulturowych, będącego organizacją non-pro-
fi t (zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu). Instytut ma konso-
lidować wcześniejsze działania w zakresie analizowania i oceny wniosków 
dotyczących powołania nowych szlaków, monitoruje pracę zespołów odpo-
wiedzialnych za ich organizację, a także prowadzi działalność archiwizacyjną 
i statystyczną (zbiera, opracowuje i publikuje dane dotyczące szlaków).

I.3.2. Polskie akty prawne 

W Wojewódzkim programie ochrony dziedzictwa i krajobrazu Małopolski 
zapisano, że szlaki kulturowe są jedną „z istotniejszych form ochrony dzie-
dzictwa i wykorzystania jego potencjału”60.Przytoczone wyżej zdanie, jak 
najbardziej prawdziwe, nie ma żadnego oparcia w obowiązującym prawie 
– na próżno szukać w nim bowiem defi nicji szlaku kulturowego. 

60 Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego, Wojewódzki program ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Małopolski, 
Kraków [brak daty wydania], s. 90.
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Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wyróżnia 
się w Polsce cztery formy ochrony zabytków: 

1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii ko-
lejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
lotnictwa użytku publicznego61. 

W ustawie nie tylko nie zdefi niowano, czym jest szlak kulturowy, ale 
nawet nie odnotowano istnienia tego typu tworów. Znalazły się tam nato-
miast dwie formy ochrony, które w pewnej mierze są pokrewne szlakom 
kulturowym: parki kulturowe oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Pokrewieństwo tych formuł wiąże się 
z faktem, że uwaga poświęcona jest nie pojedynczemu obiektowi, ale pew-
nemu obszarowi. Choć owo myślenie przestrzenią wyznacza horyzonty no-
woczesności w dziedzinie ochrony dziedzictwa, doświadczenia polskie nie 
są w tym względzie budujące.

O ile uznać można za zadowalające zabezpieczenie przyrodniczych ob-
szarów chronionych, o tyle przestrzeń kulturowa jest praktycznie niedo-
strzegana w wymiarze ochrony koniecznej. „Mamy dziś w Polsce potężny, 
sięgający 30% terytorium kraju, obszar krajobrazu otoczonego opieką praw-
ną – formalnie. W praktyce skutecznymi narzędziami polityki prokrajobra-
zowej możemy posługiwać się na znacznie mniejszym obszarze. Z tytułu 
ochrony przyrody obejmuje on powierzchnię 23 parków narodowych, tj. 
3884 km2, i 120 parków krajobrazowych, tj. 25 000 km2. Łącznie jest to nie-
spełna 1% Polski. Reszta to skrawki rezerwatów, użytków ekologicznych i po-
mników przyrody (liczne, ale zorientowane głównie na ochronę gatunkową, 
a nie przestrzeń w skali krajobrazu). Największe tereny objęte są statusem 
obszaru chronionego, Natura 2000 i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
lecz dla nich nie wydano dotychczas stosownych rozporządzeń wykonaw-
czych. Do owego skromnego procentu dodać należy krajobraz zabytkowy, 
a więc pozostający głównie w obrębie stref konserwatorskich wyznaczonych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – potencjalnie. 

61 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Dziennik Ustaw z 2003 roku, nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami; rozdział 2, art. 7.
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Plany te bowiem jako nieobowiązkowe […] pokrywają zaledwie około 15% 
terytorium Polski, a zawarte w nich powierzchnie wspomnianych stref moż-
na szacunkowo określić na mniej więcej 2%, co w rezultacie dać może co 
najwyżej 0,3% w skali kraju. Uwzględniony w zestawieniu rejestr zabytków 
jest zbiorem pojedynczych obiektów – podobnych do pomników przyrody 
– i w skali planowania krajobrazu ma znikome znaczenie”62. Tymczasem to 
nie pojedyncze obiekty budują dziedzictwo, ale obiekty wpisane w kontekst 
przestrzenny, dzięki któremu odczytać można uwarunkowania kulturowe, 
historyczne, społeczne… Krajobraz kulturowy jest zasobem niezwykle wraż-
liwym i – co najważniejsze – praktycznie nieodnawialnym. Zniszczone (czy 
utracone w inny sposób), współtworzące go, komponenty nigdy nie zostaną 
odzyskane w pierwotnej formie. Mało tego, dziedzictwo kulturowe podlega 
procesowi ciągłego kształtowania, dlatego tak ważne jest nie tylko to, które 
jego elementy chronić, ale również to, jakie nowe komponenty zostaną wpro-
wadzone do przestrzeni – będą w niej obecne dziesiątki, a niekiedy setki lat. 
Wobec powyższego konieczne jest traktowanie przestrzeni kulturowej tak 
samo, jak chronionych obszarów przyrodniczych. Ich ocalenie nie może być 
działaniem fakultatywnym; skoro – co wykazano powyżej – władze samo-
rządowe (mieszkańcy) nie są w stanie podjąć misji ochrony pejzażu kultu-
rowego, zadania te musi wspierać (niekiedy decyzjami obligatoryjnymi) ad-
ministracja centralna. Musi, ponieważ o ile przyroda jest w stanie odrodzić 
się nawet po całkowitym kataklizmie, o tyle raz utracony zasób kulturowy 
(dziedzictwo materialne) nigdy nie zostanie odtworzony w swej oryginalnej, 
autentycznej formie. Zwolennicy liberalnej demokracji nie muszą się czuć 
zagrożeni – działania takie docenią ich wnukowie. Dziś chętnie odwiedzamy 
najpiękniejsze parki narodowe Ameryki Północnej – Yosemite czy Mount 
Rainier – nie pamiętając, że początkowo podlegały one Departamentowi 
Wojny63, zaś terenu najstarszego z nich, Yellowstone National Park, przez po-
nad 30 lat strzegli przed intruzami żołnierze armii federalnej…64.

Ostatecznym dowodem niedojrzałości większości środowisk samorzą-
dowych w dziele ochrony pejzażu kulturowego stała się kwestia parków 
kulturowych. Podczas konsultacji, prowadzonych przed uchwaleniem 

62 J. Purchla, dz. cyt., s. 48–49.
63 Zob. J.P. Delgado, Parki narodowe Ameryki, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 1996.
64 Prawda jest i taka, że nie jest możliwa skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego 

bez społecznego przyzwolenia dla tego procesu; dlatego musi być ona działaniem wielowy-
miarowym, w którym istotne miejsce zajmie edukacja, zarówno w wymiarze społecznym, 
jak i ekonomicznym (dziedzictwo nie może zostać oderwane od realiów życia, jego ochrona 
musi być łączona z innymi celami społecznymi i gospodarczymi, musi być włączana w stra-
tegię rozwoju regionów i kraju nie na zasadzie zła koniecznego, ale konkretnego zysku).
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ustawy, część środowiska konserwatorskiego postulowała, aby prawo osta-
tecznych decyzji w tym zakresie powierzyć przede wszystkim administracji 
państwowej (na wzór podobnych regulacji w zakresie stanowienia przy-
rodniczych obszarów chronionych). Słusznie przewidywano, że gminy nie 
będą zainteresowane tworzeniem obszarów podlegających między innymi 
rygorystycznym przepisom prawa budowlanego. Niestety, ustawodawca, 
odrzucając racjonalne argumenty, podporządkował swe działanie krót-
kowzrocznemu populizmowi, zaprzepaszczając tym samym cenną ideę65. 
Mimo złożenia ponad 150 projektów parków kulturowych66, zgodnie 
z informacjami zawartymi na stronie internetowej Narodowego Instytu-
tu Dziedzictwa, istnieje ich w całej Polsce zaledwie 20: w województwie 
dolnośląskim – 3, kujawsko-pomorskim – 3, lubuskim – 1, łódzkim – 2, 
małopolskim – 1, mazowieckim – 1, podkarpackim – 1, pomorskim – 3, 
śląskim – 2, świętokrzyskim – 1, warmińsko-mazurskim – 1 oraz wielko-
polskim – 1 (stan z 20 listopada 2010 roku)67. 

Wobec powyższego można zaryzykować stwierdzenie, że szlaki kultu-
rowe powstają w Polsce masowo68, ponieważ z ich istnieniem nie wiążą się 
żadne restrykcje mogące stać się utrapieniem zarówno dla władz samo-
rządowych, jak i mieszkańców. Nie zmienia to faktu, że ze względu na swą 
formułę (o czym przyjdzie jeszcze napisać) szlaki takie mogłyby stanowić 
nowoczesną formę ochrony najcenniejszych obszarów kulturowych.

Problematyka szlaków kulturowych nie jest podejmowana również przez 
twórców powstającej Ustawy o szlakach turystycznych. W przesyłanym do 
konsultacji różnym środowiskom dokumencie, stanowiącym wstępne zało-
żenia do przygotowywanej ustawy69, szlaki kulturowe nie zostały wyodręb-
nione, nie poświęcono im uwagi jako specyfi cznej formie obecnej na rynku 
usług turystycznych. Generalnie jest to zbieżne z przesłaniem zawartym w ni-

65 Zob. A.  Böhm, Między mandatem a partycypacją społeczną [w:] U.  Myga-Piątek, 
K. Pawłowska [red.], Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Komisja Krajobrazu Kulturo-
wego Polskiego Towarzystwa Geografi cznego, Sosnowiec 2008, s. 515–523.

66 Liczbę taką podał podczas swojego wystąpienia na sesji Zarządzanie krajobrazem 
kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych prof. dr hab. Aleksander 
Böhm. Organizatorem sesji był Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej 
oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geografi cznego; odbyła się 
ona w Niepołomicach w dniach 8–10 maja 2008 roku.

67 http://www.kobidz.pl/UserFiles/File/pliki%20do%20pobrania/Lista%20park%
C3%B3w%20kulturowych%20 -%20stan%20na%2020_11_2010.pdf (odczyt 5 I 2011 r.).

68 Zob. Aneks zamieszczony na końcu niniejszej monografi i. 
69 Założenia do projektu ustawy o szlakach turystycznych, Ministerstwo Sportu i Tury-

styki, Departament Turystyki, projekt z 8 lutego 2010 roku.
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niejszym opracowaniu – szlakami kulturowymi powinno zajmować się Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale w obliczu przedstawionej 
powyżej analizy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami widać, że 
wciąż pozostają one bytem samotnym czy, mówiąc obrazowo, bezdomnym. 
Poza tym nawet traktowane konsekwentnie jako forma ochrony i kształtowa-
nia dziedzictwa kulturowego, nadal w istotnej mierze będą spełniały funkcję 
turystyczną, nie powinny więc być całkowicie pomijane w opracowaniu doty-
czącym szlaków turystycznych. Na marginesie można dodać, że wspomniana 
ustawa ma zawierać kilka wątków, interesujących z punktu widzenia praktyki 
zarządzania szlakami. Założono między innymi, że znajdzie się w niej defi ni-
cja szlaku turystycznego, że będzie regulowała podział szlaków (ze względu 
na zasięg terytorialny, umiejscowienie, stopień trudności), zasady projekto-
wania, wytyczania oraz znakowania, ma ponadto omawiać zagadnienie pra-
wa autorskiego do szlaku, obowiązki w zakresie utrzymania i konserwacji 
szlaków oraz zasady ich rejestrowania i ewidencjonowania. 

I.3.3. Centralne dokumenty strategiczne

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadza obowią-
zek opracowania raz na cztery lata krajowego programu ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami, który wypada uznać za najważniejszy centralny do-
kument strategiczny dotyczący kwestii poruszanych w niniejszej monogra-
fi i. Obowiązujący obecnie dokument nosi tytuł: Narodowy program kultury 
„Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004–201370. Należy 
stwierdzić, że cytowany dokument świadczy o nowoczesnym ujęciu wielu 
aspektów dziedzictwa kulturowego i jego społecznego znaczenia. Autorzy 
programu podkreślili wagę zarówno podnoszenia świadomości społecznej 
w sferze ochrony dziedzictwa, jak i konieczność zwiększania kompetencji 
kadr zatrudnionych w sferze jego ochrony (m.in. poprzez „szkolenia i kur-
sy z zakresu aktywnych technik zarządzania dziedzictwem oraz nowoczes-
nych metod dokumentacji i rewaloryzacji zabytków”71). 

Również w tym dokumencie nie dostrzeżono jednak w pełni potencja-
łu, jaki tkwi w formule szlaków kulturowych. Wątek ten pojawia się jedynie 
w odniesieniu do programu „Fryderyk Chopin 2010”. Precyzyjnie opisane 

70 Opracowany w roku 2004 dokument został opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://bip.mkidn.gov.pl/pa-
ges/polityka-wewnetrzna-i-zagraniczna/programy.php).

71 Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 
2004–2013, Warszawa 2004, s. 75.
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cele oraz działania, jakie mają zostać podjęte dla ich realizacji, obejmują 
m.in. „wsparcie fi nansowe właścicieli dążących do ożywienia posiadanych 
obiektów i nadania im funkcji lokalnych centrów, wpisanych w krajowy 
program »Szlaku Chopina«”72. Temat ten nie został jednak rozwinięty, 
choć Szlak Chopina mógłby stać się markowym produktem wykreowanym 
przez Polskę, autentycznie żywym i obecnym w europejskiej przestrzeni 
kulturowej. Odpowiednio zorganizowany i zarządzany spełniłby bez trudu 
warunki stawiane nowym inicjatywom realizowanym w ramach Europej-
skich Szlaków Kulturowych (informacje na ten temat znajdują się w roz-
dziale II.5.3. niniejszej monografi i). 

I.3.4. Opracowania statystyczne

Szlaki kulturowe nie znajdują również miejsca w publikowanych danych 
statystycznych. Opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego, zatytuło-
wane Turystyka w 2009 roku73, zawiera informację, że ogólna długość szla-
ków turystycznych w Polsce wynosiła 70 064,8 km. Przeprowadzony szcze-
gółowy podział szlaków przynosi następujące wyniki:

szlaki piesze górskie – 10 961,2 km;
szlaki piesze nizinne – 35 908,2 km;
szlaki narciarskie – 439,8 km;
szlaki rowerowe – 17 229,7 km;
szlaki konne – 3 350,1 km;
szlaki kajakowe – 837,3 km;
inne – 1489,7 km.

Zgodnie z interpretacją takich danych z roku 2006 owe „inne” szlaki 
turystyczne to „w szczególności samochodowe szlaki turystyczne”74. Fak-
tycznie, szlaki kulturowe, ze względu na swą rozległość, bywają zaliczane 
do kategorii szlaków samochodowych. Jednak wskazane blisko 1490 km 
nie może dotyczyć szlaków kulturowych, skoro długość samego tylko ma-
łopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej przekracza 1500 km75. 

72 Tamże, s. 73.
73 Turystyka w 2009 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 167.
74 J. Gospodarek, Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych 

[w:] Pola Kuleczka [red.], Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze, Warszawa 2007, s. 65.

75 Szlak Architektury Drewnianej – Małopolska, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Kraków 2010, s. 7.
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I.3.5. Wojewódzkie dokumenty strategiczne

Szlaki kulturowe, choć nieobecne w dokumentach sporządzanych na po-
ziomie władz centralnych, występują w licznych opracowaniach samorzą-
dów lokalnych (przytoczony wyżej Wojewódzki program ochrony dziedzic-
twa i krajobrazu Małopolski nie jest tu wyjątkiem) oraz publikowanych 
w regionach materiałach promocyjnych. Ta dysproporcja musi dziwić, 
zwłaszcza że systematycznych informacji o szlakach kulturowych próż-
no by szukać również na stronach internetowych Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Kulturowego czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa – tym 
sposobem praktyka rozmija się całkowicie z rzeczywistością prawną i or-
ganizacyjną. Kolejne szlaki są tworzone, mimo iż tak naprawdę nie wia-
domo, czym one są (czy raczej: czym być powinny). Nie zdefi niowano 
żadnych ram ich działania, nie stworzono choćby zarysu wzoru organi-
zacyjnego. To powoduje powstanie chaosu zarówno w zakresie organizo-
wania, jak i celów stawianych przed szlakami kulturowymi. Pojawiające 
się na tym polu głębokie różnice w dokumentach strategicznych poszcze-
gólnych województw dowodzą, że zagadnienie to nie stało się tematem 
głębszej refl eksji w czasie różnego rodzaju spotkań przedstawicieli samo-
rządów wojewódzkich. 

W dokumentach strategicznych dotyczących ochrony zabytków, opra-
cowanych w kilku województwach (mazowieckie, pomorskie, kujawsko-
-pomorskie), szlaki kulturowe są jedynie wspomniane, w większości przy-
padków jednak formule tej poświęcono więcej miejsca, choć trudno mówić 
o konsekwencji w ujęciu tematu.

Niekiedy trasy takie zwane są szlakami tematycznymi i wiąże się je 
przede wszystkim z rozwojem turystyki w regionie. Jedynie sporadycznie 
omawia się je w kontekście wykorzystania w procesie ochrony dziedzictwa 
kulturowego. 

Na przykład w Programie opieki nad zabytkami województwa dolnoślą-
skiego 2007–2001, w rozdziale Tematyczne szlaki turystyczne postuluje się 
„Przygotowanie przez interdyscyplinarny zespół ekspertów koordynowany 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego opracowań koncepcyjnych, 
jako materiału studyjnego dla lokalnych samorządów. Wynikające z pro-
gramu rozwoju turystyki województwa dolnośląskiego spostrzeżenia mó-
wią o dużej atrakcyjności turystycznej regionu. Prowadzone działania pro-
mocyjne mają na celu zachęcenie do pobytu w województwie dolnośląskim 
znacznie większej niż obecna liczby turystów. Należy zatem poszerzyć ist-
niejącą ofertę również w tym zakresie. Zakłada się, że stworzenie propono-
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wanych szlaków tematycznych doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej regionu. Głównym celem jest dyslokacja ruchu turystycznego 
i pobudzenie do działań związanych z jego obsługą, również poprzez reno-
wację i udostępnianie zabytków, maksymalnej liczby osób prawnych. Za-
proponowane do rozbudowania lub utworzenia szlaki turystyczne w więk-
szości odpowiadają propozycjom zawartym w Programie rozwoju turystyki 
województwa dolnośląskiego”76. Jest to jednocześnie jeden z licznych dowo-
dów na istnienie pewnego „niepokoju” w odniesieniu do szlaków kulturo-
wych – nawet w przypadku tak konsekwentnego traktowania ich jako „pro-
duktu turystycznego” i tak wprowadzono je do dokumentu poświęconego 
opiece nad zabytkami.

Zupełnie inaczej potraktowano sprawę w Wojewódzkim programie 
opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2007–2010; mimo 
podkreślenia oczywistego znaczenia dla turystyki, szlaki kulturowe są tam 
opisywane przede wszystkim jako istotny element systemu ochrony i opie-
ki nad zabytkami. Ich znaczenie docenił Lubelski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, który „wskazał dwa tematyczne programy będące prio-
rytetami w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Jednym z nich jest 
»Szlak Cerkwi Nadbużańskich«. W jego ramach wykonano w 2006 roku 
na zlecenie WKZ studium pt. Rozpoznanie historyczno-dokumentacyjne 
do wytycznych konserwatorskich dla obiektów zabytkowych na szlaku za-
bytków kultur pogranicza, ze wskazaniem najcenniejszych zabytków nad-
bużańskiego szlaku turystycznego obfi tującego w zabytki drewniane, oraz 
przygotowano teksty na tablice informacyjne przy zabytkach na szlaku 
turystycznym. Zamierzone utworzenie tego szlaku turystycznego stanowi 
dobrze dobraną, atrakcyjną ofertę w skali ponadlokalnej, z możliwością 
uzyskania strukturalnych środków unijnych na nieodzowne restaura-
cje zabytków. Drugim priorytetem wskazanym przez LWKZ w zakresie 
ochrony i opieki jest program »renesans lubelski«. W jego ramach wyko-
nano w 2005 roku na zlecenie WKZ I etap studium pt.: Szlak edukacyjno-
-turystyczny na terenie województwa lubelskiego, oparty o obiekty w sty-
lu renesansu lubelskiego, charakterystycznego dla Lubelszczyzny nurtu 
w polskiej architekturze sakralnej”77. 

76 Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2007–2011, s.  62 (do-
kument pdf pobrany z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego). 

77 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2007–
–2010, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, Lublin 2006, s. 89.
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W analogicznym dokumencie, przygotowanym dla województwa opol-
skiego78, znów pojawia się problem z nomenklaturą (trasy takie nazywane 
są „turystycznymi szlakami zabytków”), ale wspieranie szlaków już istnieją-
cych, jak również tworzenie nowych, obejmujących charakterystyczne dla 
regionu cenne zespoły i obiekty zabytkowe, określone zostało jako jeden 
z celów strategicznych w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu kul-
turowego. W podobnym tonie utrzymano zapisy Wojewódzkiego programu 
opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2010–2013, świad-
czącego o dużej wrażliwości jego autorów w odniesieniu do krajobrazu kul-
turowego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że szlaki kulturowe zostały 
tam opisane jako forma towarzysząca dostępnym instrumentom z zakre-
su ochrony zintegrowanej. W podrozdziale zatytułowanym Kształtowanie 
obszarów zabytkowych i krajobrazów kulturowych zapisano: „Kształtowane 
przez wieki obiekty i obszary zabytkowe oraz krajobrazy kulturowe wy-
magają szczególnego poszanowania w procesach urbanistycznych i inwe-
stycyjnych. Do zachowania historycznych cech krajobrazów kulturowych 
konieczne jest podejmowanie decyzji mających na celu opiekę nad zabyt-
kami już na etapie programowania rozwoju i planowania przestrzennego. 
Ważne, aby wszelkie działania w przestrzeni kulturowej były prowadzone 
z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i tradycji miejsca, w tym 
tradycyjnych form zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy realizacji 
tych postulatów należy wykorzystywać dostępne instrumenty ochrony 
zintegrowanej: parki kulturowe, obszary chronionego krajobrazu, zespo-
ły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe. Uzupełnieniem tych 
przedsięwzięć powinno być także tworzenie i rozwój szlaków kulturowych. 
Dla zwiększenia konkurencyjności regionu, miasta i wsi niezbędne mogą 
okazać się kształtowanie krajobrazu z wykorzystaniem metod rehabilitacji 
lub rekompozycji układów urbanistycznych czy ruralistycznych czy od-
tworzenie sylwety miejscowości”79. 

Bardzo dużo miejsca szlakom kulturowym poświęcono w opracowaniu 
przygotowanym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego80. Znów panu-
je tam jednak zamieszanie w obrębie wykorzystanej nomenklatury, co nie 

78 Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007–2010, Załącz-
nik do uchwały nr XIV/158/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 
2007 roku.

79 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 2010–
–2013, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 2010, s. 34–35.

80 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010 –2013, Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2010.
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pozwala autorom na wprowadzenie precyzyjnej i jednoznacznej defi nicji 
szlaku kulturowego. Bez wątpienia jednak w dokumencie tym udało się 
uchwycić dualny charakter szlaków kulturowych, opisywanych jako istotny 
komponent ochrony dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym podkre-
śleniu ich roli na rynku usług turystycznych. We wstępie do Programu… za-
mieszczono informację o podejmowanych działaniach z zakresu „promocji 
i rozwoju markowego produktu turystycznego – Szlaku Architektury Drew-
nianej – który jest samochodowym szlakiem turystycznym”81, pisząc dwie 
strony dalej, że „...niniejszy program zawiera odniesienia do Kierunków roz-
woju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008–2013, w szcze-
gólności zaplanowanych zadań, odnoszących się bezpośrednio do zagad-
nień opieki nad zabytkami i dziedzictwem kulturowym, takich jak między 
innymi rozwój szlaków dziedzictwa narodowego, rozwój oferty turystycznej 
regionu poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, ochrona i walory-
zacja tradycyjnego krajobrazu Małopolski, dbanie o jakość wspólnej prze-
strzeni, zachowanie tradycyjnego stylu budownictwa i zagospodarowania 
przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem terenów chronionych, estety-
zacja centrów miejscowości uzdrowiskowych”82. Bardzo mocno podkreślo-
no tu znaczenie zasobu dziedzictwa kulturowego, w istotny sposób odnosząc 
się do kwestii ochrony i kształtowania pejzażu kulturowego, jednoznacznie 
wskazując, że między innymi szlaki kulturowe mają formułę o wiele szer-
szą niźli tylko „produktu turystycznego”. Kolejne uzupełnienia tej pojemnej 
formuły przynoszą zapisy odnajdywane w różnych miejscach dokumentu, 
w którym przeczytać można na przykład, że wśród zadań programowych 
o randze ponadlokalnej przewiduje się między innymi „Opracowanie kon-
cepcji tematycznych i funkcjonalno-przestrzennych szlaków kulturowych 
o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym, wytyczonych na pod-
stawie zasobów dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa oraz 
wspieranie zagospodarowania i promowanie istniejących szlaków kulturo-
wych na obszarze województwa”83. Z punktu widzenia porządkowania no-
menklatury używanej w odniesieniu do szlaków kulturowych, za niezwykle 
interesujący należy uznać zapis pojawiający się w Aneksie; rozdział 3. tego 
fragmentu zatytułowano po prostu Szlaki dziedzictwa kulturowego84. Kon-
sekwentne używanie tego terminu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu go dla 

81 Tamże, s. 7.
82 Tamże, s. 9.
83 Tamże, s. 106
84 Ten termin pojawia się również w dokumencie opracowanym w województwie lu-

belskim, tam jednak uzupełniony jest o przymiotnik „turystyczny” (zob. Wojewódzki pro-
gram opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2007–2010, s. 104).
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produktów o określonym standardzie (również merytorycznym), mogłoby 
przyczynić się do ostatecznego uporządkowania funkcjonujących w Polsce 
kilkuset tras o charakterze kulturowym (o czym przyjdzie jeszcze napisać).

W wielu spośród cytowanych dokumentów odnaleźć można dowody na 
świadomość konieczności przeprowadzania działań porządkujących w ob-
rębie szlaków kulturowych. W ramach Programu ochrony dziedzictwa kul-
turowego województwa kujawsko-pomorskiego, wśród postulowanych dzia-
łań pozaustawowych, znalazł się – co prawda na ostatnim miejscu – punkt: 
„Uporządkowanie problematyki szlaków kulturowych na terenie woje-
wództwa z eliminacją tych, które praktycznie nie funkcjonują, oraz pro-
mocyjne wzmocnienie tras o szczególnej wartości dla regionu”85. Istotne 
zapisy w tym względzie ujęto w Programie…. opracowanym dla wojewódz-
twa lubelskiego. Zwrócono tam między innymi uwagę na konieczność usy-
stematyzowania i ujednolicenia istniejących i projektowanych szlaków, ko-
ordynację działań wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwijaniem 
tych tras, jak również koordynowanie działań promocyjnych odnośnie do 
szlaków przebiegających przez tereny różnych województw86. 

Interesujące zapisy w tym zakresie wprowadzono do Wojewódzkiego pro-
gramu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008–2011, 
w którym czytamy między innymi „Oznakowaniu szlaków powinna towa-
rzyszyć szeroko pojęta promocja czynna (w formie między innymi festy-
nów, turniejów rycerskich, zorganizowanych wycieczek, rajdów i biesiad), 
jak również bierna (w formie map, folderów, przewodników). Konieczne 
jest przygotowanie oferty wydawnictw w jednolitej szacie grafi cznej, na któ-
rą składać się będą wielojęzyczne mapy, foldery, przewodniki. Ważne będzie 
także wykorzystanie form promocji w mediach, jak również przygotowa-
nie zintegrowanej akcji promocyjnej na skalę krajową i międzynarodową. 
Realizacja zamierzenia będzie wymagała zaktywizowania przedsiębiorstw 
wielu branż”87. Pojawia się tam również postulat monitorowania przez Za-
rząd Województwa pewnych wskaźników związanych z funkcjonowaniem 
szlaków kulturowych; do tych podlegających kontroli parametrów zaliczo-
no: długość oznakowanych szlaków turystycznych (tytuł tego podrozdziału 
zawiera nazwę pełniejszą: Szlaki turystyczne wytyczone w oparciu o zasoby 

85 Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2009–
–2012, s. 145 (dokument pdf pobrany z http://www.kujawsko-pomorskie.pl/fi les/sejmik/
uchwaly/2008/US-3-08-496-z1.pdf).

86 Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2007–
–2010, s. 103–105. 

87 Czas mija – pomniki zostają. Wojewódzki program opieki nad zabytkami w woje-
wództwie łódzkim na lata 2008–2011, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2008, s. 93. 
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dziedzictwa kulturowego regionu88), liczbę miejsc odpoczynku urządzonych 
przy szlakach turystycznych, liczbę wydanych folderów i przewodników 
o szlakach kulturowych, liczbę opracowanych koncepcji funkcjonalno-
-przestrzennych szlaków turystycznych, liczbę zintegrowanych akcji pro-
mujących walory kulturowe i turystyczne województwa łódzkiego.

Analizując cytowane dokumenty, należy stwierdzić, że dowodzą one cał-
kowitego chaosu w sferze funkcjonujących i planowanych szlaków kulturo-
wych. W opisie tego typu tras autorzy posługują się dowolnymi terminami, 
w różny sposób traktowana jest rola tych szlaków w regionie, przypisuje 
się im ponadto różne znaczenie. Ostatecznym dowodem na prawdziwość 
przedstawionej powyżej diagnozy jest zapis, jaki odnajdujemy w Programie 
opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009–2012; rozdział 
IX (Główne cele, kierunki i zadania opieki nad zabytkami w województwie 
lubuskim), zawiera punkt Tematyczne szlaki turystyczne i krajobrazowe, 
rozpoczynający się od stwierdzenia, że „Szlaki turystyczne, a także szlaki 
krajobrazowe stanowią formę ochrony krajobrazu kulturowego zapisaną 
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”89. Tymczasem we 
wspomnianej ustawie słowo „szlak” nie pojawia się ani razu…

Ogólną orientację w zawartości wojewódzkich programów opieki nad 
zabytkami pod względem opisu potencjału szlaków kulturowych, ich zna-
czenia w przestrzeni publicznej i wykorzystania jako elementu ochrony 
oraz kształtowania dziedzictwa kulturowego daje tabela 1.

Ponieważ w analizowanych dokumentach wielokrotnie odnaleźć moż-
na odwołania do wojewódzkich strategii rozwoju turystyki, warto spraw-
dzić, jak konkretnie opisywana jest w nich kwestia szlaków kulturowych. 
Są one przedstawiane, co wynika z charakteru opracowań, jako produkty 
turystyczne, a ich opis (niekiedy bardzo interesujący i wyczerpujący) spro-
wadza się najczęściej do prezentacji poszczególnych atrakcji na trasie. Za 
zaskakujące należy natomiast uznać rozbieżności pojawiające się pomiędzy 
dokumentami opracowanymi w tych samych województwach, świadczące 
o braku komplementarności podejmowanych działań oraz (zapewne) złej 
komunikacji pomiędzy departamentami90.

88 Tamże, s. 92.
89 Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009–2012, załącznik 

do Uchwały nr XXXI/287/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 
roku, s. 44.

90 Przykładem mogą być dokumenty opracowane w województwie podkarpackim: 
Program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006–2009 i Strate-
gia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013. Pomimo że oba 
zostały opublikowane w tym samym roku (2006), zestaw prezentowanych szlaków kulturo-
wych na terenie województwa jest różny.
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91 92 93

Szlaki kulturowe (znów nazywane różnie w różnych dokumentach; 
w zależności od kontekstu bywają określane m.in. mianem szlaków tema-
tycznych, krajoznawczych, historycznych, religijnych) są wpisywane w ca-

91 Zgodnie z informacją uzyskaną w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Podlaskiego wojewódzki program opieki nad zabytkami jest opracowa-
ny, ale nie został uchwalony przez sejmik województwa (co nastąpi najprawdopodobniej 
w roku 2011).

92 Dokument nie omawia w ogóle tematu szlaków kulturowych.
93 W omawianym dokumencie w ogóle nie występuje określenie „szlak kulturowy”. 

Jedynie w rozdziale 7. (Praktyczne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – roz-
wój turystyki, działania edukacyjne, promocyjne itp.), w punkcie 7.8 zapisano „Działania 
związane z funkcjonowaniem szlaków edukacyjno-turystycznych po zasobach dziedzictwa 
kulturowego”).

Tabela 1. Uproszczona ocena merytorycznej zawartości wojewódzkich programów opieki 
nad zabytkami pod względem opisu fenomenu szlaków kulturowych (opracowanie własne)

Dokument Ocena 
zawartości

Program opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego 2007–2011 •••
Program opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 
2009–2012

••

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 
2007–2010

••••

Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2009–2012 •
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 
2008–2011

•••

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010–2013 ••••
Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2006–2009 (województwo 
mazowieckie)

•

Program opieki nad zabytkami województwa opolskiego na lata 2007–2010 •••
Program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 2006–2009 ••
województwo podlaskie –90

Program opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2007–2010 –91

Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie śląskim na lata 
2010–2013

••

Program opieki nad zabytkami w województwie świętokrzyskim na lata 2007–2011 •
Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2008–2011 (województwo 
warmińsko-mazurskie)

–92

Wielkopolski wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2008–2011 •••
Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2008–2012 dla województwa 
zachodniopomorskiego

•
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łościowy system szlaków turystycznych na terenie województwa. W tym 
wymiarze pojawia się jednak problem klasyfi kowania szlaków kulturowych 
– autorzy wielu dokumentów nie są w stanie przypisać ich (jako odręb-
nej grupy) do któregoś z tradycyjnie wyróżnianych zbiorów. Przykładowo 
w Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–
–2014 znajdujemy następującą informację: „Szlaki, w zależności od ich 
charakteru, podzielić można na następujące kategorie:

1) Piesze szlaki turystyczne.
2) Znakowane szlaki i ścieżki rowerowe.
3) Szlaki wodne.
4) Samochodowe trasy turystyczne.
5) Szlaki spacerowe na terenie miasta Kielce.
6) Ścieżki dydaktyczne.
7) Inne”94.
Trudno odnaleźć w zaproponowanej systematyce szlaków miejsce dla 

tras o charakterze kulturowym. Dopiero uważna lektura dokumentu po-
zwala odnaleźć miejsca, w które zostały one wpisane. Przykładowo, szlak 
„Śladami Zabytków Techniki – Dolina Kamiennej” opisywany jest jako 
szlak rowerowy, zaś Szlak Monastyczny Cystersów został zakwalifi kowany 
jako samochodowa trasa turystyczna. Tym sposobem umyka zbiór szlaków 
kreowanych na podstawie zasobu dziedzictwa kulturowego, a właśnie ten 
wyróżnik pozwoliłby na wydzielenie odrębnej grupy szlaków (tak postąpili 
np. autorzy strategii opracowanej w Lublinie95).

Za najcenniejszy spośród omawianych dokumentów – jeśli chodzi o me-
todologię tworzenia oraz zarządzania szlakami kulturowymi – należy uznać 
Lubuską strategię rozwoju turystyki na lata 2006–2013. W precyzyjnie kom-
ponowanej strategii rozwoju (zawierającej m.in. diagnozę stanu obecnego, 
misję i wizję rozwoju oraz cele strategiczne) sporo miejsca poświęcono szla-
kom tematycznym (kulturowym). Porządkując cały zbiór, wprowadzono po-
dział szlaków znajdujących się na terenie województwa ze względu na ich 
zasięg; wyróżniono: szlaki ponadregionalne (w tym transgraniczne), regio-
nalne oraz lokalne (gminne). Przedstawiono przy tym ideę integracji lokal-
nej oraz przestrzennej, realizowanej poprzez szlaki tematyczne. Podkreślono 
przy tym znaczenie waloru ich odrębności i unikatowości: „Każdy ze szlaków 

94 I. Majewska, M. Ragus, T. Telniuk, K. Czerniawska, Strategia rozwoju turystyki w wo-
jewództwie świętokrzyskim na lata 2006–2014, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, War-
szawa 2005, s. 181.

95 Zob. Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji w wojewódz-
twie lubelskim. Cele i główne kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji, Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego, Lublin 2008, s. 142.
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rozwijanych jako kompleksowy produkt turystyczny (produkt zintegrowa-
ny) będzie scalał wybrane atrakcje tematyczne regionu. W ramach produktu 
będzie zarówno scalana, jak i kreowana oferta usług (turystycznych i oko-
łoturystycznych). Powstawać będzie także spójna infrastruktura wokół pro-
duktu oraz system identyfi kacji. Produkt tego typu powinien posiadać jasno 
określoną strukturę organizacyjną (lidera – podmiot wiodący, fi rmę, grupę 
zarówno partnerów społecznych, jak i prywatnych, sponsorów, w tym me-
dialnych) oraz koncepcję komercjalizacji. Rekomenduje się także markowa-
nie produktów (szlaków), w tym opracowanie koncepcji marki, jej wizualiza-
cji, atrybutów (pamiątki, imprezy itp.). Każdy ze szlaków powinien posiadać 
własny, unikatowy zestaw atrybutów, ofert czy świadczonych usług”96. 

Ten poziom merytorycznego opisu szlaków kulturowych i drzemiącego 
w nich potencjału nie jest spotykany w innych – spośród analizowanych – 
dokumentach. Ocenę ich zawartości pod tym względem ilustruje tabela 2.

Tabela 2. Uproszczona ocena merytorycznej zawartości wojewódzkich strategii rozwoju 
turystyki pod względem opisu fenomenu szlaków kulturowych (opracowanie własne)

Dokument Ocena 
zawartości

Program rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego •••
Strategia rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim •
Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji. Cele i główne 
kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji

••••

Lubuska strategia rozwoju turystyki na lata 2006–2013 ••••
Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007–2020 •••
Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008–2013 ••
Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007–2013 •••
Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007–2013 ••••
Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013 •••
Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podla-
skiego do 2010 roku

•

Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004–2013 •
Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013 ••
Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 2006–2014 •••
Strategia rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim •
Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim ••
Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku •••

96 Lubuska strategia rozwoju turystyki – lata 2006–2013, Lubuska Organizacja Tury-
styczna LOTur, Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Zielona Góra–Warszawa 2005, s. 11.
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I.3.6. Szlaki kulturowe a turystyka kulturowa 

Szlaki kulturowe (często zwane tematycznymi szlakami kulturowymi) opi-
sywane są w polskiej literaturze naukowej przede wszystkim jako istotny 
produkt w obrębie turystyki kulturowej. Tak zdefi niowana przynależność 
nie może budzić wątpliwości, konieczne są jednak pewne uściślenia defi ni-
cyjne w tym zakresie. 

I.3.6.1. Turystyka kulturowa a kultura

Podstawową trudnością stojącą na drodze precyzyjnego zdefi niowania, 
czym jest turystyka kulturowa, są szybko zmieniające się defi nicje samej 
kultury. Już w pierwszym wydaniu swojej książki Dzieje kultury polskiej 
Maria Bogucka stwierdzała, że istnieje ponad 160 różnych jej defi nicji97. 
Dziś jest ich zapewne dwa razy tyle, a zakres pojęciowy, który ogarniają, 
trudno określić precyzyjnie. Według defi nicji zawartej w Nowej encyklo-
pedii powszechnej PWN „W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to 
wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludz-
kich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako 
tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone – w odróżnieniu od tego, 
co biologicznie odziedziczone”98. W Słowniku wiedzy o kulturze zapisano, 
że kultura to „całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości. 
Kultura to wdrażanie w życie i pielęgnowanie tego, co cenne (wartości) dla 
czyjegoś rozwoju lub przekształcanie życiowego środowiska (świata lub 
jego dowolnego aspektu) w celu nadania mu wartości”99. 

W zależności od przyjmowanej perspektywy możliwe są także inne, 
znaczące defi nicje pojęcia kultury. W cieszącym się zasłużoną sławą tomie 
pod redakcją Lawrence’a E. Harrisona i Samuela P. Huntingtona Kultura 
ma znaczenie, w którym autorzy podjęli trud zbadania wpływu czynników 
kulturowych na rozwój ekonomiczny i polityczny, wprowadzono defi ni-
cję kultury całkowicie odmienną od przedstawionych powyżej. W przed-
mowie do przywołanej książki można przeczytać, że: „Pojęcie »kultura« 
doczekało się wielu znaczeń na gruncie różnych dyscyplin naukowych 
i w ramach różnych kontekstów. Używa się go często w odniesieniu do in-

97 Zob. M. Bogucka, Dzieje kultury polskiej do 1918 roku, Ossolineum, Wrocław–War-
szawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 5.

98 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, tom 3, s. 618.

99 Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa 2009, s. 314.
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telektualnych, muzycznych, artystycznych czy literackich wytworów danej 
społeczności, czyli jej »kultury wysokiej«. Antropologowie kulturowi […] 
uznają kulturę za tzw. gęsty opis i określają tym mianem wszystkie aspekty 
życia danej społeczności: wartości, praktyki, symbole, instytucje oraz rela-
cje międzyludzkie występujące w jej ramach. W niniejszej książce skupi-
my się jednak przede wszystkim na tym, w jaki sposób kultura wpływa na 
rozwój społeczeństwa. Chcąc zawrzeć w kulturze wszystko, nie wyjaśnimy 
niczego. Dlatego też defi niujemy kulturę w kategoriach czysto przedmioto-
wych jako wartości, postawy, przekonania, opinie oraz leżące u ich podstaw 
przeświadczenia powszechne wśród członków danej społeczności”100. 

Takie zawężenie pojęcia kultury w celu uchwycenia czy scharakteryzo-
wania konkretnego zagadnienia wydaje się zabiegiem jak najbardziej celo-
wym. Dlatego próbując defi niować turystykę kulturową oraz merytoryczną 
podbudowę szlaków kulturowych, warto sięgnąć po formułę, co prawda 
nie najnowszą, ale istotną, gdyż jej twórca, Fernando Braudel101, był histo-
rykiem szczególnie wyczulonym na zagadnienie czasu, a ten jest najlep-
szym miernikiem rzeczywistej wartości wytworów kultury: „Cywilizacja 
to przede wszystkim pewna przestrzeń, »obszar kulturowy«, jak powiadają 
antropologowie, ramy pomieszczenia. W obrębie tego bardziej czy mniej 
obszernego, ale nigdy bardzo ciasnego mieszkania wyobrazić sobie bar-
dzo proszę różnorodną masę »dóbr«, rysów kulturowych, zarówno więc 
kształt, budulec domów, ich dach, jak i sposób wykonania strzały oblepio-
nej piórami, jakiś dialekt lub grupę dialektów, a także upodobania kuli-
narne, jakąś szczególną technikę, sposób wierzenia, sposób kochania czy 
wreszcie busolę, papier, prasę drukarską. Pierwszymi oznakami spójności 
kulturowej jest regularne zgrupowanie lub częstotliwość pewnych rysów 
oraz wszechobecność ich na określonym obszarze. Jeśli do tej spójności 
w przestrzeni dochodzi trwałość w czasie, to całą »sumę« repertuaru ob-
darzam mianem cywilizacji czy kultury”102. A więc kulturą nadal może być 
„wszystko”, ale w opisywanym tu kontekście interesujące jest wyłącznie to, 
co nabiera pewnego rytmu, powtarzalności występowania w ściśle określo-
nym czasie i konkretnym miejscu. To właśnie te elementy kultury określa 
się mianem kulturowego dziedzictwa, ono z kolei jest podstawową treścią 
szlaków kulturowych.

100 L.E. Harrison, S.P. Huntington [red.], Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają 
na rozwój społeczeństw,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 13–14. 

101 Był on twórcą koncepcji trzech czasów w historii: czasu krótkiego, czasu cykliczne-
go oraz czasu długiego trwania (ten ostatni odnosił do przemian społecznych oraz rozwoju 
cywilizacji, również w ujęciu kulturowym).

102 F. Braudel, Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 291.
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I.3.6.2. Turystyka kulturowa – defi nicje 

Trudnością zasadniczą jest także samo wydzielenie turystyki kulturowej 
z ogólnego obszaru turystyki jako takiej. Niejasne są przede wszystkim 
kryteria określające, co czyni podróżującego turystą kulturowym. Pod-
stawowym zagadnieniem w tym zakresie jest nie tylko konieczny stopień 
nasycenia podróży treściami kulturowymi, ale i określenie, co wchodzi 
w zakres zainteresowań turysty kulturowego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
uściślenia takie nie nastręczały większych trudności. Wiązało się to z fak-
tem, że powszechny odbiór „prawdziwej kultury” wiązał się z najbardziej 
wartościowymi wytworami ducha ludzkiego, a więc zbiorem określanym 
mianem „kultury wysokiej”. Dlatego nawet dla wielu autorów współczes-
nych turystyka kulturowa (określana niekiedy mianem „turystyki kultu-
ralnej”) wiąże się z wycieczkami do miejsc o wysokiej wartości artystycz-
nej i historycznej, odwiedzinami muzeów, galerii, teatrów, zwiedzaniem 
zabytków architektury oraz uczestniczeniem w wydarzeniach kultural-
nych103. Defi nicje te, w obliczu dynamicznie rozwijającego się zjawiska 
turystyki kulturowej (oraz opisanej wyżej ewolucji pojęcia kultury), sto-
sunkowo szybko straciły swoją użyteczność. Ich przeciwieństwem stały się 
defi nicje kreślone maksymalnie szeroko, pozostawiające możliwie wielki 
margines zarówno dla pojęcia kultury, jak i turystyki. Doskonałym re-
prezentantem tej grupy może być defi nicja zaproponowana przez Joannę 
Małek, określająca mianem turystyki kulturowej „wszelkie formy podróży, 
których głównym motywem jest chęć kontaktu z kulturą w szerokim jej 
rozumieniu”104.

Dla nowych określeń turystyki kulturowej olbrzymie konsekwencje miał 
fakt coraz powszechniejszego używania terminu „dziedzictwo kulturowe”. 
Właśnie defi nicje z tego kręgu – a więc wiążące turystykę kulturową z zain-
teresowaniem dziedzictwem – wydają się najbardziej interesujące z punktu 
widzenia zagadnień opisywanych w niniejszej monografi i. Andrzej Kowal-
czyk (zastrzegając, że jest to wąskie znaczenie pojęcia), określił turystykę kul-
turową „...jako zespół zachowań turystów związanych z ich autentycznym 
zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym (zabytkami, folklorem, miej-
scami związanymi z ważnymi wydarzeniami itp.) oraz z ich uczestnictwem 

103 Zob. S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995; M. Marczak, Rodzaje turystyki [w:] A. Szwichtenberg [red.], Pod-
stawy turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.

104 J. Małek, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, „Prace i Studia Geo-
grafi czne” 2003, tom 32, s. 20.
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w szeroko rozumianym współczesnym życiu kulturalnym”105. Jej dopełnie-
niem może być określenie zaproponowane przez Armina Mikosa von Rohrs-
cheidt: „Nazwą turystyki kulturowej możemy określić te wszystkie grupowe 
lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie 
uczestników podróży z wytworami kultury (czyli z czymś, co odsyła ich do 
kultury jako rzeczywistości myślowej, a ich samych czyni interpretatorami 
owych wytworów), skutkujące jakościowym powiększeniem ich wiedzy o niej 
i o zorganizowanym przez człowieka świecie otaczającym jako jej wytworze, 
jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający argu-
ment dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”106. 

 Interesujący nurt tworzą te opracowania, których autorzy zwracają uwa-
gę, iż sama turystyka jest zjawiskiem kulturowym – gdziekolwiek się udamy, 
jakkolwiek będziemy spędzali czas, spotkamy innych ludzi, a samo ich po-
znanie stanie się aktem doświadczenia kulturowego czy też aktem kulturowej 
wymiany. Na gruncie polskim najciekawszym spojrzeniem na ten wymiar 
turystyki jest opracowanie Krzysztofa Przecławskiego107. Przedstawił on 
w pięciu punktach nierozerwalne związki turystyki i kultury, stwierdzając, iż:

1) turystyka jest funkcją kultury (a więc wyrazem danej kultury);
2) turystyka jest elementem kultury (nie można w pełni opisać współ-

czesnej kultury, nie uwzględniając zjawiska, jakie stanowi turystyka);
3) turystyka jest przekazem kultury (wartości kulturowe jednych spo-

łeczności są przenoszone do innych m.in. poprzez turystykę);
4) turystyka jest spotkaniem kultur (zawsze – choć w różnym zakresie 

– dochodzi do wymiany wartości pomiędzy gośćmi a tubylcami);
5) turystyka może stymulować przemiany kulturowe.

Uwzględniając ten punkt widzenia, uprawnione stają się interpretacje 
traktujące niemal każdą aktywność turystyczną jako formę turystyki kultu-
rowej. W literaturze tematu można spotkać wykazy obejmujące najróżniejsze 
formy turystyki kulturowej, zalicza się do nich na przykład: turystykę reli-
gijną, zdrowotną, edukacyjną, kulturalno-artystyczną, prestiżową, sportową, 
hazardową, przemysłową, historyczno-militarną, martyrologiczną, kulinar-

105 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa [w:] A. Kowalczyk [red.], Turysty-
ka kulturowa. Spojrzenie geografi czne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografi i i Stu-
diów Regionalnych, Warszawa 2008, s. 13.

106 A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne – idea, potencjał, organiza-
cja, Proksenia, Kraków 2010, s. 15; warto zwrócić uwagę na tego autora, gdyż pisząc z po-
zycji badacza turystyki kulturowej, konsekwentnie – bodaj jako jedyny – podnosi kwestię 
organizacji szlaków (określaną przez niego mianem „koordynacji”).

107 Zob. K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 
1997, s. 32–33.
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ną, rozrywkową, erotyczną, kosmetyczną czy ezoteryczną108. Takie ujęcie 
jest jednak dla zwartej defi nicji nieprzydatne, zamazuje obraz i uniemożli-
wia wskazanie ostrych kryteriów; oddaje natomiast dobrze chaotyczny wy-
miar współczesności, w której nic nie jest pewne, a każdy paradygmat może 
ulec przewartościowaniu – zwłaszcza w obrębie dziedziny rozwijającej się 
tak dynamicznie jak turystyka, podsycana z jednej strony nieskończonymi 
zdolnościami kreacyjnymi organizatorów, z drugiej zaś niezaspokojoną cie-
kawością turystów. Tym sposobem atrakcją kulturową może stać się „wszyst-
ko”: „Przy normalnym rozwoju turystyki żadne przedsiębiorstwo nie oprze 
się zamianie w atrakcję turystyczną, nawet gospodarstwo domowe. Wybra-
ne domy w osiedlu Society Hill w śródmieściu Filadelfi i otwarte są cały rok 
dla turystów. Odwiedzającym Japonię standardowo zapewnia się możliwość 
wejścia do typowego domu klasy średniej, obejrzenia go, a nawet uczestni-
czenia – w ograniczonym zakresie – w jego życiu. Francuskie Ministerstwo 
Turystyki umożliwia indywidualne atrakcje w rodzaju zaproszenia na kawę 
do francuskiego domu, a nawet popołudniową przejażdżkę samochodem za 
miasto z Francuzem »o mniej więcej tym samym statusie społecznym«. […] 
Firma organizująca zwiedzanie Londynu proponuje wycieczkę po publicz-
nych szaletach. Firma pod nazwą See Britain podaje, że zwiedzanie szale-
tów rozpocznie się w niedzielę […]. Obejmować będzie ubikacje w City i na 
West End. Jak twierdzi rzecznik fi rmy, zwiedzający obejrzą najlepsze w tych 
dzielnicach szalety z czasów królowej Wiktorii oraz toalety edwardiańskie, 
w czym towarzyszyć im będzie przewodnik omawiający urządzenie wnętrz, 
architekturę, godziny otwarcia oraz historię obiektów”109.

Bez wątpienia, opisane wyżej przykłady zaliczyć należy do turystyki 
kulturowej. Poszukując jednak klarownej defi nicji szlaków kulturowych 
(co będzie miało olbrzymie znaczenie w procesie ich tworzenia, systema-
tyce, merytorycznej zawartości), instynktownie chcielibyśmy się przesunąć 
w stronę kultury, pojmowanej jako dorobek konkretnej społeczności (rów-
nież techniczny czy technologiczny), w dużej mierze związany z obszarem 
do niedawna określanym mianem „kultury wysokiej”. Jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu podział na kulturę wysoką i niską (popularną, masową) nikogo nie 
raził. Obecnie nie mamy wątpliwości, że wprowadzanie takiego rozróżnie-
nia nie ma sensu; nikt już chyba nie odważy się poprowadzić – nawet nie-
ostro zarysowanej – granicy między tymi obszarami. Wobec powyższego 
problematyczne stało się także defi niowanie (i wartościowanie) kompeten-

108 Zob. A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa, s. 28.
109 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza SA, Warszawa 2005, s. 80–81, 85.
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cji kulturowych. Nie miejsce to, by rozstrzygać, czy to dobrze, czy źle, warto 
jednak zauważyć, że w wyniku tych zmian pojęcie „człowiek kulturalny” 
okazuje się anachroniczne, ponieważ nikt nie poważy się już wskazać, jaki-
mi cechami powinien się on wyróżniać… 

I.3.6.3. Szlaki kulturowe a turystyka

Dążąc do pełnego rozpoznania potencjału szlaków kulturowych, należy 
stwierdzić, że fakt ich funkcjonowania w obrębie rynku usług turystycz-
nych w najmniejszym nawet stopniu nie wyczerpuje ich społecznego zna-
czenia. W tym wąskim ujęciu szlak staje się bowiem jedynie produktem 
turystycznym, a tym mianem określa się wszystko „co może znaleźć się na 
rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokaja-
jąc czyjeś pragnienie lub potrzebę”110. Jakbyśmy jednak nie modyfi kowali 
tej defi nicji, „produktowe” ujęcie zagadnienia szlaków kulturowych zawsze 
będzie sprowadzało jego rolę do poziomu przedmiotu wymiany ekono-
micznej. Produktem turystycznym będą z tej perspektywy wszelkie dobra 
i usługi wytworzone oraz nabywane w okresie wyjazdu ze stałego miejsca 
zamieszkania, bezpośrednio przed podróżą, podczas jej trwania, pobytu 
w innym miejscu oraz powrotu111. We wszelkich ujęciach tego typu stroną, 
której poświęca się najwięcej uwagi, jest nabywca (turysta), umyka nato-
miast zupełnie udział w tym procesie społeczności lokalnej (w najlepszym 
razie jest ona traktowana jako oferent/wytwórca usługi, po jej stronie może 
więc być lokowany przychód związany z obrotem dobrami/usługami tury-
stycznymi). Nie dostrzega się natomiast fundamentalnego znaczenia „pro-
duktu” oferowanego w ramach turystyki kulturowej: wymiaru korzyści 
pozaekonomicznych płynących dla społeczności lokalnej (takich jak duma 
z własnego dziedzictwa, budowanie czy wzmacnianie tożsamości kulturo-
wej, wzrost przywiązania do małej ojczyzny, docenienie znaczenia zasobów 
kulturowych itd.)112.

110 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, 
Warszawa 1994, s. 400.

111 Zob. G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Aka-
demia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998, s. 24.

112 Z tego powodu na potrzeby niniejszych rozważań bardziej przydatne będzie po-
sługiwanie się defi nicjami niewyrastającymi z orientacji marketingu transakcyjnego, ale 
relacyjnego. W tym ujęciu produktem są zarówno „rzeczy fi zyczne, usługi, pomysły, idee, 
miejsca, organizacje oraz inne wytwory potencjału intelektualnego, przyrodniczego, pro-
dukcyjnego i społecznego ludzkości” (Bogdan Sojkin [red.], Zarządzanie produktem, Pań-
stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 19).
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Sama postawa nabywcy, mentalna konstrukcja turysty (również kul-
turowego), może być zagrożeniem dla zasobu dziedzictwa. Turyści są 
„...świadomi jedynie niewielkiej części dostępnego dziedzictwa w ograni-
czonej liczbie miejsc i tylko tę część eksploatują, pozostawiając większość 
niespożytkowaną. To, co wielkie, niecodzienne, spektakularne, uznane, 
rozpoznawalne i przystępne, będzie na ogół faworyzowane, reszta zaś 
ignorowana”113. Chodzi więc o ciągłe szukanie równowagi w zagospoda-
rowywaniu dziedzictwa na potrzeby turystyki – z jednej strony chronienie 
go przed nadmierną eksploatacją, z drugiej zaś – przed opuszczeniem i za-
pomnieniem. Płynie z tego również wniosek, że turystyka nigdy nie może 
być traktowana jako wystarczające narzędzie wykorzystywane w procesie 
ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego.

I.3.7. Szlaki kulturowe a krajoznawstwo

Fenomen szlaków kulturowych niemal całkowicie pozostaje poza sferą za-
interesowań Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Szlaki 
kulturowe występują w opracowaniach PTTK jedynie wówczas, gdy są zna-
kowanymi szlakami pieszymi (np. Szlak Orlich Gniazd w województwach 
małopolskim i śląskim). Również wydana w roku 2007 Instrukcja znako-
wania szlaków turystycznych114 całkowicie pomija kwestie funkcjonowania 
szlaków kulturowych115. 

Prowadzi to do sytuacji absurdalnych: na podstronie internetowej 
PTTK116, poświęconej krajoznawstwu, nie znalazły się informacje o żad-
nym szlaku kulturowym. Nie zawiera ich również opracowana przez PTTK 
publikacja książkowa Kanon krajoznawczy Polski117. Tym sposobem towa-
rzystwo mające w nazwie przymiotnik „krajoznawcze” zbywa milczeniem 
jedną z najważniejszych form prezentowania dziedzictwa kulturowego.

113 G.J. Ashworth, dz. cyt., s. 36.
114 Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warsza-

wa 2007.
115 Mimo to Zarząd Główny PTTK przyjął uchwałę (Uchwała nr 170/XVI/2007 Za-

rządu Głównego PTTK z dnia 21 IV 2007 roku w sprawie wytyczania, znakowania i od-
nawiania szlaków turystycznych przez PTTK, pkt 2.), zgodnie z którą wspomniana wyżej 
„instrukcja może być stosowana do wytyczania i znakowania szlaków kulturowych”, zaś 
Oddział Ziemi Tarnowskiej PTTK podjął się roli organizatora nowego szlaku kulturowego 
w Małopolsce: „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”…

116 http://www.pttk.pl/kznw/kznw.php (odczyt 20 II 2011 r.)
117 W. Łęcki [red.], Kanon krajoznawczy Polski, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 

2000. 
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Swoją drogą zagadnienie polskiego krajoznawstwa jest niezwykle in-
teresujące w kontekście funkcjonowania szlaków kulturowych, ich me-
rytorycznej zawartości, znaczenia dla wspólnot lokalnych, narodowych, 
również dla gości z zewnątrz. Można zaryzykować stwierdzenie, że istota 
istnienia takich szlaków jest zbieżna z sensem krajoznawstwa. Przed laty, 
szukając jego defi nicji, Mieczysław Orłowicz stwierdzał, że jeśli krajoznaw-
stwo „nie jest nauką, to jest kwintesencją, a raczej popularyzacją innych 
nauk”118. Wojciech Lipniacki dodawał zaś, że „krajoznawstwo [...] korzysta 
z różnorodnych dyscyplin naukowych, dokonuje ich integracji i sprowa-
dza do konkretnych terenów, miejsc, przedmiotów itp., czyniąc je bardziej 
przystępnymi i zrozumiałymi”119. Szczególnie to drugie określenie pasuje 
do rozważań zawartych w niniejszej monografi i. W ideę krajoznawstwa, 
pojmowanego jako sposób na poznanie oraz pogłębienie wiedzy o kultu-
rze i tradycji danego regionu, szlaki kulturowe wpisują się wręcz znakomi-
cie. Ich istoty nie da się – jak pisano we wstępie – zamknąć w sferze pojęć 
jednej tylko dyscypliny. Chcąc dogłębnie zrozumieć ich znaczenie, należy 
w pierwszej mierze dostrzec ich wielowymiarowość.

I.4. Szlak kulturowy – defi nicje

Opisane wyżej problemy defi nicyjne są przyczyną paradoksalnej sytuacji, 
w której nazwa „szlaki kulturowe” jest używana powszechnie, między inny-
mi w wojewódzkich dokumentach strategicznych, podczas gdy nie istnieje 
spójna i jednoznaczna defi nicja szlaku kulturowego jako takiego. Niestety, 
stwierdzić należy, że brak terminologicznej jednoznaczności panuje rów-
nież w obrębie defi nicji dotyczących ogólnie szlaków turystycznych120, choć 
w tym zakresie – przynajmniej teoretycznie – można odnosić się do źródeł 
uznawanych za wzorcowe. We wspominanej wyżej Instrukcji znakowania 
szlaków turystycznych umieszczono odrębny rozdział (III), zatytułowany 
Defi nicja szlaku turystycznego. Zapisano w nim, co następuje: 

„Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odby-
wania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wypo-
sażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne 

118 M. Orłowicz, Kongres Organizacji Urzędowych Propagandy Turystycznej, „Ziemia” 
1929, nr 20, s. 355.

119 W.  Lipniacki, Elementy teorii krajoznawstwa, Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze, Szczecin 1985.

120 Szeroko na ten temat pisze Armin Mikos von Rohrscheidt w książce Regionalne 
szlaki tematyczne…, s. 16–26.
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jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, 
o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegó-
łowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku 
niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych 
na terenach chronionych).

Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:
– piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydak-

tyczne;
– narciarskie;
– rowerowe;
– kajakowe;
– jeździeckie.
Każdy rodzaj szlaku posiada własny jednolity system znaków i urządzeń 

informacyjnych zgodny z niniejszą instrukcją. Systemy te muszą być kom-
plementarne, ponieważ szlaki różnych rodzajów mogą być prowadzone 
wspólnie. Szlaki turystyczne tworzą spójną sieć na terenie kraju i łączą się 
ze szlakami w krajach sąsiednich. Część szlaków stanowi elementy sieci 
międzynarodowych lub ogólnoeuropejskich. Wszystkie szlaki turystyczne 
jako elementy systemu bezpieczeństwa ruchu turystycznego i informacji 
turystycznej są ewidencjonowane w Centralnej Kartotece Szlaków PTTK, 
a ich tworzenie i znakowanie podlega jednolitym zasadom. Lokalne sieci 
ścieżek spacerowych, przyrodniczych i dydaktycznych powinny być rów-
nież ewidencjonowane w Centralnej Kartotece Szlaków PTTK oraz być 
oznakowane zgodnie z Instrukcją”121.

Ponieważ cytowana wyżej defi nicja stworzona została z myślą o prak-
tycznych działaniach związanych z wytyczaniem i konserwowaniem szla-
ków turystycznych pozostających w gestii PTTK, nie może ona spełniać 
wymogu uniwersalności. Z tego powodu podejmowane są ciągle nowe 
próby określania, czym taki szlak jest. Większość z nich dowodzi, że ogól-
na defi nicja nie może w pełni przystawać do fenomenu, jakim są szlaki 
kulturowe (w ich przypadku punktem wyjścia i podstawą defi nicji musi 
być dziedzictwo kulturowe, turystyka zaś jest ważną, ale jedną z wielu opi-
sywanych funkcji). Tymczasem część proponowanych defi nicji razi języ-
kiem całkowicie nieprzystającym do głęboko humanistycznego wymiaru 
szlaków kulturowych. Przykładowo, Jarosław Styperek122 proponuje taki jej 

121 Instrukcja znakowania szlaków turystycznych, s. 4.
122 Właśnie ta defi nicja stała się podstawą dla budowy hasła „szlak turystyczny” w in-

ternetowej Encyklopedii zarządzania, afi liowanej przez krakowski Uniwersytet Ekonomicz-
ny (http://mfi les.pl/pl/index.php/Szlak_turystyczny).
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kształt: szlak turystyczny to „...przestrzenny ciąg turystyczny służący do 
linearnej penetracji rekreacyjnej inicjującej interakcyjne związki pomiędzy 
turystą a środowiskiem geografi cznym, zachodzące w strefi e percepcji kra-
jobrazu multisensorycznego”123. 

Kluczowa pozostaje więc sprawa defi nicji. Autorem, który jako pierw-
szy dogłębnie zajął się tym problemem – w kontekście teoretycznych roz-
ważań na temat turystyki kulturowej – jest wspominany już Armin Mikos 
von Rohrscheidt124. Wychodząc od defi nicji sformułowanej przez László 
Puczkó i Támarę Ratz – autorów klasycznego podręcznika z dziedziny tu-
rystyki kulturowej, piszących, że „szlak kulturowy to szlak tematyczny, po-
siadający jako swój punkt ogniskujący walor kulturowy lub element dzie-
dzictwa kulturowego, przy czym kluczową rolę odgrywają w nim atrakcje 
o charakterze kulturowym”125 – Mikos von Rohrscheidt proponuje rozle-
glejsze pojęcie „szlaków turystyczno-kulturowych” wraz z kryterium ich 
podziału. Do szlaków turystyczno-kulturowych zalicza przede wszystkim 
szlaki historyczne (militarne, archeologiczne, pielgrzymie, biografi czne), 
a także historyczne szlaki handlowe, szlaki kultury architektonicznej oraz 
budowlanej, techniki i przemysłu, etnografi czne, dawnych rzemiosł i inne. 
Wskazuje przy tym, że „...w tym szerokim wyliczeniu zawarte jest pewne 
novum: zakreślony w ten sposób wachlarz tematów szlaków turystyczno-
-kulturowych odpowiada coraz powszechniej dziś przyjmowanej szerokiej 
defi nicji turystyki kulturowej, obejmującej jako swoje cele zarówno obiekty 
dziedzictwa kultury wysokiej, jak i powszechnej, a także realizującej pro-
gramy i zamierzenia edukacyjne. W takim rozumieniu pojęcia szlaków 
turystyczno-kulturowych zaznacza się jednocześnie wyraźny zamiar auto-
ra uzupełnienia mocno dotychczas w dokumentach europejskich akcento-
wanej idei »wymiany« międzykulturowej o zalążkowo dotąd wspominane 
w kontekście tych szlaków aspekty poznawania własnego dziedzictwa hi-
storycznego oraz tematyzowanej edukacji kulturowej”126. 

Mimo tylu prób, w naszym piśmiennictwie nadal brakuje zwięzłej de-
fi nicji szlaków kulturowych, których fundamentem byłaby nie turystyka, 
ale dziedzictwo kulturowe, materialne i niematerialne, pojmowane jako 

123 J. Styperek, Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Bogu-
cki, Poznań 2002, s. 25.

124 Zob. A. Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba kwalifi kacji 
oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 2, 
s. 17–31.

125 L. Puczkó, T. Ratz, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tour-
ism [w:] G. Richards [red.], Cultural tourism, Global and Local perspectives, Th e Haworth 
Hospitality Press, Nowy Jork 2007, s. 133.

126 A. Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne…, s. 20.
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dorobek określonej społeczności, dotyczący najróżniejszych obszarów ak-
tywności. Zgodnie z powyższymi założeniami, jej kształt mógłby być na-
stępujący: 

Szlak kulturowy to wytyczony i oznakowany szlak materialny, łączący 
obiekty i miejsca wybrane według ustalonego kryterium tematyzacji, bę-
dące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym szeroko 
pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicz-
nej, mniejszości narodowej czy narodu. Poprzez prezentację dziedzictwa 
materialnego szlak powinien umożliwiać poznanie i popularyzować 
dziedzictwo niematerialne, traktując oba te obszary jako nierozerwalną 
całość.

Poddany sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu, szlak kulturowy może 
stać się ważnym narzędziem ochrony, kształtowania i popularyzowania 
dziedzictwa kulturowego, oddziałując w równym stopniu na społeczności 
lokalne, jak i odwiedzających te miejsca turystów.

Nieodzownym uzupełnieniem powyższej defi nicji jest wprowadzenie 
podziału typologicznego szlaków, uwzględniającego zasięg ich występowa-
nia. W tym ujęciu szlaki można podzielić na:

1) międzynarodowe (biegnące przez obszar więcej niż jednego państwa);
2) ponadregionalne (biegnące przez obszar więcej niż jednego woje-

wództwa);
3) regionalne (mieszczące się w obszarze jednego województwa);
4) lokalne (biegnące przez obszar jednej lub kilku gmin).

I.4.1. Szlaki kulturowe – ujęcie systemowe

Pełny opis szlaków kulturowych i ich miejsca w przestrzeni publicznej musi 
uwzględniać odniesienie do teorii systemów. Ujmując rzecz najogólniej, 
chodzi o przekonanie, iż pewna całość jest czymś więcej niżli sumą bu-
dujących ją części. Choć za twórcę metodologii systemowej uchodzi au-
striacki biolog i fi lozof, Ludwig von Bertalanff y (1901–1972), to znaczenie 
złożonych układów zbudowanych z pojedynczych części dostrzegało wielu 
myślicieli i badaczy, począwszy od Arystotelesa. 

W odniesieniu do szlaków kulturowych szczególnie interesujące są 
opracowania przenoszące teorię systemów w obszar nauk społecznych. 
W tym kontekście przytoczyć można m.in. spostrzeżenia Leszka Krzyża-
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nowskiego i Witolda Kieżuna. Pierwszy z nich stwierdzał, że istotą badań 
z zakresu nauki o organizacji i zarządzaniu są „organizacje stworzone przez 
ludzi i dla ludzi”127. Drugi natomiast określał system jako „wyodrębnioną 
część otaczającej nas rzeczywistości, mającą pewną wewnętrzną strukturę, 
a więc składającą się z części uporządkowanych według ustalonych reguł, 
określających ich wzajemne relacje”128. Te dwa cytaty doskonale oddają 
istotę szlaków kulturowych, zarówno w wymiarze złożoności ich struktury 
(konstrukcji), jak i społecznego oddziaływania. Szlaki kulturowe budują 
komponenty nabierające w systemie nowej jakości, poprzez wytworzenie 
efektu synergii. Tym sposobem znaczenie szlaku (w wymiarze kulturo-
wym, społecznym) jest niepomiernie większe niż budujących go pojedyn-
czych obiektów, postrzeganych indywidualnie. Ten mechanizm doskonale 
opisał Bogusław Nierenberg, analizując systemy medialne: „Wydaje się, 
że to właśnie ludzie winni korzystać z efektów właściwego doboru i od-
powiedniego połączenia wszystkich podsystemów wchodzących w skład 
określonego systemu. Dzięki takiemu połączeniu zostanie osiągnięty rezul-
tat synergiczny, czyli uzyskanie efektu, który jest większy niż ten wynika-
jący z prostego zsumowania elementów wchodzących w skład systemu”129. 
W odniesieniu do szlaków kulturowych spostrzeżenia te mają podwójne 
znaczenie. W niniejszej monografi i systemem są nie tylko poszczególne 
szlaki kulturowe, lecz także tworzony przez nie zbiór (pojedyncze szlaki 
stają się wówczas podsystemami). Dopiero ta perspektywa wyczerpuje zna-
czenie szlaków z punktu widzenia nowocześnie zarządzanego dziedzictwa 
kulturowego.

127 L. Krzyżanowski, Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1992, s. 166.

128 W. Kieżun, Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo 
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997, s. 13.

129 B. Nierenberg, Zarządzanie mediami; ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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Tworząc poniższy rozdział, wykorzystano klasyczny podział zarządzania 
na cztery funkcje: planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolo-
wania. W ich ramach opisano różnego rodzaju zadania i procesy, charak-
terystyczne dla takiego fenomenu, jakim jest szlak kulturowy. Nie należy 
jednak wyciągać z tego wniosku, że zarządzanie można sprowadzić do li-
nearnego procesu następujących po sobie faz czy sekwencji. W praktyce 
– a dotyczy to zarządzania każdą organizacją, przedsiębiorstwem czy insty-
tucją – kierowanie szlakiem kulturowym nie oznacza istnienia obok siebie 
czterech obszarów, ale komplementarnego układu wzajemnie powiązanych 
i rzutujących na siebie procesów oraz czynności. Wiele spośród nich wyko-
nywanych jest równolegle, liczne wychodzą poza teoretycznie przypisany 
im obszar – np. etap kontrolowania nie może być realizowany bez ustale-
nia pewnych standardów, według których ma przebiegać ewaluacja; owe 
standardy zostaną opisane w podrozdziale poświęconym kontrolowaniu, 
ale ich opracowanie jest integralną częścią procesu planowania1. W istocie 
mamy więc do czynienia z dynamicznym, wzajemnie się warunkującym 
zespołem działań, których umowny podział został przyjęty dla osiągnięcia 
klarowności teoretycznego opisu.

II.1. Struktura

Omówienie procesu zarządzania szlakiem kulturowym nie jest możliwe bez 
opisania jego funkcjonowania w ramach określonej struktury, w skład której 
wchodzi między innymi wydzielona instytucja (organizacja) zarządzająca. 
Heterogeniczna struktura szlaków kulturowych, fakt, że składają się one 
z obiektów i miejsc o różnym charakterze (własnościowym, użytkowym, 
funkcjonalnym), powoduje duże problemy w wypracowaniu skutecznych 
mechanizmów zarządzania. Często występującym błędem jest przekonanie, 
że skoro każdy z obiektów współtworzących szlak podlega określonemu za-
rządcy, to również sam szlak – jako całość – będzie funkcjonował sprawnie. 
Tymczasem musi mieć on odrębną strukturę, zapewniającą kierowanie ta-

1 Zob. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 28.
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kim organizmem, traktowanym jak autonomiczna komplementarna całość. 
Teoretyczne założenie, że możliwe jest kolegialne zarządzanie szlakiem, bez 
funkcjonowania określonej organizacji realizującej wytyczone cele, okazuje 
się błędne głównie dlatego, że równoważne zaangażowanie w ideę szlaku 
wszystkich podmiotów w praktyce się nie zdarza. Poza tym brak sformalizo-
wanych form współpracy powoduje między innymi, że niemożliwe jest wy-
tyczenie wspólnych celów, bez nich zaś nie ma mowy o zarządzaniu. Nawet 
jeśli szlak tworzą wyłącznie obiekty podlegające różnego rodzaju instytu-
cjom czy organizacjom, zarządzanym modelowo, mającym sformułowane 
misje i strategie, to i tak ich cele jednostkowe nie przełożą się automatycznie 
na określenie celów danego szlaku kulturowego. Zaproponowane przez Pe-
tera Druckera, podstawowe dla zarządzania kategorie (sprawność i skutecz-
ność) nie mogą być zrealizowane poza strukturą zarządczą, czy też bez ist-
nienia odpowiedniej struktury, dostosowanej do specyfi cznych cech szlaku 
kulturowego. Zgodnie z jego koncepcją, sprawność to „robienie rzeczy we 
właściwy sposób”, a więc osiąganie założonych celów przy jak najmniejszym 
zużyciu zasobów; skuteczność zaś, to „robienie właściwych rzeczy”, a więc 
umiejętność wyboru odpowiednich celów – jedno i drugie jest możliwe wy-
łącznie wtedy, gdy szlak kulturowy stanie się głównym obszarem działania 
danej organizacji, innymi słowy – zostanie wydzielona odrębna struktura 
zajmująca się zarządzaniem nim.

Podstawowe pytanie, na które będzie trzeba znaleźć odpowiedź, brzmi: 
jakie wymagania powinna spełniać struktura organizacyjna szlaku kultu-
rowego, aby zapewnić nie tylko zarządzanie nim w fazie operacyjnej (two-
rzenie, organizowanie), lecz także trwanie w czasie po zakończeniu reali-
zacji projektu? 

Główne założenie, które trzeba uczynić, jest takie, że nie istnieje jedyny 
idealny model takiej struktury, który będzie się sprawdzał w każdym przy-
padku. Wynika to z oczywistych zależności: struktura jest wtórna w stosunku 
do strategii, którą determinuje z kolei misja (cele); poza tym musi być ona 
skorelowana z wieloma zmiennymi, do których zaliczymy między innymi: 
materialny zasób tworzący dany szlak, teren, na którym jest on wyznaczony, 
czy zasoby ludzkie, które będzie można wykorzystać w procesie zarządzania.

Na funkcjonowanie szlaku (a więc budowę najbardziej efektywnej w za-
rządzaniu nim struktury) będą miały również wpływ czynniki pozornie 
niezwiązane z tym obszarem rzeczywistości, takie jak prawo samorządowe, 
realia budżetowe czy lokalne uwarunkowania społeczne; nie można przy 
tym zapomnieć na przykład o ogólnej sytuacji gospodarczej regionu, ma-
jącej wpływ między innymi na otwartość i zaangażowanie przedsiębiorców 
w realizację przedsięwzięć o określonym znaczeniu dla społeczności lokal-
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nej (można do nich zaliczyć między innymi zadania związane z ratowa-
niem dziedzictwa kulturowego, należące do działań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu). Wszystkie te zmienne można nazwać – za 
Peterem F. Druckerem – „nowymi trendami w rzeczywistości społecznej, 
demografi cznej i gospodarczej”2. Jak pokazuje praktyka, nie są one brane 
pod uwagę w kontekście funkcjonujących szlaków kulturowych.

Przyjęcie perspektywy ciągle dokonujących się zmian, nieustannej fl uk-
tuacji, przeobrażeń otoczenia, dla praktyki zarządzania szlakami będzie 
miało ważkie konsekwencje.

Przede wszystkim od początku należy wprowadzać mechanizmy umoż-
liwiające budowanie trwałej i uporządkowanej hierarchicznie struktury 
organizacyjnej. To, co wydaje się oczywiste na rynku komercyjnym, nie 
jest, niestety, praktyką stosowaną nawet w przypadku wyróżniających się, 
polskich szlaków kulturowych (takich jak Szlak Architektury Drewnianej 
w województwie małopolskim czy Szlak Zabytków Techniki w wojewódz-
twie śląskim3). Ich struktura hierarchiczna jest w dużym stopniu pozorna, 
gdyż kompetencje poszczególnych jednostek, zajmujących się koordyno-
waniem działań realizowanych w związku z funkcjonowaniem szlaku, nie 
obejmują wszystkich funkcji zarządzania. W obu wymienionych przypad-
kach formalnie na szczycie drabiny zarządczej znajdują się konkretne de-
partamenty wchodzące w skład urzędów marszałkowskich (Departament 
Promocji i Turystyki w województwie małopolskim; Wydział Promocji Re-
gionu, Turystyki i Sportu w województwie śląskim). Co to jednak w istocie 
oznacza? Ta bezosobowa formuła, odnosząca się w dodatku do potężnego 
aparatu administracyjnego, nie tylko uniemożliwia identyfi kację podmio-
tu zarządzającego, ale w praktyce nie pozwala na prowadzenie spójnych 
komplementarnych działań w obrębie szlaków. Poza tym wiele zadań zwią-
zanych z ich funkcjonowaniem powierzanych jest podmiotom publicz-
nym, pozostającym w zależności fi nansowej od urzędów marszałkowskich 
(zwłaszcza w przypadku województwa małopolskiego, gdzie większość za-
dań związanych z animowaniem szlaku przejęła Małopolska Organizacja 
Turystyczna4), lub fi rmom komercyjnym, działającym na zlecenie urzędu 

2 P.F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010, s. 8.
3 W przypadku tego drugiego szlaku nie tylko wprowadzono program profesjonaliza-

cji produktu, ale podjęto już dyskusję na temat koniecznej zmiany w sposobie zarządzania 
szlakiem – jako jeden z priorytetów przyjęto zadanie wyznaczenia jednego koordynatora 
dla całego szlaku. Kwestią otwartą pozostaje, kiedy to nastąpi oraz jaka ostatecznie zostanie 
przyjęta forma struktury koordynującej (zarządzającej) szlak.

4 Zob. Ł. Gaweł, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu 
profesjonalizacji szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 1 [dokument elek-
troniczny: http://www.turystykakulturowa.org/?id=num&nr=27&txt=1].
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(tak stało się w przypadku szlaku śląskiego, gdzie zewnętrznemu wyko-
nawcy zlecono między innymi opracowanie programu profesjonalizacji 
produktu). 

Jednocześnie poszczególne obiekty zachowują tak dużą autonomię w za-
kresie funkcjonowania w obrębie szlaku, że w istocie niemożliwe staje się 
wdrożenie jakiegokolwiek programu porządkującego jego funkcjonowa-
nie, np. systemu standaryzacji usług oferowanych turystom. Zasadniczym 
jednak problemem jest w tej sytuacji brak przywódcy, niekwestionowanego 
lidera. Znów odwołać się tu można do Druckera, który pisze: „Dziś mówi 
się wiele o końcu hierarchii. To rażące nieporozumienie. Każda instytu-
cja musi mieć autorytet, szefa, czyli kogoś, kto jest władny podejmować 
ostateczne decyzje i należycie egzekwować wykonanie pracy. W sytuacji 
zagrożenia – a każda instytucja prędzej czy później tego doświadczy – prze-
trwanie wszystkich zależy od sprawnego dowodzenia. Jeśli załoga statku 
chce przetrwać katastrofę, musi wypełniać rozkazy kapitana. Każdy czło-
nek załogi musi wiedzieć, gdzie ma iść i co zrobić. Nie ma tu miejsca i cza-
su na partycypację i argumenty. Zachowanie hierarchii i posłuszeństwa 
wszystkich członków organizacji jest jedyną nadzieją w sytuacji zagrożenia. 
Inne sytuacje mogą wymagać zastanowienia i narad. Jeszcze innym można 
skutecznie zaradzić tylko pracą w zespole”5. Warto również zwrócić uwagę 
na koniec tego cytatu. W jednoznaczny sposób pokazuje on, że elementem 
oczywistym jest zespół – tylko wówczas można budować hierarchię, tylko 
wtedy można rozdzielać zadania. 

Na podstawie spisanych powyżej generalnych uwag można przedstawić 
tezę, że szlak kulturowy – traktowany jako komplementarna całość – musi 
być zarządzany przez organizację (instytucję) funkcjonującą podobnie jak 
organizacja publiczna (dobrze kierowana instytucja kultury)6. Jedna jej ce-
cha wydaje się szczególnie godna uwagi. Stoner, Freeman i Gilbert, pisząc 
o praktyce zarządzania, zwracają uwagę na potrójną perspektywę opisu 
organizacji: „W świecie, w którym organizacje są wszechobecne, istnieją 

5 P.F.  Drucker, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010, 
s. 20.

6 Rozwiązaniem najlepszym byłoby zapewne powierzenie zarządzania szlakiem kultu-
rowym organizacji pozarządowej. Niestety, w warunkach polskich trzeci sektor jest nadal 
bardzo niestabilny pod względem fi nansowym, choć na tle instytucji publicznych organi-
zacje non-profi t wyróżniają się o wiele większą elastycznością, wyższą motywacją i zaan-
gażowaniem oraz większą łatwością w dostosowywaniu do zmieniających się uwarunko-
wań zewnętrznych (tematowi instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz 
odnowy dziedzictwa kulturowego, poświęcono IV część książki: M.A. Murzyn, J. Purchla 
[red.], Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 2007).
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trzy ważne powody poznawania ich samych oraz praktyki zarządzania. 
W każdym wypadku – dotyczącym przeszłości, teraźniejszości i przyszło-
ści – skutki współdziałania ludzi w organizacji pod przewodnictwem kie-
rowników mogą być dalekosiężne”7. Opisując te trzy perspektywy czasowe, 
autorzy wskazują konkretne organizacje i ich dominujący wpływ na jedną 
z rzeczywistości czasowych: realnie wpływają one na poziom życia ludzi 
(„życie w teraźniejszości”), kształtują przyszłość w pożądanym kształcie, 
pomagając poszczególnym ludziom osiągać określone cele, a poprzez swoją 
działalność wywierają wpływ – dodatni lub ujemny – na otoczenie („kształ-
towanie przyszłości”), wreszcie w istotny sposób odnoszą się do przeszłości 
(„pamiętanie o przeszłości”): „...organizacje ułatwiają ludziom nawiązywa-
nie do przeszłości. Organizacje można bowiem rozpatrywać jako układy 
stosunków między ludźmi. Każdy dzień naszej współpracy z innymi staje 
się częścią historii organizacji i naszej historii osobistej. Często określamy 
się sami w kategoriach organizacji, w skład których wchodziliśmy – szko-
ły, drużyny, grupy politycznej, przedsiębiorstwa. Ponadto organizacje re-
jestrują i cenią swoją historię, zachowując w naszych umysłach tradycję. 
Często poznajemy przeszłość dzięki archiwom i historii organizacji”8.

Tymczasem fenomen organizacji zarządzających szlakami kulturowy-
mi (w dużej mierze dotyczy to ogółu organizacji działających w obszarze 
kultury) polega między innymi na tym, że na każdą z wymienionych per-
spektyw czasowych oddziałują one proporcjonalnie, bez wyraźnej domi-
nacji w obszarze jednej z nich. Przeszłość, a raczej jej materialne ślady oraz 
niematerialne dziedzictwo są konstytutywnym budulcem każdego szlaku 
kulturowego, a pamięć o niej pozwala trwać szlakom w teraźniejszości. 
Szlak może w istotny sposób kształtować ją, przyczyniając się zarówno do 
wzrostu ekonomicznego regionu, a więc podniesienia materialnego po-
ziomu życia mieszkańców, jak i wpływać na ich samoświadomość, dawać 
możliwość samoidentyfi kacji, budowania kulturowej tożsamości, czyli, na-
jogólniej rzecz ujmując, umożliwiać osiągnięcie dobrostanu członków da-
nej społeczności. To z kolei przenosi nas w przyszłość. Jej charakter zależy 
od tego, kto będzie ją budował, jakie doświadczenia, podbudowę mają za 
sobą kształtujący ją ludzie.

Jak, wobec powyższych uwag, mogłaby wyglądać struktura szlaku kul-
turowego? Można ją sobie wyobrazić jako dwa ściśle do siebie przylegające 
kręgi, przy czym – mimo jednoznacznie defi niowanego ośrodka przywód-
czego – nie jest możliwe wskazanie prymarności któregoś z nich. Wiąże 

7 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., dz. cyt., s. 21–22.
8 Tamże, s. 22.
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się to ze specyfi ką tworzywa budującego szlak – organizacja zarządzająca 
zachowuje pewne prerogatywy nieprzypisane obiektom na szlaku, a jed-
nocześnie jej działania zyskują sens wyłącznie wówczas, kiedy obiekty te 
tworzą komplementarną całość. Zachodzi, co prawda, możliwość pewnej 
wymienności tych komponentów, dokonywania roszad w zbiorze, ale jest 
ona mocno ograniczona, nie można redukować liczby obiektów w dowol-
nym zakresie, gdyż w pewnym momencie zostanie przekroczona „masa 
krytyczna” i wyznaczony zasób przestanie być zbiorem reprezentatywnym, 
zasługującym na miano szlaku kulturowego. Tak więc obydwa obszary 
w strukturze organizacyjnej szlaku wzajemnie się warunkują. Grafi cznie 
przedstawia to rysunek 1.
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Rysunek 1. Uproszczony schemat struktury organizacyjnej szlaku kulturowego (opraco-
wanie własne)
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Wewnętrzny krąg zawiera w istocie zmodyfi kowaną strukturę funkcjo-
nalną, z wyraźnie wyznaczonym podmiotem decyzyjnym („A1”), ale moc-
no podkreślonymi związkami pomiędzy wszystkimi komórkami („A2”). 
Pojemność tego układu może być dowolnie zmieniana, ale z dużą dozą 
prawdopodobieństwa można przyjąć, że niektóre komórki będą funkcjo-
nowały w strukturze zarządczej każdego szlaku kulturowego. Można do 
nich zaliczyć:

1) dział merytoryczny (zajmujący się gromadzeniem i opracowywa-
niem informacji o obiektach ze szlaku, tworzeniem tekstów na po-
trzeby wydawnictw, strony WWW czy materiałów informacyjnych);

2) dział promocji i marketingu (w jego gestii pozostawać będą wszelkie 
działania związane z szeroko pojętą promocją, ale również badania 
prowadzone wśród odwiedzających, jak i kreatywne działania mają-
ce prowadzić do poszerzania oferty szlaku);

3) dział projektów specjalnych (komórka zajmująca się przygotowa-
niem, organizacją i realizacją zadań unikatowych oraz wydarzeń cy-
klicznych organizowanych na szlaku);

4) dział administracyjno-fi nansowy.

Struktura ta reprezentuje klasyczną formę departamentalizacji opartej 
na funkcji poszczególnych komórek, przy czym – jak napisano powyżej 
– za jedno z najważniejszych zadań należy uznać dążenie do zachowania 
bliskich relacji między nimi. Będzie to tym łatwiejsze, że realizacja wielu 
zadań związanych z funkcjonowaniem szlaku spocznie na więcej niż jednej 
komórce organizacyjnej, wymagając bliskiej współpracy (np. opracowanie 
nowego folderu będzie angażowało wszystkie z wymienionych wyżej ko-
mórek, a zadowalający rezultat zostanie osiągnięty wyłącznie dzięki soli-
darnemu współdziałaniu w tym zakresie). Olbrzymi wpływ na jakość pra-
cy będzie miała panująca w zespole atmosfera (o czym przyjdzie napisać 
w rozdziale zatytułowanym Kierowanie). 

Istotą kręgu zewnętrznego (tworzonego przez wpisane w obręb szlaku 
obiekty oraz podmioty współuczestniczące w zarządzaniu szlakiem, a dzia-
łające w terenie – „B”) jest zachowanie jak najlepszej komunikacji zarówno 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jak i każdego podmiotu ze struk-
turą zarządczą szlaku.
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II.2. Finansowanie

Sprawne funkcjonowanie szlaku kulturowego będzie uzależnione od 
zapewnienia odpowiednich środków umożliwiających prawidłowe działa-
nie wszystkich tworzących go elementów. Od kwestii fi nansowych zależeć 
będzie, jak mocną, trwałą strukturę zarządczą uda się zbudować. Problem 
ten, zwłaszcza w obliczu niedostatków budżetowych, wydaje się najbardziej 
palący. Urzędy marszałkowskie, fi rmujące największe z polskich szlaków 
kulturowych, nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za tworzenie sy-
stemu ich zarządzania. Od dawna toczą się na ten temat dyskusje z właś-
cicielami obiektów9, poszukuje się różnych rozwiązań (proponowana np. 
bywa forma stowarzyszenia czy fundacji), ale do dziś ani jeden szlak nie ma 
opisanej wyżej struktury, odpowiadającej w pełni za jego funkcjonowanie. 
Bezpośrednim powodem takiego stanu rzeczy są pieniądze, ale – jak się 
wydaje – rzeczywiste przyczyny tkwią o wiele głębiej, wynikają z niekonse-
kwentnego stosunku do szlaków kulturowych. Generalnie są one opisywa-
ne w trzech kontekstach, jako:

1) produkt turystyczny (najczęściej);
2) narzędzie promocji regionu;
3) sposób ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego.

Problem w tym, że dwa pierwsze obszary kojarzą się z obligatoryjną 
wręcz łatwością generowania przychodu. Z tego powodu szlaki kulturowe 
bywają traktowane jak lokata gwarantująca nie tylko szybką, ale i wysoką 
stopę zwrotu. Tymczasem rzeczywisty ich wymiar lokuje się w zawarto-
ści trzeciego z wymienionych punktów. Szlaki kulturowe należą przede 
wszystkim do obszaru kultury i rynku usług kulturowych. Nie można 
oceniać ich efektywności tak samo, jak komercyjnych produktów tury-
stycznych.

Uznanie tej perspektywy musi się wiązać z przyjęciem wszelkich konse-
kwencji związanych z fi nansowaniem kultury oraz badaniem efektywności 
działalności kulturalnej. W stosunku do szlaku kulturowego należy stoso-
wać te same kryteria co do muzeów, teatrów czy domów kultury, konieczne 
jest więc pogodzenie się z faktem, że szlak nie będzie przynosił zysku bez-

9 Z powodów oczywistych w niniejszej monografi i wielokrotnie przywoływani będą 
właściciele obiektu. Jest to uproszczenie stosowane ze względów stylistycznych. Opisywane 
obiekty mają bowiem bardzo różnorodny status własnościowy (powinno się więc pisać 
o właścicielach, dyspozytariuszach, władających itp.).
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pośredniego na wysokim poziomie (w każdym razie nie będzie się w stanie 
samofi nansować). 

Kategoria zysku ekonomicznego w przypadku działalności kulturalnej 
wymyka się ścisłemu opisowi. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że ko-
nieczne jest stworzenie nowej, odrębnej gałęzi w naukach ekonomicznych: 
ekonomiki kultury. „Formowanie niezależnej ekonomiki kultury, dla której 
pojęcie »kultura« oznacza nie tylko suchy przedmiot badań ekonomicz-
nych, ale również społeczny podmiot zasługujący na uznanie jej ważno-
ści, musi uwzględnić wiele aspektów metodologicznych. […] Uzasadnienie 
niezależności ekonomiki kultury jest niezmiernie trudne. Wymaga bo-
wiem wyjścia poza tradycyjne myślenie i uznane teorie, a także odrzucenia 
wielu abstrakcyjnych pojęć, które tak sobie ceni ekonomia ortodoksyjna”10.

Najczęściej pojawiającym się problemem jest kwestia mierzalności efek-
tywności i koniecznej wysokości ponoszonych kosztów (zwłaszcza w sytu-
acji, kiedy pieniędzy jest zbyt mało „na wszystko”). Warto jednak pamiętać, 
że w rachunku „zysków” i „strat” w przypadku działalności kulturalnej na-
leży uwzględnić pozycję „pozaekonomiczne zyski z inwestycji”. Tyle tylko, 
że pozycji tej nie da się zaksięgować; jak wyliczyć zysk z zagospodarowania 
zabytkowego dworu, który dotychczas był ruiną, a teraz służy miejscowej 
społeczności jako biblioteka czy siedziba gminnego ośrodka kultury? Jak 
wyliczyć zysk z faktu, że dwór taki – włączony w obręb szlaku kulturowego, 
promowany jako obiekt wyjątkowej wartości, prezentowany w folderach, 
odwiedzany przez turystów – przestaje być dla przysłowiowego Jasia je-
dynie ruderą z sąsiedztwa? Jak wyliczyć wartość tego, że dla grupki dzieci 
z gminnej szkoły podstawowej staje się on punktem odniesienia, nowym 
miejscem na mapie kulturowej tożsamości, powodem dumy, poczucia wy-
jątkowości? Jaką cenę mają lekcje historii odbywane w tym obiekcie albo 
– jeśli zarządza nim pasjonat – wolontariat kulturalny organizowany dla 
młodzieży? 

W kontekście tego, co napisano wyżej, pojawiają się kolejne problemy. 
Skoro działalność w ramach szlaku kulturowego, jak pokazano na przykła-
dzie, jest każdorazowo zależna od specyfi ki miejsca, obiektu, struktury lud-
nościowej regionu, tradycji, doświadczeń kulturowych itp., to jak wyliczyć 
współczynnik standaryzacji kosztów dla poszczególnych działań? W jaki 
sposób obliczać efektywność tej działalności? Jest to trudne już w przypad-
ku „zwykłych” instytucji kultury, takich jak teatr czy muzeum. Zwraca na 
to uwagę Krystyna Kietlińska, pisząc, iż „...nie jest możliwa pełna standa-

10 P. Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 161.
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ryzacja kosztów [w odniesieniu do instytucji kultury – Ł.G.], w większo-
ści bowiem przypadków ich poziom jest zindywidualizowany; kultura jest 
dziedziną w pewnym sensie archaiczną, w której postęp ekonomiczny nie 
wpływa na obniżenie kosztów wytwarzania usług, a czasem nawet przyczy-
nia się do ich wzrostu […]; w kulturze konieczne jest ponoszenie dużych 
nakładów inwestycyjnych oraz wysokich kosztów przygotowania usługi do 
świadczenia: np. niezależnie od tego, ilu widzów obejrzy spektakl teatralny 
czy obrazy w muzeum, trzeba ponieść na przygotowanie tych usług okre-
ślone koszty”11.

Działalność instytucji i organizacji na rynku kultury, a do tych zali-
czono tu również szlaki kulturowe, nie poddaje się – powtórzmy – ocenie 
efektywności poprzez stosowanie miary wynikającej z najpowszechniej 
stosowanej defi nicji efektywności. Mówi ona, że jest to rezultat podjętych 
działań, opisywany jako relacja uzyskanych efektów do poniesionych na-
kładów. Tymczasem – jak już zaznaczono – efekty uzyskane w ramach 
działalności kulturalnej są w dużej części niemierzalne. Chodzi przy tym 
zarówno o efekty osiągane w krótkiej (wrażenia, przeżycia, intelektualny 
dyskurs), jak i długiej perspektywie czasowej (budowanie tożsamości kul-
turowej, osiąganie dobrostanu, mapowanie własnych punktów odniesie-
nia wobec otaczającego świata). Dodatkowym utrudnieniem w tych sza-
cunkach jest okoliczność, że określony produkt/usługa na rynku kultury, 
oferowana w tym samym czasie danej grupie odbiorców, przyniesie różny 
efekt w przypadku każdego z nich. Decydują o tym indywidualne kompe-
tencje kulturowe. 

Czy powyższe uwagi sprowadzają się do stwierdzenia, że szlak kulturo-
wy jest inwestycją „niepoliczalną”, mogącą wchłonąć każde środki fi nan-
sowe? Oczywiście nie. Ocena efektywności w kulturze jest możliwa pod 
warunkiem, że osiągnięte wyniki można odnosić do założonych celów oraz 
standardu oferowanych usług12. Funkcjonowanie szlaku kulturowego po-
winno wiązać się z możliwie najniższymi kosztami, ale przy skrupulatnym 
zachowaniu wyznaczonej jakości. Żeby to jednak było możliwe, szlak musi 
zostać poddany procesowi świadomego, a więc sprawnego i skutecznego, 
zarządzania.

11 K. Kietlińska, Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 18.

12 Zob. G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane za-
gadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 148.



91Planowanie

II.3. Planowanie

Etap planowania w praktycznym funkcjonowaniu większości szlaków kul-
turowych sprowadza się do opracowania listy obiektów. Zaniedbania już 
w tej fazie projektu skutkować będą licznymi negatywnymi konsekwen-
cjami, których wyrugowanie – o ile w ogóle możliwe – będzie znacznie 
bardziej czasochłonne niż zapobieżenie im na etapie projektowania szla-
ku. Najczęściej popełnianym błędem w tym zakresie jest zbytnie zawężanie 
grona osób pracujących nad pierwotną listą obiektów, mających tworzyć 
wytyczaną trasę. Kluczowym elementem jest bowiem rzetelna analiza za-
sobów ludzkich pozostających do dyspozycji na tym etapie opracowywania 
koncepcji szlaku. 

II.3.1. Zespół projektowy

Zasadą podstawową powinno być budowanie zespołu heterogenicznego, 
składającego się z przedstawicieli różnych środowisk. W ten sposób można 
uniknąć niebezpieczeństwa zdominowania wizji przyszłego szlaku przez 
jeden tylko punkt widzenia, jedno ujęcie zagadnienia. Oczywiste jest, że 
lista stworzona na przykład wyłącznie przez historyków sztuki, choć będzie 
miała wysoki walor merytoryczny, zapewne nie spełni wszystkich oczeki-
wań pokładanych w idei tworzenia szlaku (podobnie niedoskonały będzie 
wykaz przygotowany wyłącznie przez przedstawicieli samorządów, konser-
watorów, fi rm turystycznych itp.). Na tym etapie pracy należy zadbać prze-
de wszystkim o to, by interesy jednej z grup zainteresowanych przyszłym 
szlakiem nie wzięły góry nad innymi, nie zdominowały prac zespołu. Jako 
istotną grupę interesu należy przy tym traktować mieszkańców regionów, 
przez które ma przebiegać szlak. Problemy, jakie mogą wynikać z zaniedba-
nia tych kwestii, będą podobne do opisywanych przez praktyków zajmują-
cych się kwestią ochrony krajobrazu kulturowego: „Defi niowanie interesu 
społecznego, jako sumy indywidualnych życzeń, wyraża szlachetne inten-
cje, ale jest odległe od realiów. Dlatego przy ocenie stopnia akceptowalno-
ści prac na terenie dzielnic historycznych większy sens ma przyjęcie tezy, 
że oczekiwania ogółu stanowią plon kompromisu, rodzaj średniej z oczeki-
wań poszczególnych stron. Tymczasem w ostatnich dziesiątkach lat nasze 
środki masowego przekazu, a nawet w części także profesjonaliści, zwykle 
stawiają znak równości między racjami konserwatorskimi a pragnieniami 
mieszkańców oraz właścicieli staromiejskich nieruchomości. W praktyce 
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jednak, w prawie każdym zabytkowym mieście, występowały i występu-
ją różnice pomiędzy indywidualnymi dążeniami oraz zamiarami autorów 
programów rewaloryzacji. Nieuwzględnienie tego przed ostatecznym spo-
rządzeniem projektów prowadzi do rozlicznych kłopotów, nawet do blo-
kowania możliwości realizacji planowanych prac”13. Pomijanie w procesie 
planowania szlaku kulturowego interesów społeczności lokalnej nie będzie 
miało, być może, tak dramatycznych konsekwencji, ale może prowadzić do 
sytuacji, w której szlak stanie się „obcym organizmem”, rzeczywistością nie 
tyle nieakceptowaną, ile nieinteresującą tubylców, co zaprzecza w istocie 
sensowi organizowania tego typu tras.

Jaki powinien być zatem skład osobowy takiego zespołu projektowego? 
W naturalny sposób powinny wejść do niego osoby tworzące strukturę or-
ganizacyjną szlaku, muszą się tam również znaleźć przedstawiciele samo-
rządów lokalnych, środowisk fachowych związanych z ochroną dziedzic-
twa kulturowego, reprezentanci środowiska akademickiego, a także osoby 
działające w organizacjach pozarządowych. Elementem nieodzownym są 
także wszelkiego rodzaju pasjonaci, znawcy tematu, hobbyści. Dotarcie do 
tych ostatnich zawsze nastręczało najwięcej problemów, w dobie Interne-
tu stało się jednak o wiele łatwiejsze; bardzo często osoby takie prowadzą 
własne strony internetowe poświęcone wybranym miejscom czy obiektom, 
a w każdym razie są aktywne na różnego rodzaju forach i portalach spo-
łecznościowych. Zapewnią oni budowanemu zespołowi niezbędną energię, 
nieokiełznany (często skądinąd nieuzasadniony) optymizm, bezkompro-
misowość i zdolność wyszukiwania niestandardowych rozwiązań. Zwy-
kle dysponują jeszcze jedną przewagą: znają określone miejsca na wylot, 
wiedzy o nich nie czerpią z opracowania sprzed 10 lat czy „suchej” karty 
ewidencyjnej, ale częstych wizyt, „bywania w terenie”. Dzięki temu potra-
fi ą określić, kto jest najbliższym sąsiadem danego zabytku, w jakim stanie 
znajduje się biegnąca tamtędy droga i czy skorzystanie z oferty miejscowej 
restauracji na pewno jest dobrym pomysłem. To dzięki nim spotkania gru-
py roboczej nie przekształcą się w nudne konferencje (konsekwencją nudy 
bywa często jałowość dyskusji). 

Tak różnorodny zespół wymaga doświadczonego przywódcy (naturalną 
koleją rzeczy powinien nim być szef struktury mającej w przyszłości zarzą-
dzać szlakiem). Od wyboru odpowiedniej osoby na to stanowisko będzie 
w dużej mierze zależał sukces całego przedsięwzięcia. „Przywództwo polega 
na inspirowaniu ludzi, by jak najlepiej pracowali, osiągając pożądane rezulta-

13 B. Rymaszewski, Zbieżności i rozbieżności interesów indywidualnych i ogólnych w związ-
ku z rewaloryzacją zespołów staromiejskich, „Studia i Materiały. Krajobrazy”, 2000, nr 25.
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ty. Dzięki liderowi ludzie podążają we właściwym kierunku, zwiększa się ich 
zaangażowanie i motywacja do realizacji celów”14. Problem w tym, że zyska-
nie autorytetu w tak specyfi cznym gronie nie będzie sprawą łatwą. Dlatego 
menedżer odpowiedzialny za projekt, poza sprawnością z zakresu zarządza-
nia i wiedzą merytoryczną, musi wykazać się niekłamanym entuzjazmem, 
wiarą w sens i celowość realizowanego programu. Taka postawa pozwoli 
również przetrwać chwile zwątpienia czy znużenia, pomoże przezwyciężać 
pojawiające się problemy. Gdyby istniał zamknięty katalog cech sprawnego 
przywódcy, gwarantujący mu powodzenie w każdej sytuacji, możliwe stało-
by się zapewne wykształcenie nieograniczonej liczby doskonałych szefów. 
Choć sprawa przywództwa (również okoliczności jego sprawowania, grupy, 
której się przewodzi, a także zadania, które się realizuje itp.) stała się te-
matem licznych opracowań, żadne z nich nie przynosi – bo przynieść nie 
może – ostatecznego opisu tego fenomenu. Sięgając jednak po cieszące się 
największym uznaniem teorie – w kontekście zarządzania opisanym wyżej 
zespołem oraz fenomenem takim, jak szlak kulturowy – warto zapoznać się 
z koncepcją przedstawioną przez Stephena P. Robbinsa, określoną mianem 
przywództwa charyzmatycznego15. W odróżnieniu od „przywódców trans-
akcyjnych” (prowadzących swoich stronników lub motywujących ich do 
osiągania określonych celów poprzez wyjaśnianie wymagań stawianych im 
przez role i zadania) przywódca charyzmatyczny inspiruje stronników do 
wychodzenia poza interes własny, działania w imię dobra organizacji, za-
chowując olbrzymi na nich wpływ (ten rodzaj przywódców nazywa Robbins 
„przywódcami transformacyjnymi”). Określa przy tym cechy odróżniające 
przywódców charyzmatycznych od niecharyzmatycznych. Zaliczył do nich:

1) wiarę w siebie (są pewni swych sądów, kompetencji, zdolności);
2) wizję (wyidealizowany cel, którego osiągnięcie przyniesie istotną 

zmianę w stosunku do bieżącej rzeczywistości);
3) silną wiarę w wizję (przywódcy charyzmatyczni wykazują nie tylko 

absolutne przekonanie, że osiągnięcie celów jest konieczne, ale są 
gotowi podjąć osobiste ryzyko czy wysokie koszty na drodze ich re-
alizacji);

4) niestandardowe zachowania (przywódca taki nie jest przywiązany 
do obowiązujących konwenansów, swoim zachowaniem może łamać 
normy – jeśli jednak zachowania takie prowadzą do sukcesu, zyskuje 
podziw stronników);

14 M. Armstrong, Zarządzanie ludźmi, New Media, Warszawa 2010, s. 52.
15 Zob. S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1998, s. 258–260.
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5) wizerunek agenta zmiany (ang. change agent; postrzegany jest bar-
dziej jako agent zmiany niż obrońca stanu dotychczasowego).

Jest w tej teorii jeszcze jeden element, niezwykle ważny z punktu wi-
dzenia efektywności zespołu. Robbins, powołując się na prowadzone 
w USA badania, wykazuje istotny wpływ charyzmatycznego przywódcy 
na zachowania i postawy jego stronników. „W jednym z badań stwierdzo-
no, że podwładni charyzmatycznych przywódców są bardziej pewni sie-
bie, w większym stopniu dostrzegają znaczenie swojej pracy, mówią, że 
uzyskują większe wsparcie ze strony swoich przywódców, pracują dłużej, 
uważają swoich przywódców za bardziej dynamicznych i uzyskują wyższe 
oceny efektywności niż podwładni przywódców skutecznych, ale niechary-
zmatycznych. W innym badaniu stwierdzono, że ludzie pracujący na rzecz 
charyzmatycznych przywódców są wydajniejsi i bardziej zadowoleni niż 
podwładni przywódców stosujących raczej tradycyjne zachowania trans-
akcyjne, polegające na inicjowaniu struktury i wspieraniu”16. Taka trans-
formacja zespołu jest niezwykle istotna, gwarantuje nie tylko osiąganie 
zamierzonych celów, lecz także wewnętrzną dynamikę zespołu, gotowego 
przyjąć kolejne wyzwania.

Sprawą niezwykle istotną będzie rozstrzygnięcie, jaką przyjąć strategię 
wypracowywania wspólnego stanowiska w grupie ludzi o tak zróżnicowa-
nym charakterze. Jak sprecyzować priorytety wszystkich grup interesów 
skupionych wokół powstającego szlaku?

Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie sprawnego i stałego kon-
taktu wszystkich członków zespołu. Jego działania nie mogą się ciągnąć 
w nieskończoność, zwłaszcza że tworzące grupę roboczą osoby wywodzą 
się z różnych środowisk i miejsc pracy, co może być utrudnieniem w usta-
laniu kalendarza spotkań. Dlatego już na wstępie warto zadbać o interne-
tową platformę, która będzie nie tylko notatnikiem pomysłów, ale również 
miejscem na dyskusję (przy sprawnym zarządzaniu ta wirtualna przestrzeń 
mogłaby zostać w pewnym momencie otwarta dla wszystkich zaintereso-
wanych, w przyszłości stając się elementem towarzyszącym codziennemu 
funkcjonowaniu szlaku). 

Pierwszym etapem procesu planowania powinno być ustalenie celów 
– aby stało się to możliwe, konieczne jest poznanie stanowiska wszystkich 
zainteresowanych. Taki elektroniczny notes mógłby chronić przed niekoń-
czącymi się posiedzeniami, w czasie których referowane są przemyślenia 
kolejnych osób. Spotkania bezpośrednie lepiej przeznaczyć na to, co naj-

16 Tamże, s. 259.
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bardziej efektywne, czyli burzę mózgów. Może to budzić sprzeciw niektó-
rych członków zespołu, zwłaszcza tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć 
w podobnych sesjach. Prawda jest jednak taka, że chcąc tworzyć produkt 
wyjątkowy, nie powinno się zaczynać działania od… nudy. A ta, niestety, 
często dominuje w czasie ofi cjalnych zebrań. Wiele z nich odbywa się we-
dług scenariusza przytoczonego przez Toma Kelly’ego: „W sali upchnięto 
szesnaście osób; wszyscy siedzieli przy stole i po kolei, zgodnie z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara, mieli się wypowiadać w ciągu wyznaczonych im 
dwóch minut. Było to demokratyczne. Było bolesne. Było bezsensowne. 
I z pewnością nie było burzą mózgów”17. Co ważne, do prac od początku 
warto włączyć osoby mające w przyszłości współtworzyć szlak w wymiarze 
jego praktycznego funkcjonowania: grafi ka, informatyka. Niech mówią, 
zapewne zwrócą uwagę na aspekty, które nie przyjdą do głowy konserwa-
torowi zabytków… Można niekiedy usłyszeć, że burza mózgów jest formą 
kreatywności powodującą jedynie chaos. Problem w tym, że takie opinie 
wygłaszają najczęściej osoby przyzwyczajone do „biurowego” trybu pracy; 
w fi rmach stawiających w swej działalności na kreatywność, albo lepiej: 
zmuszonych przez warunki działalności konkurencyjnej do maksymalnej 
otwartości na działania kreatywne, burza mózgów jest standardową formu-
łą poszukiwania rozwiązań, budowania strategii itp.18 Efektywne wykorzy-
stanie tej techniki będzie zależało od zdolności lidera zespołu.

W jaki sposób „zmusić” członków zespołu do entuzjazmu, otwartości, 
kreatywności? Nadrzędną zasadą w tego typu pracach – a będzie to rów-
nież reguła obowiązująca właścicieli współtworzących szlak obiektów czy 
miejsc – jest pełna dobrowolność. Oznacza to również gotowość do pój-
ścia na kompromis, szukania rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie 
podmioty (w spotkaniach grupy roboczej możliwie szybko powinni brać 
udział właściciele obiektów wybranych w pierwotnej wersji projektu prze-
biegu szlaku). Szukając uniwersalnego mechanizmu podejmowania decyzji 
w pracach zespołu, wskazać można na model planowania dedukcyjnego, 
opisywany przez Barbarę Kożuch: „...proces decyzyjny rozpoczyna się od 
ustalenia celów, następnie drogą dedukcji wyprowadza się z tych celów poli-
tyki, programy i działania, umożliwiające osiąganie założonych celów. Pod-
jęcie działań oznacza wdrożenie przyjętych programów. Z kolei wdrożenie 
programów skutkuje osiągnięciem celów, czyli rozwiązaniem powstałych 
problemów. Podstawą tego modelu jest założenie, że istnieje zgoda co do 

17 T. Kelly, Sztuka innowacji, New Media, Warszawa 2010, s. 89.
18 Powołując się na badania prowadzone przez fi rmę Arthur Andersen wśród mene-

dżerów w USA, Tom Kelly podaje, że przeszło 70% spośród nich deklarowało wykorzysty-
wanie techniki burzy mózgów (zob. T. Kelly, dz. cyt., s. 77).
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celów, polityk, programów i akcji, niezbędnych dla rozwiązania określonych 
zadań. Zakładana jest również jednomyślność w identyfi kowaniu i defi nio-
waniu problemów”19. Taka zgoda to w tym przypadku warunek sine qua 
non. Defi nicja celów i następująca po nich identyfi kacja problemów musi 
uwzględniać interesy wszystkich zaangażowanych w projekt grup interesu, 
w przeciwnym razie nie uda się osiągnąć zadowalającego efektu.

II.3.2. Stymulowanie rozwoju lokalnego

Wspomniano wcześniej, że inicjującym działaniem pierwotnego zespołu 
powinno być przygotowanie listy obiektów mających tworzyć szlak. Etap 
drugi musi się już odbywać z udziałem właścicieli obiektów oraz reprezen-
tantów gmin, w których wymienione zabytki się znajdują. Dlaczego? Już 
wtedy powinny być zebrane deklaracje dobrowolnego uczestnictwa w pro-
jekcie. Jeśli właściciele nie wykazują zainteresowania nim lub nie są chętni 
do podejmowania wspólnych działań, lepiej skreślić ich obiekt z listy (być 
może sami zgłoszą się do koordynatora szlaku, gdy zobaczą funkcjonowa-
nie trasy w praktyce).

Obecność przedstawicieli gmin jest konieczna ponieważ istnienie na te-
renie gminy obiektu wpisanego w obręb szlaku kulturowego jest dla niej 
wielką szansą. Warto więc, by samorządy gminne jak najwcześniej dostrze-
gły płynące z tego korzyści, co powinno zachęcić je do współkreowania szla-
ku. Katalog wspomnianych korzyści obejmuje na pewno takie pozycje, jak: 

1) wzrost poczucia przynależności mieszkańców do danego regionu, 
umacnianie tożsamości lokalnej (identyfi kacja kulturowa, poczu-
cie przynależności do pewnej wspólnoty, zbiorowości odbywa się 
właśnie dzięki dziedzictwu, zarówno materialnemu, jak i niemate-
rialnemu; najlepsze rezultaty zostaną osiągnięte wówczas, gdy obiekt 
zostanie wpisany w programy edukacyjne szkół znajdujących się na 
terenie gminy);

2) wzrost zainteresowania wśród turystów, przekładający się na kon-
kretny zysk działających na terenie gminy przedsiębiorców (właści-
cieli sklepów, stacji benzynowych, restauracji itp.);

3) powstawanie nowych podmiotów gospodarczych (miejsc pracy), prze-
de wszystkim w ramach małej przedsiębiorczości (zakres prowadzonej 

19 B.  Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, 
Warszawa 2004, s. 171.
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działalności może być bardzo duży – od działającego sezonowo punk-
tu gastronomicznego, po strzeżony parking w pobliżu zabytku);

4) rozwój infrastruktury (obiekt zabytkowy, zwłaszcza o znaczeniu po-
nadlokalnym, może stać się istotnym argumentem dla rozwoju infra-
strukturalnego, np. dróg na terenie gminy, ścieżek rowerowych itp.); 
w tym zakresie często występuje opór ze strony władz gminnych, 
obawiających się, że poniesione nakłady nie przyniosą zamierzonego 
efektu ekonomicznego;

5) możliwość poprawy konkurencyjności gminy (w tym podniesienie 
atrakcyjności dla partnerów i inwestorów); 

6) wzrost zainteresowania środowisk kulturotwórczych (obiekt zabytko-
wy będący elementem szlaku może generować wydarzenia kultural-
ne – przykładem niech tu będzie cykl koncertów muzyki poważnej 
organizowanych w obiektach na małopolskim Szlaku Architektury 
Drewnianej);

7) wzrost zainteresowania środowisk naukowych i akademickich (może 
to owocować, z jednej strony, opracowaniem monografi i poświęco-
nych zabytkowi, gminie, co przyczyni się do jej popularyzacji, a z dru-
giej pełniejszym wykorzystaniem kulturowego potencjału dziedzic-
twa – np. poprzez praktyki studenckie, wolontariat kulturalny itp.);

8) wzrost świadomości mieszkańców co do wartości własnego dzie-
dzictwa (obiekt przestaje być tylko zabytkiem z sąsiedztwa, staje się 
przedmiotem wspólnej troski);

9) zmiana nastawienia mieszkańców co do możliwości samorealizacji 
w miejscu urodzenia (coraz większy problem małych miejscowo-
ści z zahamowaniem procesu odpływu mieszkańców do ośrodków 
miejskich może być rozwiązywany między innymi przez aktywizację 
mieszkańców na rzecz rozwoju gminy – do tego jednak potrzebny 
jest pewien kapitał początkowy, a dziedzictwo kulturowe jest nim 
bez wątpienia);

10) stymulowanie rozwoju środowiska lokalnego (współpraca, współ-
działanie wszystkich aktorów lokalnych musi się ogniskować wokół 
wymiernych celów, jasno sprecyzowanego programu; dziedzictwo 
materialne i niematerialne może stać się jego istotnym komponen-
tem);

11) poprzez podnoszenie prestiżu gminy oraz działania mające na celu 
podkreślenie tożsamości kulturowej możliwe staje się wykorzystanie 
potencjału dawnych mieszkańców miejscowości (gminy), w tym Po-
lonii. Emocjonalny wymiar tego procesu powoduje, że jest to kapitał 
trudny do przecenienia.
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Wszystkie wymienione wyżej punkty są istotnymi składnikami rozwoju 
lokalnego, a trzeba pamiętać, że dziedzictwo kulturowe jest szczególnym 
elementem tego procesu. Jak pisze Krzysztof Broński, „...rozwój lokalny jest 
rozwojem terytorialnym, a nie sektorowym; punktem wyjścia jest tu więc 
przestrzeń i jej zagospodarowanie, dlatego w rozwoju lokalnym istotnym 
problemem jest tworzenie środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, 
obejmującego elementy materialne i niematerialne, takie jak kultura, zwy-
czaje i tradycje, przedsiębiorczość, jak również zdolność danej społeczno-
ści do zmian, co jest warunkiem kreatywności i rozwoju pomysłowości”20. 
Osiągnięcie tej zmiany jest możliwe dzięki umacnianiu lokalnej tożsamo-
ści. „Świadomość lokalna oparta na wartościach historyczno-kulturowych 
(świadomość dziedzictwa) pozwala lepiej zrozumieć rzeczywistość spo-
łeczną, identyfi kować się z nią oraz angażować w rozwiązywanie różnych 
problemów, znajdując w tym zaspokojenie potrzeb psychospołecznych, 
biologicznych i rzeczowych. Jednocześnie tworzone są warunki do przeja-
wów aktywności i odpowiedzialności społecznej, powstają i zmieniają się 
więzi społeczne, poszerza i intensyfi kuje się proces integracji społecznej. 
Słabo zintegrowane i pasywne zbiorowości społeczne mają szansę na prze-
kształcenie się w kreatywne społeczności lokalne. Dzięki temu poszczegól-
ni mieszkańcy miasta czy gminy mogą partycypować w lokalnym rozwoju. 
Stwarza to podstawy do inicjatyw lokalnych, rozwoju innowacji i mobiliza-
cji społecznej. Te cechy stanowią o pozytywnym kierunku rozwoju lokal-
nego, przyczyniając się do tworzenia nowej jakości zarządzania sprawami 
publicznymi”21.

Interesujący przykład społecznego i ekonomicznego rozwoju regionu 
dzięki zagospodarowaniu miejscowego dziedzictwa kulturowego zapre-
zentowano uczestnikom wizyty studyjnej w Norwegii, zorganizowanej 
w ramach projektu „Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii”22. Znajdujący się w Ur-
nes drewniany kościół stavkirke (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO), dzięki racjonalnemu programowi rewitalizacji i renowacji za-

20 K. Broński, Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie pol-
skie doby transformacji (po 1989 r.), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie” 2006, nr 706, s. 10.

21 Tamże, s. 17.
22 Projekt współrealizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Riksantikva-

ren. Seminarium połączone z warsztatami w Norwegii odbyło się w dniach 15–23 czerwca 
2010 roku. Autor pragnie złożyć gorące podziękowania uczestnikowi wyjazdu, ks. Zbignie-
wowi Krasowi, proboszczowi parafi i św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej (gdzie znajduje 
się również kościół św. Leonarda, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) za 
obszerną relację z wyjazdu, cenne spostrzeżenia i uwagi.
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bytku, stał się przyczyną znaczącego wzrostu ruchu turystycznego w regio-
nie. Jest on znakomitym źródłem dochodu lokalnej społeczności, a władze 
niewielkiej gminy (nieco ponad 5500 mieszkańców) wskazują na konkret-
ne rezultaty tego procesu: budowa przeprawy promowej, otwarcie w oko-
licy nowych hoteli, restauracji, stacji benzynowych, sklepów, parkingów 
itp. Co ciekawe, traktowana – słusznie – jako wielki sukces rewitalizacja 
zabytkowego kościoła sprowadza rocznie około 10 000 turystów. Tymcza-
sem zabytki cieszące się największym powodzeniem spośród małopolskich 
kościołów zrębowych (również wpisanych na Listę UNESCO) generują 
nieporównanie większy ruch turystyczny. Tylko w ciągu 5 miesięcy 2008 
roku (pomiędzy 15 maja a 15 października) kościół św. Leonarda w Lipnicy 
Murowanej odwiedziło ponad 10 000 osób, zaś kościół św. Michała Archa-
nioła w Dębnie Podhalańskim – ponad 48 00023.

Drugi powód koniecznej obecności przedstawicieli gmin wiąże się 
z zagadnieniem kompleksowego funkcjonowania szlaków kulturowych 
w przestrzeni. Praktyka wytyczania takich tras sprowadza się zwykle do 
oznaczenia wybranych obiektów na mapie i połączenia ich zgodnie z prze-
biegiem głównych dróg w regionie (większość szlaków kulturowych to 
tzw. szlaki samochodowe, co nie dziwi, zważywszy na ich długość, w Pol-
sce w pojedynczych przypadkach przekraczającą nawet 1500 kilometrów). 
Tymczasem, realizując kolejne etapy planowania, powinno się przede 
wszystkim zakładać, że wytyczana trasa ma być tworem żywym, organizo-
wanym po to, by optymalnie wykorzystać wszystkie zasoby terenów, które 
obejmuje. Szlak kulturowy nie ma zapewniać najszybszego z wszystkich 
transferu z punktu A do punktu B. Powinien natomiast dawać możliwość 
odwiedzania kolejnych punktów na nim wyznaczonych, ale z uwzględnie-
niem innych atrakcji regionu – i to zarówno kulturowych, rekreacyjnych 
(turystycznych, sportowych), jak i pozostałych (np. gastronomicznych). To 
właśnie na tym etapie należy zidentyfi kować problemy, jakie mogą się po-
jawić w fazie funkcjonowania szlaku. Wiele z nich będzie miało uwarunko-
wania lokalne i nikt nie rozpozna ich lepiej niż przedstawiciele „terenowi”. 
Będą oni również nieocenieni w poszukiwaniu rozwiązań alternatywnych. 

Dokonywane ostatecznie wybory powinny uwzględniać również interes 
lokalny, czyli możliwość osiągania maksymalnego zysku z faktu funkcjo-
nowania szlaku (w ten sposób wypracowana zostanie pewna wartość do-

23 Dane na podstawie Raportu z badań ruchu turystycznego w otwartych obiektach na 
Szlaku Architektury Drewnianej, opracowanego przez Małopolską Organizację Turystycz-
ną w styczniu 2009 roku.
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dana). Aby jednak do tego doszło, trzeba niezwykle precyzyjnie opracować 
aspekt przestrzenny, topografi czny trasy. W każdym przypadku będzie to 
wyglądało inaczej, ale niemal ze stuprocentową pewnością można założyć, 
że dane obiekty łączy więcej niż jedna droga. Wybór jednej z nich, tej a nie 
innej, musi być podyktowany wieloma zmiennymi, z których aktualny stan 
techniczny samej drogi wcale nie jest najważniejszy (zawsze można ją prze-
cież wyremontować). Poza tym, czyż nie lepiej zamiast ekspresowej szo-
sy, po której poruszają się ciężarówki, wybrać trasę mniej komfortową, ale 
piękną widokowo albo biegnącą przez wsie z tradycyjną zabudową lub po 
prostu obok cieszącego się zasłużoną sławą zajazdu?24. Atrakcyjny przebieg 
tej trasy (nawet jeśli w gminie nie znajdują się żadne obiekty zabytkowe 
współtworzące szlak) jest dla gmin wielką szansą, będąc w istocie skutecz-
nym zabiegiem promocyjnym. Ktoś może powiedzieć, że to fałszowanie 
rzeczywistości, jej teatralizowanie, kreowanie nierealnych światów na po-
trzeby turystów (inwestorów). Prawda jest jednak taka, że zawsze przyjem-
niejsze jest obcowanie ze światem ładniejszym, ciekawszym, interesująco 
zaaranżowanym.

Sam przebieg szlaku kulturowego, uznany za trasę główną, może być 
zresztą obudowany mniejszymi pętlami tras turystycznych o różnym cha-
rakterze: mogą to być np. pętle rowerowe, odcinki tras pieszych, a w okoli-
cy, w której działają stadniny albo gospodarstwa agroturystyczne oferujące 
jazdę konną – wytyczone hippiczne trasy terenowe. Mutacji tego typu roz-
wiązań jest zresztą więcej. Jeśli okolica obfi tuje w dobrze utrzymane drogi 
gruntowe, szutrowe czy leśne, można się pokusić o wyznaczenie trasy obej-
mującej obiekty ze szlaku, ale w wersji soft  off -road. Miłośnicy przygód tego 
typu, na co dzień poruszający się swoimi SUV-ami w miejskiej dżungli, 
zapewne nie byliby najgorszymi klientami dla miejscowych przedsiębior-
ców, właścicieli pensjonatów, sklepów z pamiątkami, restauracji, karczm 
czy zajazdów. Pomysł taki otwierałby również nowe kanały promocyjne 
szlaku (np. poprzez kluby zrzeszające miłośników off -roadu, hobbystyczne 
portale internetowe czy czasopisma).

24 Jeśli występuje taka okoliczność, jego właściciel natychmiast powinien zostać włą-
czony w szerokie grono ludzi i podmiotów współkreujących szlak. Może warto zapropo-
nować mu reklamę jego fi rmy w folderach poświęconych szlakowi, jeśli po okazaniu biletu 
z któregoś z obiektów goście będą mogli liczyć na zniżkę w rachunku za obiad? A może od 
razu wprowadzić zasadę, że w ramach szlaku promowane mogą być wyłącznie te restaura-
cje, które w swoim menu oferują dania regionalne?
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II.3.3. Prezentacja dziedzictwa kulturowego w ramach szlaku

Szlaki kulturowe są również fenomenem, który swoim istnieniem w istot-
ny sposób może wpisywać się w dyskusję na temat form prezentacji dzie-
dzictwa kulturowego. Nieodmiennie występuje on w kontekście turystyki 
(co zrozumiałe), a ta, nie dość, że rządzi się swoimi prawami, to jest ob-
szarem szczególnie łatwo ulegającym prawom globalizacji. Turystyka stała 
się zjawiskiem masowym, podróżujący zaś w równym stopniu, co opaleni-
zny, żądają wrażeń. Oglądają miejsce za miejscem, prześcigając się w liczbie 
„zaliczonych” zabytków i wykonanych fotografi i (generowane w ten sposób 
gigabajty danych pozostają często dziewicze, nigdy ponownie niedotknięte 
wzrokiem obserwatora). Zabytki mają być więc „podane” szybko, nie mogą 
zabierać zbyt dużo czasu w napiętym harmonogramie współczesnego po-
dróżnika25. Jak piszą autorzy Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kul-
turowego, rośnie zapotrzebowanie na dziedzictwo spełniające wyobrażenia 
o nim. „Wyobrażenia ukształtowane przez kulturę masową i wyobrażenia 
masowego odbiorcy. Będzie to dziedzictwo rozumiane i traktowane jako 
»produkt kulturowy«. To oznacza, że będzie ono musiało spełniać oczeki-
wania związane ze wzorcem produktu kulturowego, a nie tradycyjnie rozu-
mianego zabytku (dzieła sztuki) – dokumentu historii. Ta opozycja ma istot-
ne znaczenie. Produkt kulturowy jest postrzegany przez pryzmat swojego 
wzorca i oceniany przez porównanie, w jakim stopniu realizuje ów wzorzec 
(zamek średniowieczny ma wyglądać tak, jak go przedstawiają fi lmy Wal-
ta Disneya). Inaczej niż w zabytku-dokumencie, który jest ceniony przede 
wszystkim jako dzieło niepowtarzalne. […] Podobnie jest z »kompletnoś-
cią« i »czytelnością«, które są również ważnymi cechami produktu kultu-
rowego, bo pozwalają na zrozumienie zabytku. W zabytku-dokumencie te 
cechy nie są ważniejsze niż autentyzm formy i substancji. Wreszcie, zupełnie 
oczywista jest w produkcie kulturowym wartość użytkowa, czyli dostoso-
wywanie zabytku-produktu do wszelkich funkcji, jakich oczekuje użytkow-
nik (turysta). Podobnie jest z atrakcyjnością. Produkt musi wpisywać się 
w gust odbiorcy, musi zostać przez niego zaakceptowany. W zabytku-do-
kumencie-dziele sztuki takie elementy mają znaczenie drugoplanowe i nie 
powinny decydować o formie jego zachowania. W obliczu tej konfrontacji 
najistotniejsze cechy zabytku – autentyczna substancja i forma – przesta-

25 Jednym z najbardziej absurdalnych doświadczeń autora było spotkanie z grupą 
turystów-emerytów, dziarsko domagających się od opiekunki meczetu w Bohonikach, by 
skondensowała opowieść o tradycji i kulturze Tatarów, gdyż „czekają na nich żubry w Bia-
łowieży”…
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ją mieć dominujące znaczenie”26. Ta diagnoza jest zbieżna z tym, co Dean 
MacCannell pisał o formowaniu współczesnych atrakcji turystycznych27. 
Pytanie tylko, czy na pewno tak być musi? Czy na tym polu nie powinno 
dojść (nie dochodzi) do przewartościowań, związanych z chęcią dotknięcia 
„autentyku”? Kategoria autentyzmu współczesnych kultur bywa traktowana 
jako podejrzana, dla wielu nie ma już autentycznych obszarów kulturowych, 
podobnie jak nie ma prawdziwie dziewiczej przyrody. Wydaje się jednak, że 
świadomie zarządzany szlak kulturowy może stawiać w świecie turystycz-
nych atrakcji wyraźny nawias; nie chodzi przy tym o „zamrożenie” zabytku 
i otaczającej go przestrzeni kulturowej, raczej o świadome jej formowanie. 
Nie idzie o podejmowanie, z góry skazanej na niepowodzenie, gonitwy za 
nieskalaną przeszłością, raczej o troskę, by zachodzące zmiany pielęgnowały 
odpowiednią jakość. W obrębie szlaku można sobie pozwolić na wystąpie-
nie przeciwko wszelkim uproszczeniom – nie zamknie to drogi turystom 
„minutowym”, pędzącym dalej i dalej, a wrażliwym koneserom piękna za-
pewni wysoką jakość doznań. Warunkiem tego jest – o ile to tylko możli-
we – żywa funkcja zabytku, najlepiej wykorzystywanego na co dzień przez 
lokalną społeczność. Tylko to zapewni mu autentyczną obecność w pejza-
żu kulturowym. Musi się to wiązać z szukaniem nowych funkcji obiektów, 

26 J. Purchla, dz. cyt., s. 19.
27 „Na rozmaitego rodzaju lokalne atrakcje turystyczne składają się biura, sklepy, zakłady 

i przedsiębiorstwa usługowe, które mieszczą się w istocie obok fragmentów pokazywanych 
turystom lub na ich tyłach; często cała struktura miasta funkcjonuje za turystyczną fasadą. 
Niektóre z tych turystycznych obszarów miejskich składają się z turystycznych dzielnic. Pa-
ryż »składa się« z Dzielnicy Łacińskiej, placu Pigalle, Montparnasse’u, Montmartre’u; San 
Francisco – z Haight Ashbury, Barbary Coast oraz dzielnicy chińskiej; Londyn zaś z Soho, 
Piccadilly Circus, Blackfriars, Covent Garden i Strandu. […] Socjolog miasta czy etnograf 
mógłby zwrócić uwagę, że miasta to o wiele więcej niż ich turystyczna część, co jest zupełnie 
oczywiste. Nawet turyści są tego świadomi. Ważniejsze jest jednak to, w jaki sposób atrakcje 
turystyczne stają się na tle regionu modelem struktury społecznej. Zaczyna się od »pole-
canych« czy »wartych zwiedzenia« osiedli, rejonów i dzielnic, po czym przechodzi do bar-
dziej szczegółowego opisu, dostarczając turyście matrycy, w którą może on wpisać, jeżeli ma 
ochotę, swoje własne odkrycia w rodzaju typowych małych targów, miasteczek, restauracji 
i ludzi. Turystyczna matryca daje pewność, że struktura społeczna, która zostanie odtworzo-
na dzięki podróży, choć zawsze fragmentaryczna, nie będzie skrzywionym czy spaczonym 
przedstawieniem rzeczywistości. Podczas podróży jedynie indywidualna wyobraźnia może 
zmienić rzeczywistość, a tak długo, jak władza wyobraźni śpi, społeczeństwo jawi się takie, 
jakie jest. […] Zwykle atrakcje organizuje się zgodnie z modelem wypełniania kartotek przez 
bezstronnego obserwatora, przypominającego naukowca, który nie podchodzi emocjonalnie 
do przedmiotu, lecz do metody badań; albo jak szukający poparcia polityk-koniunkturalista, 
który kalkuluje retorykę swoich wystąpień podczas przeglądania raportu dotyczącego cha-
rakterystyki demografi cznej swego regionu wyborczego. Krótko mówiąc, świat turysty jest 
na swój sposób skończony, lecz stworzony został na wzór światów ludzi, którzy są jedynie 
przechodniami i dobrze o tym wiedzą”. Za: Dean MacCannel, dz. cyt., s. 78–79.
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przekształcaniem ich na miarę nowych potrzeb. Nie ma w tym jednak nic 
dziwnego – śledząc dzieje jakiejkolwiek budowli w ciągu wielu lat, zawsze 
odkrywa się liczne świadectwa zmian, modernizacji, przebudów, dostoso-
wywania ich do potrzeb aktualnych właścicieli.

II.3.4. Komplementarność projektu

Zarządzający szlakiem powinni brać pod uwagę również inicjatywy lo-
kalne niezwiązane ze szlakiem – np. realizowane na tym samym terenie 
projekty celowe, fi nansowane z różnego rodzaju funduszy i mechanizmów 
fi nansowych – gdyż często mają one istotny wymiar społeczny i mogą być 
komplementarne wobec podstawowych założeń projektowanej (funkcjo-
nującej) trasy. Przykładem takich działań są chociażby programy wspar-
cia unijnego (program rolnośrodowiskowy) dla zachowania tradycyjnych 
sadów28. Pejzażowy walor skupisk starych drzew owocowych (zwłaszcza 
w okresie kwitnienia) trudno przecenić, toteż jeśli to tylko możliwe, warto 
poprowadzić koło nich trasę szlaku. Jeszcze lepszym przykładem może być 
program „Drogi dla Natury”, którego celem jest współpraca przyrodników 
z drogowcami na rzecz zachowania drzew przydrożnych29. Zgodnie z za-
łożeniami, realizująca projekt Fundacja EkoRozwoju wraz z organizacja-
mi partnerskimi w latach 2010–2012 posadzi co najmniej 30 000 drzew 
przy polskich drogach. Ciekawą opinię na temat takich tradycyjnych alei 
zawarto w wydanym w ramach projektu poradniku: „Ukształtowane przez 
człowieka aleje przydrożne, wpisujące się wraz z drogą w pejzaż, są cennym 
dziedzictwem historycznym, posiadającym jednocześnie wysokie walory 
przyrodnicze. Dlatego mogą być one chronione jako element przyrody 
i krajobrazu naturalnego (skupisko drzew, korytarze migracyjne) bądź jako 
element krajobrazu i dziedzictwa kulturowego (świadek historii, zabytek), 
co niekiedy wymaga wyboru form i podstaw prawnych ich ochrony. Naj-
poważniejszym problemem w ochronie alei przydrożnych jest znalezienie 

28 Przykładem konkretnej realizacji takiego programu w ostatnim okresie może być 
projekt Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, którego celem była ochrona starych sadów owo-
cowych na Powiślu kwidzyńskim. Z kolei Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 
realizowała w 2007 roku podobny projekt, zakładając, że chronione sady połączy trasa tu-
rystyczna („sady na szlaku”).

29 Projekt ten otrzymał wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii poprzez dofi nan-
sowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
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równowagi między dążeniem do modernizacji układu komunikacyjnego 
a potrzebą zachowania ich najcenniejszych odcinków”30. Czy można wyob-
razić sobie działania komplementarne względem siebie w jeszcze wyższym 
stopniu? I czy można wymarzyć sobie piękniejszą oprawę szlaku kulturo-
wego od alei starych lip lub dębów?

II.3.5. Obiekty towarzyszące

Ten różnorodny potencjał nieczęsto jest dostrzegany przez organizato-
rów kolejnych szlaków, głównie dlatego, że ich aktywność ogranicza się 
do wyboru obiektów, a następnie umieszczenia przy nich tablic informa-
cyjnych31. Tymczasem szlak kulturowy (zakładając, że będzie zjawiskiem 
unikatowym) może stanowić dla terenu, na którym jest wytyczony, swoisty 
kręgosłup organizacyjny dla różnorodnych form aktywności kulturalnej 
oraz różnych rodzajów turystyki (nie tylko turystyki kulturowej). Nie cho-
dzi przy tym o budowanie „superproduktu”, ale świadomość osadzenia go 
w konkretnej przestrzeni. Szlak kulturowy powinien być w takim ujęciu 
wykorzystywany do promowania całego dziedzictwa kulturowego regionu, 
a obiekty spoza tematu szlaku i inne atrakcje należy traktować jako wartość 
dodaną, zwiększającą turystyczny potencjał trasy. Wizja turysty pędzącego 
w ciągu jednego dnia od jednego obiektu na szlaku do drugiego, choć nie 
niemożliwa, rzadko się spełnia. W bardziej prawdopodobnym scenariuszu 
odwiedzający, przybywszy do jednego obiektu, skupi się na innych atrak-
cjach zlokalizowanych w pobliżu (w tym zapewne na innych zabytkach). 

Zamiast więc mnożyć byty, wytyczać efemeryczne szlaki łączące kilka 
obiektów, lepiej stworzyć trasy towarzyszące, obejmujące inne atrakcje re-
gionu. Wspomniany wcześniej kościół św. Michała Archanioła w Dębnie 
cieszy się tak wielką popularnością (prawie pięciokrotnie większy ruch tu-
rystyczny niż w kolejnym na liście obiekcie, nota bene zaliczonym do tej 
samej grupy małopolskich kościołów zrębowych – kościele św. Leonarda 
w Lipnicy Murowanej – wpisanych na Listę UNESCO) przede wszystkim 
dzięki doskonałej lokalizacji na „mapie kulturowego dziedzictwa”. W pro-
mieniu zaledwie 10 km od tej unikatowej świątyni znajdują się: 

30 P. Tyszko-Chmielowiec [red.], Jak zachować aleje, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław 
2010, s. 10.

31 Ten „słomiany zapał” jest zjawiskiem tak częstym, że pojawia się w literaturze po-
święconej szlakom kulturowym opisywanym z punktu widzenia ich walorów turystycz-
nych (zob. np. A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, dz. cyt., s. 67; 
A. Stasiak, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo” 2006, nr 10, s. 27). 
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1) Łopuszna (z osiemnastowiecznym dworem szlacheckim Tetmajerów 
oraz drewnianym kościołem Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata, 
konsekrowanym w 1504 roku), rozpoznawana również jako miejsce 
urodzenia księdza profesora Józefa Tischnera; 

2) Harklowa (z drewnianym kościołem Narodzenia NMP, zbudowanym 
pod koniec XV wieku); 

3) Frydman (z murowanym kościołem św. Stanisława Biskupa z wczes-
nogotyckim zrębem, zapewne z przełomu XIII i XIV wieku, szesna-
stowiecznym kasztelem oraz zabytkowymi piętrowymi piwnicami na 
wino); 

4) Trybsz (z szesnastowiecznym kościółkiem drewnianym św. Elżbiety); 
5) Niedzica (z czternastowiecznym zamkiem Dunajec, kościołem św. 

Bartłomieja z 1320 roku i zabytkowym piętrowym spichlerzem 
drewnianym z XVIII wieku);

6) Czorsztyn (z ruinami czternastowiecznego zamku). 

Poza tym wytyczony obszar obejmuje jeszcze teren Gorczańskiego Parku 
Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego oraz sztuczne Jezioro Czor-
sztyńskie (o bliskości Zakopanego, Nowego Targu, Krościenka i Szczawnicy 
nie wspominając). Nie sposób zrozumieć, dlaczego zatrzymując się przy koś-
ciele w Dębnie (bezdyskusyjnym „punkcie kotwicznym” dla całego regionu, 
o czym poniżej), obok którego znajduje się duży parking, nie zdobędziemy 
informacji na temat tych wszystkich okolicznych atrakcji (dla 50 tysięcy osób 
w ścisłym sezonie warto otworzyć nawet okresowo działający punkt infor-
macji turystycznej, albo zapewnić dystrybucję materiałów informacyjnych 
dzięki współpracy z właścicielem miejscowego straganu z pamiątkami…). 

Zestaw atrakcji (w tym innych niż kulturowe) towarzyszących szlakowi 
będzie zależny od regionu, w którym go wytyczono, samo jednak bogactwo 
listy potencjalnej oferty dodatkowej musi robić wrażenie. Zajmujący się 
problematyką waloryzacji tematycznych szlaków kulturowo-turystycznych 
o zasięgu regionalnym, cytowany już Armin Mikos von Rohrscheidt spo-
rządził formularz waloryzacyjny, podzielony na kilka kategorii, obejmują-
cy między innymi informacje na temat oferty towarzyszącej (niezwiązanej 
z tematem szlaku czy samym szlakiem). Znalazły się w nim między innymi 
takie punkty, jak: 

1) muzea;
2) lokalne (miejskie lub gminne) trasy turystyczne o tematyce histo-

rycznej lub kulturowej);
3) atrakcje kulturalne i rozrywka na szlaku (teatry, fi lharmonie, opery, 

kina, kluby);
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4) znacząca oferta przyrodnicza (ogrody zoologiczne, akwaria, parki 
dzikich zwierząt, parki narodowe, parki krajobrazowe);

5) miejsca aktywnego wypoczynku;
6) inne atrakcje przyrodnicze (góry, jeziora, brzeg morski, pomniki 

przyrody);
7) pozostałe atrakcje turystyczne (wieże widokowe, loty turystyczne, za-

bytkowe linie kolejowe, rejsy morskie, rejsy białej fl oty na jeziorach, 
rzekach i kanałach, trasy rowerowe)32.

Pełne rozeznanie w tej ofercie, włączenie jej w żywą tkankę szlaku bę-
dzie znów wymagało aktywnej współpracy z samorządami i przedstawi-
cielami różnych środowisk (w tym komercyjnych). Przykładem takiej 
kooperacji mogą być doświadczenia organizatorów słynnego niemieckie-
go szlaku kulturowego Romantische Strasse. W folderze przygotowanym 
z okazji 50-lecia jego istnienia złożono podziękowania ponad stu osobom 
biorącym udział w dyskusjach na temat funkcjonowania szlaku (znajdują 
się wśród nich między innymi hotelarze, restauratorzy, muzealnicy, prze-
wodnicy, dziennikarze, a także pracownicy samorządowi)33.

Tę nieumiejętność podnoszenia wartości szlaku poprzez łączenie go 
z atrakcjami towarzyszącymi należy uznać za jeden z największych grze-
chów organizatorów szlaków kulturowych. Konsekwencją tego jest niewy-
korzystywanie nadarzającej się okazji do promowania dziedzictwa kulturo-
wego całego regionu. Tymczasem niejednokrotnie można usłyszeć relacje 
osób rozczarowanych faktem, że przybywając do jakiegoś popularnego 
zabytku, nie zdawały sobie sprawy, iż w pobliżu czekają na nie inne atrak-
cyjne obiekty. Przykłady można mnożyć, warto podać jeden, wyjątkowo 
spektakularny.

Bawiąc w Zabrzu, ważnym punkcie na mapie śląskiego Szlaku Zabytków 
Techniki, i korzystając z materiałów informacyjnych o nim, można trafi ć do 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, Muzeum Górnictwa Wę-
glowego oraz Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, a także zabytkowego 
szybu „Maciej”. Tymczasem zagubiony pomiędzy nimi, przy ulicy Cmen-
tarnej, stoi niezwykły obiekt: wzniesiony w roku 1927 dom z prefabrykatów 
stalowych. „To niezwykłej konstrukcji dom, wzniesiony w 26 dni. Był to 
eksperyment budowlany z zastąpieniem tradycyjnych murowanych ścian 
ścianami metalowymi, przygotowanymi w pobliskiej hucie Donnersmar-
cka. Dom ten był budowany dla pracowników huty. W zachowanej doku-

32 Zob. A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, s. 227–231.
33 Zob. P.  Roth, Die Romantische Strasse. Unser Leitbild, Touristik-Arbeitsgemein-

schaft  Romantische Strasse, Dinkelsbühl 1999, s. 13–14.
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mentacji jest on określany jako »Stahlhaus«. Budowę rozpoczęto 15 lipca 
1927 roku, a zakończono 12 sierpnia. Nie znamy architekta tego niezwy-
kłego dzieła – prawdopodobnie obawiał się konsekwencji przy tej reali-
zacji – a na zachowanych planach budowy jego podpis, prawdopodobnie 
specjalnie, jest tak złożony, by nie był do odczytania. Budowa przebiegała 
w trzech etapach, według systemu »Branne & Roth« z Leipzig. Najpierw 
zrobiono klasyczny, głęboki fundament, następnie, z użyciem jasnych ce-
gieł, podstawę wraz z piwnicą. W drugim etapie przystąpiono do monta-
żu specjalnego stelażu dla metalowych ścian, składających się z ośmiu płyt 
z wyciętymi otworami okiennymi. W ostatnim etapie nałożono na całość 
dach i ocieplono od wewnątrz ściany. Przy budowie domu, przez miejsco-
wych żartobliwie nazywanego »konserwą«, pracowało 16 osób. Mieszkały 
w nim cztery rodziny w pięćdziesięciometrowych lokalach, składających 
się z dwóch pokoi i kuchni z ubikacjami na parterze. Prawdopodobnie jest 
to najstarszy z pięciu budynków, zachowanych w Europie, o konstrukcji 
metalowej. Wśród wielu zabrzańskich zabytków to obiekt najczęściej od-
wiedzany przez wycieczki zorganizowane i turystów indywidualnych z ca-
łego świata”34. Trudno zrozumieć, dlaczego atrakcja tej klasy nie została 
włączona w obręb szlaku przynajmniej jako obiekt towarzyszący.

II.3.6. Trwałe fundamenty

Etap planowania na pewno nie obejmie wszystkich aspektów funkcjonowa-
nia szlaku – nie jest to po prostu możliwe; szlak, żyjąc, będzie się zmieniał, 
stawiał nowe wyzwania, wymagał kolejnych rozwiązań. Ważne, żeby nie 
ograniczać pomysłów, nie stawiać żadnych barier, ta początkowa energia 
kreacji da bowiem siłę całemu przedsięwzięciu na przyszłość. Czy będzie 
możliwa realizacja wszystkich pomysłów? Zapewne nie, ale trudno z góry 
przesądzić, które z nich uda się wprowadzić w życie. Warto puścić wodze 
fantazji, a rezultaty skrupulatnie notować. Tak stworzona mapa „pierwot-
nych idei” będzie w przyszłości ważnym punktem odniesienia.

Należy również zadbać o to, by siła kreacji nie przerodziła się w moc de-
strukcyjną. Planowanie musi być traktowane jako jeden z rudymentarnych 
komponentów projektu budowy szlaku kulturowego i jako takie powinno 

34 D.  Walerjański, Dziedzictwo kulturowe Zandki. Historia. Krajobraz. Zabytki [w:] 
Marek Niezabitowski, B. Rożałowska [red.], Ludzie i instytucje w procesie przemian miej-
skiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. 
Monografi a, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, s. 30.
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być realizowane zgodnie ze sztuką zarządzania projektem. Z tego powodu, 
między innymi, precyzyjnie muszą być określone kompetencje i podział ról 
w zespole, należy wprowadzić strukturyzację projektu według faz realizacji 
oraz opracować harmonogram działań. Na etapie planowania muszą być 
również zdefi niowane wskaźniki realizacji poszczególnych celów projektu. 
To one będą markerami stopnia realizacji, pozwalając stwierdzić, czy zało-
żone cele zostały osiągnięte.

W przypadku konkretnych szlaków zakres zdefi niowanych wskaźników 
będzie różny, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że na 
etapie planowania powinny zostać opracowane następujące elementy przy-
szłego szlaku:

1) lista obiektów tworzących szlak wraz z ich hierarchizacją;
2) kryteria graniczne spełniane przez obiekty wpisywane w obręb szla-

ku;
3) przebieg tras łączących obiekty;
4) punkty lokalizacji znaków drogowych i tablic informacyjnych;
5) wytyczne do opracowania księgi identyfi kacji wizualnej;
6) podstawowe założenia dotyczące promocji całości szlaku;

oraz tworzone na podstawie kryteriów opisanych wyżej:

7) wykaz podmiotów tworzących środowisko szlaku;
8) lista zasobów „towarzyszących” szlakowi.

Podstawowym kryterium wyboru obiektów musi być sprecyzowany, 
jednoznaczny temat przewodni szlaku, niepozostawiający żadnych wątpli-
wości, zarówno w wymiarze historycznym, jak i kulturowym. Wpisywane 
w obręb szlaku obiekty muszą spełnić wymóg autentyczności funkcji pier-
wotnej, reprezentatywności i wysokiej wartości (historycznej, artystycznej, 
naukowej). Mogą być grupowane ze względu na czas powstania, pełnioną 
funkcję, materiał, z którego zostały wykonane, związek z osobą lub wyda-
rzeniem historycznym itp. Kryterium porządkujące może stanowić rów-
nież występowanie w przeszłości historycznego szlaku czy trasy, przy któ-
rym wzniesiono zachowane do dziś zabytki.

Mimo zachowania powyższych zasad, wybrany zbiór obiektów i tak 
będzie wewnętrznie zróżnicowany. Wynika to między innymi z różno-
rodnej lokalizacji, jakości istniejącej infrastruktury czy też jej trwałości 
organizacyjnej i instytucjonalnej. Ta heterogeniczność defi niowanego 
zbioru musi zostać na etapie planowania opisana i odpowiednio wyko-
rzystana. Najczęściej w tym kontekście myśli się o wytyczeniu swoistych 
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punktów krystalizacji szlaku, nazywanych punktami kluczowymi lub ko-
twicznymi. Są to obiekty o najsilniejszym (pod różnym względem) po-
tencjale, np.:

1) leżące w kluczowych punktach szlaku, np. w miejscu węzłów komu-
nikacyjnych (wówczas wykorzystywanych jako istotny element prze-
strzennej organizacji szlaku);

2) wyróżniające się wysoką sprawnością organizacyjną (punkt dystry-
bucji materiałów promocyjnych, punkt informacji o szlaku);

3) unikatowe pod względem wartości artystycznej czy historycznej (ich 
wizerunek wykorzystywany jest wówczas w promocji szlaku na kla-
sycznej zasadzie pars pro toto).

W wielu przypadkach takie zróżnicowanie wydaje się jednak niewy-
starczające. Dlatego elementem opracowanym równolegle z listą obiektów 
musi być wykaz kryteriów granicznych, których spełnienie jest niezbędne, 
aby dane miejsce zostało włączone w obręb szlaku. Lepiej przy tym ogra-
niczyć ich liczbę, jeśli nie spełniają określonych wymogów, niż wpisywać je 
na siłę. Jakie warunki należy zatem uznać za graniczne, aby obiekt mógł być 
wpisany w obręb szlaku kulturowego? Absolutne minimum to:

1) pełna dostępność zabytku (teren na zewnątrz i wnętrze) w stałych, 
ściśle ustalonych porach; w praktyce konieczne jest rozróżnienie 
sezonu turystycznego (początek maja – koniec września) od reszty 
roku. W okresie urlopowym niezbędne minimum stanowi dostęp-
ność obiektu przynajmniej przez 3 dni w tygodniu przez nie mniej 
niż 5 godzin;

2) usługa przewodnicka w języku polskim oraz oferta dla obcokra-
jowców (co najmniej folder zawierający najważniejsze informacje 
o obiekcie w języku angielskim);

3) dystrybucja w obiekcie materiałów promocyjnych całego szlaku;
4) parking dla turystów.

Mimo ustalenia kryteriów granicznych różnice pomiędzy poszczegól-
nymi miejscami bywają spore, dlatego przydatna byłaby jakaś kategoria po-
średnia, podzielenie pozostałych obiektów (poza kotwicznymi) na przynaj-
mniej dwie grupy. Jest to istotne dla kreowania wizerunku marki35, pozwala 
na ustalenie „jasnych reguł gry” dla odbiorcy. Za wszelką cenę trzeba unik-

35 Zob. Ł. Gaweł, Zarządzanie marką a rynek usług kulturalnych – na przykładzie Szla-
ku Architektury Drewnianej [w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski [red.], „Zarządzanie w kultu-
rze”, tom 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 123–128.
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nąć sytuacji, w której odwiedzający szlak poczują się rozczarowani (stanem 
obiektu, otoczeniem, dostępnością itp.). Dlatego konieczna jest wspomnia-
na hierarchizacja miejsc tworzących szlak. 

Problemem uniemożliwiającym udostępnienie obiektów turystom 
może się okazać również ich struktura własnościowa. Doświadczono tego 
podczas opracowywania wstępnej koncepcji śląskiego Szlaku Zabytków 
Techniki. Spośród wytypowanych pierwotnie 156 obiektów po zweryfi ko-
waniu kryterium ich dostępności pozostało zaledwie 37 miejsc36.

 Z tego powodu warto pomyśleć o czwartej kategorii, którą można na-
zwać „obiektami uzupełniającymi” (zaliczano by do niej wszystkie obiekty 
spełniające kryteria merytoryczne, nieprzystosowane jednak do przyjęcia 
turystów; można założyć, że te niedostatki zostaną w przyszłości zlikwido-
wane, a obiekt będzie włączony do szlaku). 

Interesującą propozycją w zakresie hierarchizacji obiektów tworzących 
szlak kulturowy jest trójstopniowa klasyfi kacja stosowana w obrębie Łuży-
ckiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – Energia, wchodzącego w ob-
ręb Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Tworzące 
ten szlak obiekty podzielono na następujące kategorie37:

1) Highlights – obiekty zaliczone do tej grupy są otwarte przez cały rok, 
nie mniej niż przez 6 dni w tygodniu; możliwe jest zarówno sko-
rzystanie ze zwiedzania w grupie z przewodnikiem, jak i zwiedza-
nie indywidualne; odwiedzający mają do czynienia z wysokiej klasy 
aranżacją tematu w autentycznej scenerii; przygotowano specjalną 
ofertę dla dzieci; w obrębie obiektu znajduje się punkt gastronomicz-
ny i sklep; obiekt dysponuje własnym parkingiem; dostępna jest pre-
zentacja obiektu w Internecie, poza tym przygotowano informacje 
o ofercie towarzyszącej (innych atrakcjach znajdujących się w bez-
pośredniej bliskości);

2) Places of Interest – obiekt ma wyznaczone stałe regularne godziny 
otwarcia; możliwe jest zwiedzanie w grupie z przewodnikiem lub in-
dywidualne; odwiedzającym oferowana jest wysokiej klasy aranżacja 
w autentycznej scenerii; obiekt posiada własny parking, przygotowa-
no jego prezentację w Internecie;

36 Zob. P. Jedlecki, Kopalnie jak Wawel, „Gazeta Wyborcza”, dodatek lokalny „Bielsko-
-Biała” 26 lipca 2004, s. 1.

37 Prezentowane informacje pochodzą z referatu Antje Boshold, menedżera zarządza-
jącego projektem IBA, wygłoszonego podczas VII Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wo-Praktycznej „Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyj-
nej gospodarki i atrakcji konsumpcji turystycznej” (Zabrze, IX 2010).
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3) Insider Tips – możliwe jest zwiedzanie z przewodnikiem po wcześ-
niejszym uzgodnieniu terminu; zachowana jest autentyczna sceneria 
miejsca; do dyspozycji gości pozostaje parking.

Skomplikowanym zagadnieniem może się okazać przygotowanie doku-
mentacji niezbędnej dla fi zycznego oznakowania szlaku. Największe prob-
lemy pojawiają się wówczas, gdy tablice informacyjne i drogowskazy mają 
się znaleźć przy drogach publicznych. Ze względu na zarządzające nimi or-
gany konieczne będą odrębne ustalenia dla dróg gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych. 

Mniejszym problemem powinno być oznakowanie samych obiektów, 
zakładając dobrą wolę i pełną współpracę ich właścicieli. Precyzyjne-
go opracowania wymaga natomiast merytoryczna zawartość tablic. Poza 
mapą z konkretnie wskazanym miejscem obecnego pobytu muszą one za-
wierać podstawową informację na temat obiektu (co najmniej po polsku 
i angielsku). Idealnym rozwiązaniem byłoby zamieszczenie również krót-
kich informacji (wraz ze zdjęciem), dotyczących znajdujących się w pobli-
żu innych obiektów na szlaku.

Przygotowanie wymienionych wyżej elementów oznakowania wyma-
ga opracowania księgi identyfi kacji wizualnej (bez niej niemożliwe będzie 
zaprojektowanie drogowskazów, tablic umieszczanych przy obiektach, jak 
również folderów, map, wizytówek, papieru korespondencyjnego, strony 
internetowej itp.). Obserwując niektóre poczynania w tym zakresie, trze-
ba stwierdzić jedno: najlepiej zadanie to powierzyć kompetentnym profe-
sjonalistom. Chodzi przecież o opracowanie komplementarnego katalogu, 
mającego na celu tworzenie pozytywnego wyobrażenia o produkcie oraz 
ułatwienie jednoznacznego identyfi kowania jego składowych. Będą to 
wszelkie elementy grafi czne (również czcionki), dzięki formie i kolorom 
jednoznacznie identyfi kowane z produktem, jak również – czy może prze-
de wszystkim – jego znak towarowy (powszechnie określany mianem logo) 
– znaczący element w komunikacji wizualnej. Bez ich opracowania nie bę-
dzie możliwe budowanie spójnego wizerunku szlaku.

Powodzenie etapu planowania będzie w dużej mierze zależne od zacho-
wania przez wszystkich członków zespołu przekonania, że podejmowane 
działania są względem siebie komplementarne, wzajemnie się warunkują. 
Celem nie jest jedynie wytyczenie szlaku, ale jego animacja, a więc uczy-
nienie z niego profesjonalnie zarządzanego produktu, mogącego w istotny 
sposób kształtować politykę jednostek samorządu terytorialnego, ale rów-
nież lokalnych instytucji kultury, działających na tym terenie stowarzyszeń 
oraz fi rm komercyjnych.
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II.4. Organizowanie

Jeśli weźmiemy pod uwagę klasyczne teorie zarządzania, organizowanie 
będzie etapem, na którym przydzielone zostaną zadania poszczególnym 
osobom i podmiotom, innymi słowy jest to moment, kiedy opisana wcześ-
niej struktura zacznie tętnić pełnią życia, nabierze w swym działaniu rów-
nego regularnego tempa. Na tym etapie wykrystalizują się ostatecznie gru-
py zadaniowe oraz zależności hierarchiczne, zaś dodatkowym zadaniem 
menedżera – obok koordynowania podejmowanych działań – będzie tro-
ska o integrowanie poszczególnych działów. 

Jest to również czas, kiedy zweryfi kowana zostanie misja sformułowana 
dla szlaku i – w razie konieczności – zmodyfi kowana czy doprecyzowa-
na. Jak pisał Giep Hagoort, misja kulturalna (posłannictwo) jest wynikiem 
szukania argumentu stanowiącego sens istnienia danej organizacji i „od-
powiedzi na pytanie, dlaczego jest dla niej tak ważne, aby ludzie współ-
pracowali, wspólnie dążąc do osiągnięcia zakreślonego celu”38. To właśnie 
misja pozwala ustalić „...trwałe, zrozumiałe ramy, w których [członkowie 
organizacji – Ł.G.] mogą współpracować w dążeniu do wspólnych celów. 
Kierowniczy proces organizowania obejmuje podejmowanie decyzji o two-
rzeniu takich właśnie ram, aby organizacja mogła istnieć od chwili obecnej 
do dalekiej przyszłości”39.

Odnosząc się do schematu struktury organizacyjnej szlaku kulturowe-
go (przedstawionego wcześniej), stwierdzamy, że istotnym problemem bę-
dzie również zapewnienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy wewnętrz-
nym kręgiem (struktura zarządcza) a podmiotami z kręgu zewnętrznego 
(właściciele obiektów, zespoły i środowiska działające na poziomie JST). 
Nawiązanie stałej łączności między nimi, wypracowanie metod przyszłej 
współpracy oraz precyzyjny podział zadań i kompetencji wypada zaliczyć 
do grupy najpilniejszych zadań. 

II.4.1. Szlak i jego otoczenie

Podstawowym zadaniem przynależnym do obszaru organizowania będzie 
zbudowanie trwałego wewnętrznego „środowiska” szlaku, przy czym nie 
tyle chodzi tu o tworzenie hierarchicznej sztywnej struktury, ile spojrzenie 

38 G. Hagoort, dz. cyt., s. 22.
39 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., dz. cyt., s. 306.
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na szlak, jak na fenomen unikatowy, komplementarny, żywy, podlegający 
ciągłym zmianom. Jego podstawą są ludzie i relacje między nimi, nie zaś 
schematy organizacyjne i procedury. Skoro konieczność tworzenia nowego 
typu organizacji dostrzeżono w świecie fi rm i organizacji komercyjnych40, 
tym bardziej powinno się je dostrzegać w obrębie rynku usług kultural-
nych, gdzie – ze względu na specyfi kę „produktu” – z założenia wielki na-
cisk kładzie się na znaczenie indywidualnych cech ludzkich. Zachowując 
więc ogólny schemat hierarchii (niezbędny np. na etapie podejmowania 
decyzji strategicznych dotyczących przedsięwzięcia), całościowa struktura 
zarządzająca szlakiem na każdym poziomie jego funkcjonowania powinna 
wyróżniać się takimi cechami, jak: 

1) występowanie elastyczności ról, związane z wymiennością funkcji – 
wiąże się to z gotowością ciągłego doskonalenia, zwiększania kom-
petencji; sztywny podział obowiązków powinny zastąpić raczej defi -
nicyjne kręgi ról; bardziej chodzi o wskazanie horyzontu, do którego 
powinny zmierzać działania, zakreślenie ram tego, co powinno się 
osiągać, niż tworzenie zamkniętego kostycznego wykazu czynności 
do wykonania; taki stosunek do zadań poszczególnych członków or-
ganizacji wpływa na budowanie klimatu kreatywności, ciągłego po-
szukiwania skuteczniejszych metod działania; 

2) gotowość do podejmowania nowych niestandardowych działań – 
wynika z tego, co napisano powyżej; skuteczna organizacja nie może 
blokować możliwości korzystania z rozwiązań nowatorskich, niety-
powych, innowacyjnych;

3) budowanie wielofunkcyjnych zespołów – poszczególni pracownicy 
nie mogą być izolowani i ograniczani wyłącznie do świata własnych 
zadań; skutek takiego zjawiska będzie taki sam w obrębie fi rm ko-
mercyjnych, jak i w instytucjach publicznych:  sprowadza się do 
braku zainteresowania działaniem całej organizacji, wyizolowania 
z zespołu, zatracenia umiejętności postrzegania własnych działań 
w kontekście szerszych procesów; zjawisko to może powodować 
również efekt wypalenia, związany z niemożnością dostrzeżenia sen-
su podejmowanych działań;

4) skupienie uwagi na odbiorcy – kwestia zasadnicza, zwłaszcza w obrę-
bie interesującego nas obszaru; chodzi o ciągłe zachowanie świado-
mości, że bez względu na to, jakie działania aktualnie są podejmo-
wane (czy ustalenia z gminą dotyczące obszaru chronionego wokół 

40 O tym nowym stosunku do organizacji pisze między innymi Michael Armstrong 
(zob. Zarządzanie ludźmi, New Media, Warszawa 2010, s. 73–83).
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zabytku, pertraktacje w sprawie zbudowania ścieżki rowerowej czy 
organizacja wystawy w przestrzeni zabytkowej), zawsze dotyczą one 
odbiorców – to oni są najważniejszym elementem w całym skom-
plikowanym procesie zarządzania szlakiem i w żadnym przypadku, 
nawet na moment, nie można tracić ich z oczu.

Sprawą kluczową stanie się więc wypracowanie odpowiedniej fi lozo-
fi i zarządzania szlakiem kulturowym. Otwartość na budowanie zespołu 
z szeroką strukturą poziomą, odrzucenie – tak powszechnego w polskich 
instytucjach kulturalnych – modelu zarządzania jednoosobowego, przy-
pominającego raczej rządy egzotycznego satrapy niż działania w ramach 
nowocześnie pojmowanego przywództwa. Redukcja szczebli zarządzania 
jest tymczasem zjawiskiem występującym we wszystkich organizacjach no-
wego typu. Jak pisze Michael Armstrong: „Rozbudowane hierarchie nie są 
potrzebne tam, gdzie wymaga się elastyczności i łatwości komunikacji. Co-
raz powszechniejsze korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacji 
elektronicznej oznacza, że zbędni stają się menedżerowie, których funkcja 
polega jedynie na tym, że są ogniwem w łańcuchu”41.

II.4.1.1. Urząd marszałkowski 

Jak, zważywszy na powyższe uwagi, konstruować wielokrotnie już wspo-
minaną, stabilną strukturę zarządzania szlakiem? Na jakim poziomie po-
winna ona funkcjonować (być osadzona), komu podlegać? Wszystko zale-
żeć będzie od tego, o jakim szlaku mowa. Niniejsze opracowanie stworzono 
z myślą o szlakach regionalnych (o zasięgu wojewódzkim42), z uwzględnie-
niem założenia, że liczba tras określanych mianem „szlaku kulturowego” 
powinna być radykalnie zmniejszona celem osiągnięcia określonego stan-

41 Tamże, s. 75.
42 W warunkach polskich problematyczne jest funkcjonowanie tras o większym niż 

wojewódzki zasięgu, pojawiają się bowiem wówczas znaczne problemy z zarządzaniem 
taką trasą. Trudno wyobrazić sobie wspólną instytucję powołaną przez ościenne woje-
wództwa (problemy z fi nansowaniem, podziałem kompetencji), zaś obecna praktyka pro-
wadzi do absurdów, takich jak np. wydanie dwóch odrębnych przewodników po Szlaku 
Piastowskim (pod tym samym tytułem). Pierwszy (2008) przygotowała Wielkopolska Or-
ganizacja Turystyczna i opisywał on obiekty z terenu województwa wielkopolskiego, drugi 
(2009), wydany nakładem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ujmował wyłącznie obiekty 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest 
powoływanie wojewódzkich struktur zarządzania szlakami, a w przypadkach takich, jak 
opisane powyżej, nawiązywanie współpracy celowej pod kątem konkretnych przedsięwzięć 
i projektów.



115Organizowanie

dardu tego typu inicjatyw. Koordynowanie takich przedsięwzięć wymaga 
struktury o dużych kompetencjach.

Wykrystalizowanie struktury zarządczej szlaku w urzędzie marszałkow-
skim byłoby możliwe wówczas, gdyby wydzielono tam jednostkę skoncen-
trowaną na zagadnieniu zarządzania szlakami kulturowymi, nie byłoby to 
zaś kolejne działanie przypisane do ogólnego zakresu obowiązków które-
goś z departamentów. Problematyczne stałoby się zapewne podjęcie decy-
zji, któremu konkretnie departamentowi oddać szlak „we władanie”. Prak-
tyka w tym względzie pokazuje, że w dużej mierze byłyby to departamenty 
turystyki. W województwach, w których urzędnicy wykazują się głębszą 
refl eksją na temat wagi dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i kształto-
wania, zapewne szlaki przechodziłyby pod zarząd departamentów kultury. 
Tymczasem ani pierwsze, ani drugie rozwiązanie nie jest idealne. Potrzeb-
na jest struktura łącząca kompetencje jednego i drugiego kręgu, a także 
wykazująca zainteresowanie innymi obszarami.

II.4.1.2. Organizacje regionalne

Zadania z zakresu (jak to się zwykle określa) koordynacji szlaku kultu-
rowego podejmowane są również przez lokalne organizacje turystyczne. 
Działają one na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Sto-
warzyszeniach43 oraz Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 
czerwca 1999 roku44. Wśród tworzących je podmiotów znajdują się samo-
rządy, stowarzyszenia, osoby fi zyczne oraz fi rmy komercyjne. Znów jednak 
pojawia się problem wyłączności zadań – prawdopodobnie to właśnie jest 
powodem braku zadowalających wyników w zakresie zarządzania szlakami 
kulturowymi przez te organizacje. Z informacji opracowanych przez Polską 
Organizację Turystyczną wynika, że Regionalna Organizacja Turystyczna 
jest „...organizacją współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza sa-
morządu szczebla wojewódzkiego) i branży turystycznej (szeroko rozu-
mianej ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) 
w zakresie promocji obszaru obejmującego działalność tej organizacji, jako 
regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, założoną w formie 
prawno-organizacyjnej – stowarzyszenia”45.

43 Dziennik Ustaw z 2001 roku, nr 79, poz. 855.
44 Dziennik Ustaw z 1999 roku, nr 62, poz. 689.
45 Regionalna Organizacja Turystyczna, dokument elektroniczny pobrany ze strony 

internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej: http://www.pot.gov.pl/wspolpraca-z-re-
gionami/regionalne-organizacje-turystyczne/ (odczyt 2 III 2011 roku).
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Zgodnie z artykułem 4.3 Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, wy-
mogami Polskiej Organizacji Turystycznej oraz założeniami „trójstopnio-
wego systemu promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku) 
do najważniejszych zadań regionalnych organizacji turystycznych należą:

1) skoordynowanie działań promocyjnych w województwie;
2) stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej – w celu 

zapewnienia kompleksowej informacji o województwie w oparciu 
o lokalne punkty informacji turystycznej oraz włączenie w krajowe 
rozwiązania systemu informacji turystycznej;

3) promocja walorów turystycznych regionu w kraju i za granicą;
4) stymulowanie tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regio-

nie (zapewnienie wysokiej jakości produktu turystycznego zdolnego 
sprostać konkurencji międzynarodowej);

5) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i moderni-
zacji infrastruktury turystycznej;

6) inspirowanie i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Tury-
stycznych w regionie;

7) doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki;
8) prowadzenie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki”46.

Jak widać z powyższego zestawienia, Regionalna Organizacja Turystycz-
na jest stowarzyszeniem powołanym do realizacji różnorodnych zadań, ale 
wyłącznie z zakresu turystyki. Nie ma więc możliwości, aby podjęła wy-
zwanie zarządzania szlakiem kulturowym, wymagające działań wielowy-
miarowych, wieloaspektowych.

Jako przykład ilustrujący powyższą tezę można wskazać działalność 
Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie, będącej 
podmiotem koordynującym funkcjonowanie wielkopolskiego Szlaku Pia-
stowskiego47. Bez wątpienia podmiot ten sprawnie zajmuje się organizacją 
ruchu turystycznego w regionie, na pewno jednak nie spełnia zadań zwią-
zanych ze skutecznym zarządzaniem szlakiem. Dowodzi tego opisowy wy-
nik wszechstronnego badania waloryzacji szlaku jako produktu turystycz-
nego48. Pomimo przyznania mu wysokiej noty punktowej i stwierdzenia, 
że trasa ta ma wybitny potencjał turystyczny, autor badania wymienił kilka 

46 Tamże.
47 Zob. strona internetowa Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski; dokument elek-

troniczny http://www.szlakpiastowski.com.pl/go.live.php (odczyt 20 I 2011 roku).
48 Takie badanie kilku szlaków, posługując się rozbudowanym systemem autorskim, 

wykonał Armin Mikos von Rohrscheidt, a następnie opublikował je w wielokrotnie już 
cytowanym opracowaniu Regionalne szlaki tematyczne – idea, potencjał, organizacja. 
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istotnych postulatów, dotyczących modyfi kacji i rozwijania oferty szlaku, 
które można podzielić na dwie grupy. 

Pierwsze dotyczą szlaku jako produktu kulturowego. Wymienione 
uchybienia mają duży ciężar gatunkowy, gdyż obejmują najbardziej ele-
mentarne podstawy organizacyjne: „Znacząca część obiektów nie jest te-
matycznie związana z wiodącym tematem szlaku (jak choćby Muzeum Ko-
lei Wąskotorowej w Wenecji, pałace w Czerniejewie i Lubostroniu, kościół 
w Gąsawie, w znacznym stopniu także Rezerwat Archeologiczny w Bisku-
pinie). Doświadczenia pochodzące z krajów zaawansowanych w rozwija-
niu turystyki kulturowej wykazały, że wprawdzie włączanie takich obiek-
tów w ramy oferty szlaków tematycznych w perspektywie krótkookresowej 
może być pomocne dla ich popularyzacji, jednak z drugiej strony stanowi 
przeszkodę w osiągnięciu jednoznacznej asocjacji tematycznej szlaku jako 
produktu i wykreowaniu jego marki”49. 

Z powyższej diagnozy jasno wynika, że Szlak Piastowski jest nie tyle re-
alnym szlakiem kulturowym, ile swoistego rodzaju konstrukcją eklektycz-
ną, służącą jako podstawa nośnego marketingowo hasła, wykorzystywane-
go do promowania turystyki w regionie. To również dowód, że pracując 
nad stworzeniem szlaku, nie przeprowadzono rzetelnie etapu planowania, 
łącząc jedynie najbardziej znaczące pod względem turystycznym punkty 
na mapie.

Druga grupa zidentyfi kowanych problemów dotyczy, najogólniej rzecz 
ujmując, różnorodnych zadań z zakresu zarządzania funkcjonującym szla-
kiem. Znalazły się tam między innymi uwagi dotyczące niezadowalającej 
(w różnym stopniu) dostępności obiektów, braku standaryzacji w tym za-
kresie, braku pełnej identyfi kacji najważniejszych zabytków ze szlakiem 
(o przynależności do niego między innymi kolegiaty w Kruszwicy czy ar-
chikatedry w Gnieźnie nie znajdziemy informacji ani w portalach promo-
cyjnych, ani we własnych materiałach promocyjnych wymienionych obiek-
tów), niedostatków w wymiarze funkcjonowania kanałów promocyjnych 
(witryny internetowe poszczególnych obiektów nie są z sobą powiązane 
przez system odnośników) czy niedostatecznej dbałości o publikacje pro-
mocyjne (w tym obcojęzyczne).

49 A. Mikos von Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne – idea, potencjał, organiza-
cja, s. 203. Zgodnie z tym, co napisano wcześniej, wymienione miejsca powinny być atrak-
cjami towarzyszącymi. Sama zaś zasada wpisywania „wszystkiego” w obręb szlaku, nawet 
w wymiarze strategii krótkookresowej, musi budzić poważne wątpliwości. Stosując ją przy 
tworzeniu np. Szlaku Zamków Jurajskich, można by włączyć w jego obręb dwór w Złotym 
Potoku, wszak obiekt to piękny, a w dodatku związany z wybitnym polskim romantykiem, 
Zygmuntem Krasińskim.
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Jak zatem widać, nawet dobrze zorganizowana lokalna organizacja tu-
rystyczna nie jest w stanie wypełniać wszystkich obowiązków związanych 
z pełnym zarządzaniem szlakiem kulturowym50.

Nie oznacza to bynajmniej, że regionalna organizacja, niewchodząca 
w skład administracji samorządowej i niebędąca instytucją publiczną, nie 
może sprawnie zarządzać takim szlakiem. Interesującym przykładem jest 
tutaj hiszpańska Fundacja Al-Andalus (Fundación El Legado Andalusi)51. 
Utworzona w roku 1992, jako podstawowy cel istnienia przyjęła podkre-
ślanie roli dziedzictwa kulturowego w kontekście cywilizacji hiszpańsko-
-muzułmańskiej oraz jej znaczenia w obszarze śródziemnomorskim 
w ciągu wieków. Została powołana do życia przez Rząd Andaluzji (Jun-
ta de Andalucia), ale otrzymała wsparcie organizacji międzynarodowych 
(UNESCO, Rada Europy), organizacji i instytucji państwowych oraz pod-
miotów prywatnych. Honorowy patronat nad fundacją objął król Hiszpanii 
Juan Carlos I. To właśnie ta organizacja zajęła się (w roku 1995) opraco-
waniem koncepcji szlaku kulturowego Dziedzictwo Al-Andalus, który jest 
dzisiaj jednym z dwudziestu dziewięciu Europejskich Szlaków Kulturo-
wych (obejmuje on trzy wielkie trasy łączące Europę – Andaluzję z Afryką 
i Azją oraz dziewięć szlaków wytyczonych na terenie Andaluzji, mających 
przybliżać jej historię i kulturę, zwanych Drogami Dziedzictwa Andaluzji).

Fundacja prowadzi działania mające propagować wytyczone szlaki, mię-
dzy innymi poprzez: animowanie dyskusji na temat wymiany kulturowej 
krajów arabskich i regionów w obszarze śródziemnomorskim (fora dyskusyj-
ne, debaty, seminaria) – współpracując na tym polu z ośrodkami badawczy-
mi i akademickimi – intensywną pracę promocyjną (w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym), realizację projektów o wysokiej wartości poznawczej. 
W ramach tych wielowymiarowych działań fundacja między innymi:

1) zebrała i opracowała dane oraz dokumentację dotyczącą cywilizacji 
Al-Andalus;

2) przygotowała ponad 25 wystaw i ekspozycji prezentowanych w śro-
dowisku lokalnym, a następnie w całej Hiszpanii, Francji, Ameryce 
Łacińskiej i kilku krajach arabskich;

50 Warto w tym miejscu wspomnieć o działalności Małopolskiej Organizacji Tury-
stycznej. W okresie od 2008 do 2010 roku podejmowała ona liczne zadania z zakresu za-
rządzania małopolskim Szlakiem Architektury Drewnianej, ale były one fi nansowane jako 
działanie powierzone, co wiązało się z pokaźną dotacją z budżetu województwa małopol-
skiego (zob. Łukasz Gaweł, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście 
procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa” 2011, nr 1, s. 5–12).

51 Działalność fundacji opisała Kazimiera Orzechowska-Kowalska w artykule Euro-
pejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy; obszerne informacje na temat działalności tego pod-
miotu znajdują się na jego stronie internetowej (http://www.legadoandalusi.es).
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3) jest wydawcą ponad 70 publikacji książkowych, zarówno popular-
nych, jak i będących owocem badań naukowych, poświęconych hi-
storii, kulturze i turystyce Andaluzji;

4) opracowała i wdrożyła projekt Jednostki Edukacyjnej Dziedzictwa 
Al-Andalus, której celem jest opracowanie i wydawanie materiałów 
dydaktycznych dla szkół działających na terenie Andaluzji;

5) realizuje ogromną kampanię promocyjną w wymiarze krajowym 
i międzynarodowym;

6) prowadzi działania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego (re-
alizowany jest np. program digitalizacji arabskich rękopisów doty-
czących Półwyspu Iberyjskiego, rozsianych obecnie po bibliotekach 
całego świata, a w przyszłości mających tworzyć spójny zbiór cyfro-
wy dostępny online);

7) jest wydawcą periodyku „El Legado Andalusi”, poświęconego szero-
ko zakrojonej problematyce historycznej, kulturowej i społecznej;

8) organizuje konkurs fotografi czny związany z dziedzictwem Andaluzji 
(w roku 2010 odbyła się jego piąta edycja).

Opisany powyżej bogaty repertuar działań, podejmowanych w związku 
z funkcjonowaniem szlaków kulturowych, pokazuje, jak różnorodne zada-
nia może realizować organizacja, do której kompetencji należy zarządzanie 
takim szlakiem. 

Wypada wrócić do pytania, jak w warunkach polskich organizować sta-
bilne struktury zarządzające szlakami kulturowymi. Wydaje się, że w ist-
niejącym systemie prawno-fi nansowym odpowiednimi zasobami oraz wy-
soką trwałością organizacyjną, instytucjonalną i fi nansową wykazać się 
będą mogły albo instytucje publiczne, albo inne podmioty działające przy 
wsparciu ze środków publicznych. Chodzi przy tym o instytucję łączącą 
w sobie cechy podmiotu zarządzającego i – w pewnej mierze – naukowego 
czy badawczego. Najlepiej, gdyby podmiot taki zajmował się ogółem prob-
lemów związanych z kreowaniem (również badaniem) zjawisk kulturo-
wych w regionie, w tym społecznym wymiarem funkcjonowania dziedzic-
twa kulturowego. 

Wydaje się, że tworzenie takich struktur nie musiałoby się wiązać z po-
woływaniem do życia nowych instytucji czy organizacji. W wielu woje-
wództwach istnieją już co najmniej zręby ukształtowanych podmiotów, 
mogących się z powodzeniem podjąć kompleksowego zarządzania szlaka-
mi kulturowymi. 

Za przykład może służyć Małopolski Instytut Kultury – samorządo-
wa jednostka kultury województwa małopolskiego, tak defi niująca swoją 
misję: „Poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju chcemy 
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tworzyć wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem 
i wspierających się wzajemnie. Poprzez organizację wydarzeń adresowa-
nych do szerokiej publiczności chcemy propagować praktykę »dobrego 
czasu wolnego«: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy 
pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swo-
ją wiedzę. Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim chcemy 
korzystać z już wypracowanych, najbardziej efektywnych metod edukacji 
dla kultury, a poprzez analizę lokalnych potrzeb chcemy przenieść najlep-
sze z nich na grunt Małopolski. W centrum naszego zainteresowania leży 
także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego 
Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych”52. 
Praktycznym wymiarem tych założeń są realizowane programy i projekty, 
między innymi Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (potężna im-
preza promująca małopolskie zabytki), Skarabeusz (budowa internetowej 
bibliografi i zabytków Małopolski, prezentowanych w ramach Małopol-
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego), Skarbiec (wsparcie w zakresie pozy-
skiwania środków na działalność kulturalną), Skarby Małopolski (konkurs 
dla gimnazjalistów poświęcony dziedzictwu kulturowemu Małopolski), 
Małopolska Wielu Kultur (projekt edukacyjny dotyczący dziedzictwa kul-
turowego mniejszości narodowych i etnicznych), Wirtualne Muzea Ma-
łopolski (projekt mający na celu digitalizację zbiorów muzealnych w celu 
stworzenia trójwymiarowych prezentacji najciekawszych i najcenniejszych 
dla dziedzictwa kulturowego obiektów z 35 muzeów Małopolski). Instytut 
realizuje również program Szlaki Małopolski, poświęcony z jednej strony 
dziedzictwu kulturowemu Małopolski, z drugiej zaś – teoretycznej refl eksji 
na temat szlaków kulturowych. 

Instytucje takie, jak opisana wyżej, w naturalny sposób powinny być 
brane pod uwagę jako podmiot zawierający odpowiednie zasoby ludzkie 
i struktury, mogące służyć efektywnemu zarządzaniu lokalnymi szlakami 
kulturowymi. Wykrystalizowanie w nich struktury mającej przejąć zada-
nia związane z takim zarządzaniem byłoby naturalnym etapem ewolucji, 
logiczną konsekwencją realizowanych wcześniej projektów i podejmowa-
nych działań. Argumentem za tym, by struktura taka była ulokowana na 
poziomie wojewódzkim, jest między innymi to, że do podstawowych jej 
zadań będzie należała koordynacja działań podejmowanych przez samo-
rządy gminne i powiatowe oraz prowadzenie stałej współpracy z właścicie-
lami obiektów. W ogóle w przypadku regionalnych szlaków kulturowych 

52 Strona internetowa Małopolskiego Instytutu Kultury; dokument elektroniczny: http://
www.mik.krakow.pl/misja.html (odczyt 10 XII 2010 roku).
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ich strukturę organizacyjną można z powodzeniem oprzeć na hierarchii 
odzwierciedlającej podział administracyjny kraju. Organ zarządczy, re-
gionalna instytucja kultury, o której pisano powyżej, byłby ulokowany na 
poziomie urzędu marszałkowskiego, a więc wojewódzkim. Powiaty powin-
ny przejąć część zadań organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem 
szlaku w wymiarze mikroregionu. Ostatni poziom stanowiłyby gminy, naj-
mocniej powiązane z właścicielami obiektów. Jakie konkretnie działania 
byłyby podejmowane na poszczególnych poziomach?

Instytucja zarządzająca szlakiem musi działać w kilku obszarach. Pierw-
szy (można go nazwać organizacyjnym) polega na animowaniu i organi-
zowaniu procesów związanych z wielopłaszczyznowym funkcjonowaniem 
szlaku. Drugi (koordynujący) sprowadzałby się do delegowania pewnych 
zadań oraz koordynowania prac zespołów terenowych. Trzeci (merytorycz-
ny) to nawiązanie współpracy z instytutami naukowymi i środowiskiem 
akademickim, między innymi w celu gromadzenia informacji zarówno 
na temat obiektów tworzących szlak, jak i związanego z nimi dziedzictwa 
niematerialnego. W obszarze zainteresowania takiej instytucji powinny 
znaleźć się również wszelkie materiały historyczne, w tym ikonografi a. 
Rozrzucone obecnie po różnych ośrodkach, zeskanowane i opracowane, 
mogłyby stworzyć jednorodny zbiór (co wobec możliwości digitalizacji nie 
stanowi problemu), dostępny online. Taki zasób, bez wątpienia, wzmocnił-
by pozycję instytucji w środowisku. Kolejny obszar (badawczy) związany 
byłby z realizacją projektów badawczych, poświęconych np. optymalnemu 
zagospodarowaniu obiektów pod kątem potrzeb odbiorców czy roli dzie-
dzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. W obszar aktywności jednostki 
zarządzającej należy wpisać także działalność wydawniczą (dotyczy to za-
równo materiałów promocyjnych, pozycji popularnych, jak i opracowań 
naukowych związanych z tematem przewodnim szlaku). 

Ważnym polem aktywności jest także poszukiwanie pomysłów oraz 
realizacja projektów animujących obiekty na szlaku i prowadzących do 
aktywizacji audytorium. Przykładem takiego działania może być cykl 
koncertów w obiektach należących do małopolskiego Szlaku Architektu-
ry Drewnianej, zatytułowany Muzyka zaklęta w drewnie (organizowanych 
w ramach projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”). W roku 
2009 było to trzynaście, a w 2010 – dwanaście koncertów urządzonych 
w zabytkowych przestrzeniach. Początkowo prezentowano muzykę kla-
syczną, później również jazzową i gospel. Jakie znaczenie miały te koncer-
ty? Dla miejscowej ludności oczywiste, stanowiąc (niekiedy jedyną) ofertę 
kulturalną w miejscowości lub gminie. Trudno przecenić je również w wy-
miarze promocyjnym, skoro obiekty zabytkowe – niekiedy szerzej niezna-
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ne – stają się tematem wiadomości lokalnych, a relacje z koncertów poja-
wiają się w regionalnej prasie. 

Okazuje się, że może to być również okazja do autentycznego poznania 
kultur, szukania wzajemnych inspiracji. Na odbywającym się w sierpniu 
2009 roku koncercie, zorganizowanym w kościele św. św. Filipa i Jakuba 
w Sękowej, gościli włoscy muzycy pochodzący z regionu Parmiggiano-
-Reggiano. Działające tam stowarzyszenie Arci Nuova Associazione – Co-
mitato Territoriale di Reggio Emilia organizuje siostrzany projekt, tzn. 
cykl koncertowy pod tytułem Koncerty na Drodze Mlecznej. Jego nazwa 
nawiązuje do wyrabianego tam, słynnego w całym świecie, sztandarowego 
produktu regionalnego – parmezanu. Właśnie krążek tego sera, o wadze 
30 kg, przywieźli włoscy goście. Spontaniczna reakcja miejscowych była 
oczywista, zapowiedzieli muzyczną rewizytę z regionalnymi specjałami se-
rowarskimi w tle. 

Najlepszym przykładem ilustrującym potencjał tego typu imprez jest 
wydarzenie, do którego doszło w 2006 roku na Łotwie53. To również dowód, 
jak wiele zdziałać może jeden, oddany sprawie człowiek, pasjonat zakłada-
jący, że osiągnięcie każdego celu jest możliwe, pod warunkiem dostatecz-
nego zaangażowania. Pracujący od wielu lat w Rydze Krzysztof Szyrszeń, 
obecnie kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego na Łotewskiej Aka-
demii Kultury, odkrył, że malutki kościółek w miejscowości Vecpils (odda-
lonej około 200 km na zachód od Rygi) ufundował w roku 1700 Otto Ernst 
von Rappe. Co ciekawe, ów rotmistrz w służbie króla polskiego okazał się 
dalekim przodkiem wybitnej polskiej śpiewaczki Jadwigi Rappe. Pomysł 
wydawał się oczywisty: Jadwiga Rappe zaśpiewa w Vecpils. Tajemnicą or-
ganizatora pozostaje, jak udało mu się nakłonić do tego przedsięwzięcia 
artystkę przyzwyczajoną raczej do koncertów w Covent Garden czy Car-
negie Hall… Ostatecznie 2 września 2006 roku odbył się recital solistki, 
której towarzyszyli Jarosław Malanowicz (organista) i Janusz Wawrowski 
(skrzypek). Zainteresowanie występem przeszło najśmielsze oczekiwania, 
część gości śledziła koncert na telebimie, pospiesznie ustawionym przed 
świątynią. Niezwykłe wydarzenie zmotywowało władze gminy do zorga-
nizowania pierwszego w jej historii święta gminnego, z prezentacją zespo-
łów ludowych, jarmarkiem itp. Przygotowano również niewielką broszurę 
o miejscowych atrakcjach turystycznych, poszerzono i utwardzono drogę 
prowadzącą do kościółka, uprzątnięto teren wokół zabytku, ustawiono 

53 Autor pragnie złożyć gorące podziękowania organizatorowi opisywanego wydarze-
nia, Krzysztofowi Szyrszeniowi, za obszerną opowieść i cenne informacje na temat wspo-
mnianego koncertu. 
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również, kierujący do niego, drogowskaz. O „gminnym koncercie” in-
formowały łotewskie media, łącznie z głównym wydaniem wiadomości 
telewizyjnych. Nie bez znaczenia jest tu również postawa samej artystki. 
Wzruszona odnalezieniem fragmentu historii swojej rodziny, honorarium 
za ten, jak i kilka kolejnych występów na Łotwie przekazała na remont 
świątyni. Dzięki temu odrestaurowano zabytkowe organy, wymieniono 
stolarkę, przeprowadzono renowację wnętrza oraz założono ozdobne kraty 
na okna, chroniąc w ten sposób cenne rzeźby zaliczane do nurtu łotewskie-
go baroku ludowego.

II.4.1.3. Urząd powiatowy

Podejmowane działania będą często w pewnym zakresie dotyczyć gmin 
ościennych – zwyczaje, święta, dziedzictwo niematerialne są przecież dla 
nich niejednokrotnie wspólne. W związku z powyższym pojawi się problem 
koordynowania działań poszczególnych gmin. Czynienie tego z poziomu 
instytucji wojewódzkiej może się okazać trudne. Idealnym poziomem dla 
tego typu działań jest natomiast urząd powiatowy. Zadowalające funkcjo-
nowanie całości szlaku będzie w dużej mierze uzależnione od umiejętności 
sprawnego zagospodarowania stopnia pośredniego pomiędzy wojewódz-
twem a gminą. To właśnie nieskuteczność operacyjna w wymiarze powia-
tów jest powodem wielu negatywnych zjawisk w obszarze działających 
dziś szlaków kulturowych. Przede wszystkim powiaty powinny przyjąć na 
siebie ciężar dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych. Naj-
lepiej, gdyby odbywało się to poprzez powiatowe punkty informacji tury-
stycznej54. One powinny również koordynować (czy animować inicjatywę 
w tym zakresie) funkcjonowanie w sezonie letnim transportu zbiorowe-
go, zapewniającego turystom indywidualnym dostęp do poszczególnych 
obiektów. Obecna praktyka w tym względzie – brak jakiejkolwiek oferty 
tego typu – powoduje, że funkcjonujące szlaki kulturowe postrzegane być 
muszą prawie wyłącznie jako szlaki samochodowe (co poważnie utrudnia 
podróżowanie np. ludzi młodych). Rozwiązaniem byłby transport zbioro-
wy (zapewne obsługiwany przez mikrobusy) organizowany w okresie wa-
kacyjnym. W istotny sposób mógłby on również przyczyniać się do wzrostu 
jakości świadczonych usług. Z grupą kilkunastu osób mógłby podróżować 

54 Organizacja regionalnego systemu informacji turystycznej jest przedsięwzięciem 
zbyt kosztownym, aby mogło dotyczyć jedynie szlaku (czy szlaków) działającego w regio-
nie. Dlatego zagadnienie to zostanie opisane pod koniec niniejszego opracowania jako do-
tyczące całego ruchu turystycznego w regionie.
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kompetentny przewodnik, przybliżający nie tylko historię odwiedzanych 
zabytków, ale także kulturę i dziedzictwo zwiedzanego regionu. W znacz-
nym stopniu niwelowałoby to przy okazji problem niedostępności obiektów. 
Mogłyby one być otwierane właśnie przez wspomnianego przewodnika lub 
– dzięki ustalonym stałym porom objazdów – przygotowane na przyjęcie 
gości przez oddelegowaną do tego osobę. Przy odpowiedniej dystrybucji 
informacji (np. poprzez Internet) to zapewnienie stałych godzin, w których 
obiekty będą czynne, byłoby zapewne magnesem przyciągającym również 
turystów indywidualnych podróżujących (lub przebywających) w okolicy.

Przykładem regionu, w którym takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby 
funkcjonowanie szlaku kulturowego, jest wschodnia Małopolska, z gorlic-
ką pętlą Szlaku Architektury Drewnianej. Na niewielkiej przestrzeni znaj-
duje się tam grupa drewnianych cerkwi łemkowskich, często wznoszących 
się w terenie o słabo rozwiniętej sieci komunikacji zbiorowej. Jedyną szansą 
na zobaczenie więcej niż jednego obiektu w ciągu dnia jest udanie się tam 
własnym samochodem. Tymczasem kilkugodzinna wycieczka objazdowa 
pozwoliłaby odwiedzić grupę wybranych obiektów, co byłoby przy okazji 
pretekstem do prezentacji ginącej kultury łemkowskiej. 

II.4.1.4. Urząd gminy

Bez względu na to, jak atrakcyjny program zostanie opracowany przez jed-
nostkę zarządzającą szlakiem, jak nowatorskie rozwiązania zostaną wdro-
żone, ostateczny rezultat będzie często zależał od zaangażowania się gminy, 
od jej oddania projektowi. 

Zresztą aktywność władz gminnych przekładać się będzie nie tylko na 
powodzenie jednorazowej imprezy, lecz także na ogólną recepcję szlaku 
(dziedzictwa kulturowego) przez mieszkańców regionu. Dlatego do naj-
ważniejszych zadań gminy, związanych z funkcjonowaniem szlaku kultu-
rowego na jej terenie, zaliczyć wypada popularyzację zabytku w kontekście 
jego obecności w pejzażu kulturowym regionu. Może to być osiągane np. 
przez opracowanie dla szkół działających w gminie programów edukacyj-
nych eksponujących związki z lokalnym dziedzictwem. Będzie to, z jednej 
strony, forma popularyzowania tegoż dziedzictwa i wiedzy o nim, z drugiej 
zaś – sposób na zachowanie dziedzictwa niematerialnego. Funkcjonowa-
nie obiektu osadzone jest przecież w wielowymiarowym kontekście; żaden 
zabytek nie stanowi wartości sam dla siebie. Wiąże się z nim określona 
przeszłość – społeczności, parafi i, rodziny, określony kontekst społeczny, 
gospodarczy. Wszystko to powinno być treścią nauczania poprzez dziedzic-
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two, znaleźć się w programach kształtowanych w odniesieniu do takich po-
jęć, jak pamięć, tradycja, odrębność, tożsamość. Dbałość o to powinna być 
traktowana przez gminy jako inwestycja we własną przyszłość. Zgodnie 
z ideą edukacji regionalnej, stanowi ona przecież „...istotny element rze-
czywistości społecznej, ułatwiający wychowankowi odkrywanie jego toż-
samości kulturowej i własnego miejsca w świecie. Konieczne staje się stwo-
rzenie optymalnych warunków do poznania i poszanowania dziedzictwa 
kulturowego, kształtowania postawy otwartej wobec pluralizmu i odręb-
ności kultur, przygotowanie ucznia do twórczego, świadomego uczestnic-
twa w życiu kulturalnym, społecznym oraz tworzenia dóbr kultury. Zatem 
sprawą ważną jest rozwijanie myślenia twórczego dziecka, dzięki któremu 
wzbogacałoby ono wyobraźnię, rozbudzałoby aktywną postawę w stosun-
ku do poznawanych treści, a tym samym rozwijałoby osobowość i uczyłoby 
się konstruktywnego myślenia, tak niezbędnego w dorosłym życiu”55.

To, co w przypadku dzieci i młodzieży można osiągać w ramach zajęć 
szkolnych, w odniesieniu do dorosłych – przynajmniej w zarysie – można 
budować poprzez animowanie obecności obiektu ze szlaku kulturowego 
w życiu społeczności lokalnej. Doskonałą okazją do tego będą np. święta 
regionalne, pod warunkiem że zabytek ów zostanie wpisany w ich pro-
gram.

Opisane wyżej działania można określić mianem zagospodarowania 
dostępnego kapitału kulturowego. Gminy powinny jednak realizować jesz-
cze dwie inne grupy zadaniowe. 

Pierwsza dotyczy ochrony własnego dziedzictwa kulturowego, czyli – 
w omawianym przypadku – wykazywania maksymalnej troski o obiekty 
zabytkowe na terenie gminy (w tym obiekty wpisane w obręb szlaku). Cho-
dzi zarówno o bieżące utrzymanie terenu i rozwijanie małej infrastruktury 
(kosze na śmieci, węzły sanitarne), jak i – czy może przede wszystkim – 
o aktywność na polu ochrony obszarowej, związanej z miejscowym pejza-
żem kulturowym. Jak wcześniej wykazano, wiąże się to nierzadko z oporem 
mieszkańców (niekiedy brakiem zainteresowania radnych), często jednak 
jest to wynikiem złego ujęcia zagadnienia. Nie chodzi przecież o „zamroże-
nie” pejzażu wokół zabytku, ale przeciwdziałanie zaśmiecaniu go poprzez 
elementy tworzące nowe dominanty, obce dla miejscowego pejzażu kultu-
rowego. Zamiast forsować projekty restrykcyjnych zakazów dotyczących 
nowych realizacji w pobliżu zabytków, lepiej połączyć ochronę pejzażu 

55 Z. Piwońska, Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w poznawaniu dzie-
dzictwa kulturowego [w:] Z. Piwońska [red.], Edukacja regionalna, Wydawnictwo Oświa-
towe FOSZE, Rzeszów 2011, s. 11.
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kulturowego z działaniami mającymi na celu podnoszenie standardu życia 
mieszkańców miejscowości. Zamiast zabraniać budowy nowych obiektów 
w sąsiedztwie danego obiektu, przylegające do niego tereny można prze-
znaczyć na przykład na infrastrukturę rekreacyjną (place zabaw dla dzie-
ci, boiska piłkarskie itp.). Tym sposobem obszar wokół zabytku zostanie 
ochroniony przed wprowadzeniem do niego elementów trwale wpływają-
cych na jakość krajobrazu, sam zaś zabytek nie będzie postrzegany przez 
mieszkańców jako balast uniemożliwiający rozwój miejscowości. 

Kolejnym obszarem aktywności gminy powinno być wsparcie udzielane 
właścicielom w procesie włączania obiektu do ruchu turystycznego. Czę-
stą barierą jest tutaj ograniczona dostępność obiektów, związana z brakiem 
odpowiedniego personelu. Największe możliwości zaradzenia tym prob-
lemom w naturalny sposób pojawiają się w okresie wakacyjnym, a więc 
w czasie największego nasilenia ruchu turystycznego. Przewodników 
(opiekunów) obiektu można przecież rekrutować spośród pracowników 
gminnego centrum kultury, gminnej biblioteki, a może również spośród 
nauczycieli miejscowej szkoły. 

Bliska współpraca z właścicielem obiektu, budowanie z nim dobrych 
relacji może przynieść okresową dostępność nawet obiektów całkowicie 
zamkniętych, wykorzystywanych do celów mieszkalnych. Wielu właścicieli 
zabytków jest gotowych zgodzić się na odwiedziny turystów, pod warun-
kiem okazania szacunku dla ich miru domowego oraz zapewnienia spraw-
nej organizacji takich odwiedzin (potrzebna może okazać się pomoc odde-
legowanych przez gminę przewodników, kierujących turystów w miejsca, 
które zgodzili się udostępnić właściciele, i chroniących obszarów, do któ-
rych goście nie mają wstępu)56. 

II.4.1.5. Zagospodarowanie obiektu

Nawet największe zaangażowanie gmin i powiatów nie zastąpi aktywności 
właścicieli (niezależnie, czy jest to osoba prywatna, Kościół, instytucja pub-
liczna czy gmina). Chodzi tu o działanie na dwóch polach. Pierwsze wiąże 
się z bieżącymi sprawami bytowymi, takimi jak czystość, dbałość o infra-
strukturę w pobliżu obiektu czy też utrzymanie go w należytym stanie.

56 Otwartość właścicieli obiektów zabytkowych w tym zakresie bywa zaskakująca. Do 
zakupionego w roku 2002 przez obecnych właścicieli podkrakowskiego pałacu w Minodze 
(również do jego świeżo odremontowanych wnętrz) regularny dostęp zapewniano dzie-
ciom z miejscowej szkoły podstawowej, co właściciele tłumaczyli chęcią zapoznania ich 
z miejscowym dziedzictwem, przynależnym do kultury ich przodków. 
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Drugi obszar to poziom o wiele trudniejszy, związany z kreowaniem 
maksymalnie atrakcyjnego wizerunku zabytku, przy jednoczesnym za-
chowaniu jego „historycznej godności”. Można stworzyć katalog dobrych 
praktyk w tym zakresie (to zadanie dla instytucji zarządzającej szlakiem), 
w każdym jednak przypadku będzie to praca podejmowana na nowo, ściśle 
związana z funkcją konkretnego obiektu, jego przeszłością (poprzednimi 
właścicielami, związkami z wydarzeniami historycznymi, miejscowymi le-
gendami itp.). W tym kontekście łatwiej zrozumieć, postulowaną wcześ-
niej, konieczność współpracy ze środowiskiem akademickim, naukowym, 
organizacjami trzeciego sektora itp. Chodzi o to, by właściciel nie został 
„sam” ze swoim obiektem. Wykreowanie naprawdę nowatorskich rozwią-
zań, poszukiwanie dla niego niesztampowych pomysłów wymaga aktyw-
ności osób gotowych do myślenia nieszablonowego, kreatywnych, cie-
kawych świata. Właściciele obiektu niekoniecznie muszą się wykazywać 
wymienionymi cechami. Powodzenie wielu przedsięwzięć będzie się więc 
wiązało z umiejętnością wykreowania środowiska pasjonatów oddanych 
miejscowemu dziedzictwu. Takie stanowisko jest zgodne z najnowszy-
mi poglądami na temat rozwoju regionów: „W ciągu mniej więcej ostat-
nich dziesięciu lat pojawiła się być może najważniejsza i ciesząca się coraz 
większą popularnością teoria rozwoju miejskiego i regionalnego. Teoria ta 
opiera się na założeniu, że motorem rozwoju ekonomicznego na szczeblu 
regionalnym są ludzie. Dlatego też proponenci tej teorii nazywają ją »te-
orią rozwoju regionalnego opartego na kapitale ludzkim«”57. Nie inaczej 
rzeczy mają się w sferze kultury. Wbrew pozorom liczba dostępnych roz-
wiązań w obrębie podobnych grup obiektów jest praktycznie nieograni-
czona, wszystko zależy od siły kreacji. Podstawowym jednak założeniem, 
które należy uczynić, jest to, że żaden zabytek nie jest „wydmuszką” – nie 
ma sensu ochrona pustych murów, nawet jeśli ich historyczna i artystyczna 
wartość jest obiektywnie bardzo duża. Taki zabytek po prostu nie przetrwa. 
Możliwości zagospodarowania obiektu muszą się wiązać ze znalezieniem 
dla niego konkretnej funkcji. Bez niej nie ostoi się żaden zabytek. Nie wol-
no jednak zapominać i o tym, że wykreowana funkcja nie może się kłócić 
z formą konkretnego obiektu58. 

Częstą praktyką w tym względzie jest umieszczenie w zabytkowym 
obiekcie siedziby jakiejś instytucji, urzędu, przystosowanie go do działal-
ności komercyjnej (np. tworzenie hoteli w dziewiętnastowiecznych fortach 

57 R.  Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 
2010, s. 227.

58 Zob. J. Purchla, Dziedzictwo a rozwój [w:] J. Purchla [red.], Dziedzictwo a rozwój. 
Doświadczenie Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2000, s. 71–73.
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czy galerii handlowych w pofabrycznych halach) lub przeznaczanie na cele 
mieszkaniowe (chodzi przede wszystkim o przestrzenie postindustrial-
ne i przebudowywanie ich na modne loft y lub mieszkania o dużych po-
wierzchniach). Trudno potępiać takie postępowanie, zwłaszcza gdy jest to 
jedyna szansa na zachowanie zabytku. W każdym z opisanych wyżej przy-
padków ich użyteczność z punktu widzenia promocji dziedzictwa kulturo-
wego będzie jednak znikoma. Cenny jest sam fakt ich zachowania, ale będą 
one jedynie materialnym akcentem obecnym w pejzażu kulturowym. Po-
zostaje jeszcze kwestia proporcji. Zapewne inaczej powinno się traktować 
taką inwestycję w gminie miejskiej (przestrzeń miast jest zwykle bardziej 
nasycona zabytkami), a inaczej na wsi. 

Nie bez znaczenia jest tutaj argument ekonomiczny: zabytkowy obiekt 
w małej miejscowości jest często podstawowym (niekiedy jedynym) ka-
pitałem, który może stać się podstawą zmiany w kondycji gminy (są one 
zresztą dość często właścicielami zabytkowych obiektów na ich terenie). 
Dla żyjących tu ludzi jest to natomiast najlepszy, najbardziej obiektywny 
świadek przeszłości ich ziemi, przeszłości, o której zapomną, jeśli nie za-
czną jej pielęgnować. Niestety, bardzo często z obu tych faktów nie zda-
ją sobie sprawy ani mieszkańcy miejscowości, ani jej władze. To dlatego 
tak ważne jest animowanie społeczności lokalnych, wspieranie organizacji 
i stowarzyszeń, odwołujących się do miejscowego dziedzictwa kulturowe-
go. Proces ten można wspomagać, nie da się go natomiast narzucić – to 
władze i mieszkańcy sami muszą dostrzec wartość, jaką przedstawiają znaj-
dujące się na ich terenie zabytki.

Dobry przykład tego typu aktywności dostarcza niewielka gmina 
Altdorf w Dolnej Bawarii. Znajdujące się tam Muzeum Adlhoch-Haus 
zostało założone przez mieszkańców w roku 1996, w zakupionym przez 
gminę domu chłopskim (przypuszczalnie najstarszej zagrodzie w Dolnej 
Bawarii)59. Gmina podjęła się utrzymania placówki, stając się właścicielem 
jednego z mniej więcej tysiąca niepaństwowych muzeów w Bawarii. Pierw-
sze subwencje przeznaczono na remont obiektu oraz rozbudowę działu 
archeologicznego. Przedsięwzięcie, będące dla gminy dużym ryzykiem fi -
nansowym, okazało się jej wielkim sukcesem. W ciągu pięciu lat budowla 
stała się jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów regionalnych. W roku 
1996 odnotowano tam 1000 zwiedzających, a w 2000 było to już 4000 osób. 
Dziś placówka jest zarządzana przez gminę, wspólnie ze specjalnie w tym 
celu powołanym Towarzystwem Muzeum Regionalnego w Altdorf. „Do 

59 Informacje pochodzą ze strony internetowej muzeum: http://www.hmv-altdorf.de 
(odczyt X 2010 roku).
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najważniejszych zadań Towarzystwa należy organizowanie i realizowanie 
wystaw specjalnych w dni odwiedzin, jak też szeroko zakrojone kultywo-
wanie miejscowego folkloru. Kolejnym polem działania Towarzystwa jest 
ukazywanie szerokiej publiczności osiągnięć muzeum. Na czoło wysuwa 
się tu zwłaszcza prezentacja dóbr kultury z okręgu wiejskiego Altdorf ”60. 
Ponadto Towarzystwo organizuje odczyty poświęcone nieco zapomnia-
nej kulturze regionalnej, planuje dalszy rozwój placówki (między innymi 
działów archeologicznego i etnografi cznego), zajmuje się inwentaryza-
cją nowych eksponatów, opracowuje programy dydaktyczne, podejmuje 
współpracę z mediami, zapewnia opiekę nad zorganizowanymi grupami 
zwiedzających, prowadzi również programy pedagogiczne dla nauczycieli.

Opisany wyżej przykład można uznać za modelowe wręcz działanie 
w sytuacji, kiedy właścicielem obiektu jest gmina. Nie ograniczono się przy 
tym do wykorzystania dużego wsparcia fi nansowego zorganizowanego dla 
przedsięwzięcia, ale od razu włączono do działań w przyszłym muzeum 
chętnych do pomocy wolontariuszy, rekrutujących się spośród mieszkań-
ców, wzmacniając w ten sposób więzy łączące społeczność lokalną. 

II.4.1.6. Własność prywatna

Jak napisano wyżej, nie sposób stworzyć zamkniętego katalogu skutecznych 
działań służących zagospodarowaniu obiektów zabytkowych. W przypad-
ku właścicieli prywatnych najpoważniejszym problemem jest chęć zacho-
wania prawa do owej prywatności. I w tej grupie jednak z powodzeniem 
odnajdziemy przykłady działań mających na celu nie tylko uratowanie 
obiektu przed zniszczeniem, ale też włączenie ich w proces ochrony i pro-
mowania dziedzictwa kulturowego. Dzięki zapałowi i nieskończonej ener-
gii ich właścicieli, zabytki takie mogą stać się wymarzonymi ośrodkami na 
szlakach kulturowych, ogniskując ich działanie i wzbogacając ofertę.

Przykładem takiego miejsca jest wznoszący się w Jordanowie (woj. ma-
łopolskie) dwór na Wysokiej. Znacjonalizowany w roku 1944, podzielił los 
innych siedzib ziemiańskich. Powojenną historię obiektu najlepiej poznać 
z relacji jej obecnych właścicieli, jest ona bowiem równocześnie doskonałą 
charakterystyką ich temperamentu oraz stosunku do kulturowego pejzażu: 
„Gniazdo, z którego przepędzono ptaki, porywa wichura, strąca grad albo 
przerasta je zielsko. Dwór opuszczony przez ludzi i ich prawo podlega pra-

60 Zob. M.  Weigl, Społeczne inicjatywy na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego w gminie: Muzeum Adlhoch-Haus w Altdorf w Dolnej Bawarii [w:] K. Gutow-
ska, dz. cyt., s. 285.
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wom natury – podobnie jak ptasie gniazdo, zwalone wiatrem drzewo czy 
krucha, bo wapienna, skała. Kiedy wpatrzymy się w polski krajobraz, widzi-
my wiele śladów. Tu prowadząca donikąd aleja, tam na wzgórzu – skupisko 
starych lip otacza gęstwinę pokrzyw; gdzieś dopala się dworska studnia, świe-
cą odsłonięte, wyszczerbione fundamenty; między ścianami salonu rozpiera 
się las kilkudziesięcioletnich drzew. Bywają też i rezerwaty – zimne, bezoso-
bowe mury muzeum, siedziby jakiejś Dyrekcji czy Zarządu; restauracja, po-
dejrzany hotelik. Wiele lat stąpaliśmy po takich śladach, zanim dotarliśmy 
na Wysoką. Szesnastowieczny, murowany z kamienia i cegły dwór, już fa-
chowo wypatroszony, czekał na mumifi kację. Szczęściem dla nas krakowski 
Almatur, przygotowując tu trzydzieści lat temu szkielet kolejnego stylowego 
pensjonatu, dokonał takich zniszczeń w konstrukcji budynku, że nie tylko on 
sam się zląkł i odstąpił, ale odstraszył również kilku kolejnych nabywców. Za-
mieszkaliśmy w ruinie. Wśród chmur wapiennego pyłu, bez jakichkolwiek 
życiowych udogodnień, z dwojgiem małych dzieci. Ale i z dwiema lutniami, 
z szesnastowieczną muzyką, która tu, w tych biednych, poszarpanych mu-
rach poczuła się naprawdę u siebie i – sobą. Nasz dwór, jakby rozgrzany od 
wewnątrz tą odrobiną życia, iskierką światła (tak przecież wyglądało nocą 
jarzące się w tej ponurej bryle jedyne zamieszkałe okno), nad podziw szybko 
przyszedł do siebie – stał się Domem”61. Dom, choć widać jak ważny, nie był 
jedynym celem, a w każdym razie nie stał się celem ostatecznym. Wkrótce 
dwór wypełniła muzyka dziewięcioosobowego zespołu Bractwo Lutni, po-
tem jego koncerty można było usłyszeć również w okolicznych kościołach, 
świątyniach krakowskich, a także wielu miejscach w Polsce i za granicą. Uko-
ronowaniem działalności stało się zarejestrowanie działającej w dworze Fun-
dacji Lutnia Staropolska. „Jej […] podstawową misją jest dążenie do tego, by 
wartości dawnej kultury przenikały do współczesności, pomagając dzisiej-
szemu człowiekowi odnaleźć siebie wśród maszyn i komputerów oraz radość 
tworzenia wobec natarcia mass mediów, pomagając przywrócić zapomnianą 
dawno – harmoniam mundi. Służymy temu celowi poprzez nasze koncerty 
i audycje dla szkół, poprzez powołanie do życia Akademii Lutni, teatralnego 
Zespołu Dzieci z Wysokiej oraz organizowanie spotkań, które ożywiają du-
cha dawnej modlitwy i dawnej biesiady. Na miarę naszych możliwości stara-
my się pomagać – również materialnie – tym, którzy studiują dawną muzykę 
czy budowę instrumentów według renesansowych wzorów. Nade wszystko 
zaś służy tej misji dwór […]”62. 

61 Opis pochodzi ze strony internetowej fundacji Lutnia Staropolska; dokument elek-
troniczny: http://www/lutnia.pl/o_nas.htm (odczyt IX 2010 roku).

62 Tamże.
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Opisany przykład doskonale spełnia postulat poszukiwania nowej funk-
cji dla zabytku, pozwalającej na jego żywą obecność w środowisku lokalnym 
i chroniącej go przed muzeumifi kacją. Ta nieodmiennie oznacza – przynaj-
mniej częściowe – obumarcie. Zabytkowego obiektu, sprowadzonego do 
poziomu pustej „skorupy”, nie wypełni, nie ożywi obca tkanka, a za taką 
trzeba uznać wszelkie utylitarne współczesne funkcje: biura, urzędy, skle-
py itp. Zgodnie z tym, co pisał Th eodor Adorno: „Pojęcie archaiczności 
defi niuje nie tyle fazę historii sztuki, ile raczej stan obumarcia dzieł”63. Ze 
względu na spustoszenie, jakie przyniosła z sobą komunistyczna władza 
w obszarze pejzażu kulturowego (który – o czym należy pamiętać – nie jest 
przecież tworem abstrakcyjnym, ale zależnym od panujących stosunków 
własnościowych, społecznych, gospodarczych itp.), w wielu przypadkach 
nie jest możliwe przywrócenie zabytkom ich pierwotnego miejsca w na-
turalnym otoczeniu. Jak odtworzyć je w przypadku siedziby ziemiańskiej, 
której funkcjonowanie związane było z kilkusethektarowym folwarkiem 
i pokaźnym zapleczem gospodarczym, dziś rozdrobnionym i znajdującym 
się w innych rękach? Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie nowych pól 
aktywności pozwalających ponownie zagospodarować zabytek. Za naj-
cenniejsze należy uznać te rozwiązania, które pozwolą mu funkcjonować 
w obszarze kultury, pełnić funkcję kulturotwórczą. Żadna inna nie gwaran-
tuje tak stabilnej przyszłości, nie pozwala bowiem na tak silne wrośnięcie 
w żywą tkankę kulturową regionu.

II.4.1.7. Zabytki sakralne

Za szczególną grupę obiektów wypada uznać zabytki sakralne. Są one wy-
jątkowe zarówno ze względu na status własnościowy (należą do wspólnoty), 
jak i funkcję (uniemożliwiającą pełną dostępność obiektów dla turystów), 
należą przy tym do grupy obiektów często włączanych w różnego typu 
szlaki kulturowe. Ważne jest również i to, że wiele z nich (w warunkach 
polskich dotyczy to przede wszystkim kościołów katolickich), pozostając 
w zarządzie silnie zhierarchizowanej struktury, wymusza wypracowanie 
skutecznych metod zarządzania nimi jedynie w pewnym fragmencie ich 
codziennego funkcjonowania (wymaga to dużego wyczucia i poszanowa-
nia zasad określonych przez Kościół). 

Dlatego też tym, co narzuca się w pierwszej kolejności, jest podział tych 
obiektów ze względu na ich aktualny status. Inne możliwości w zakresie 

63 T.W. Adorno, Teoria estetyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 52.
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funkcjonowania na szlaku kulturowym stwarzają obiekty wyłączone z roli 
świątyni parafi alnej, inne obiekty zdesakralizowane, jeszcze inne zaś te, 
które pełnią codzienną funkcję świątyni. Wydaje się, że w tym ostatnim 
przypadku największą przeszkodą musi być mocno ograniczona dostęp-
ność turystyczna. Tymczasem można wskazać wiele przykładów kościołów 
aktywnie funkcjonujących w ruchu turystycznym, z wyłączeniem jedynie 
pór odprawiania mszy i nabożeństw. Kwestia dostępności jest przy tym 
rozwiązywana w najróżniejszy sposób. 

Jednym ze spotykanych rozwiązań jest zatrudnienie osoby pełniącej 
rolę opiekuna zabytku (najczęściej w sezonie turystycznym), a więc otwie-
rającej go dla turystów w stałych porach, służącej podstawowymi informa-
cjami o nim, zajmującej się sprzedażą pamiątek; zwyczajową formą opłaty 
za możliwość zwiedzenia kościoła jest datek pozostawiony w puszce (tak 
dzieje się np. w drewnianym kościele św. Leonarda w Lipnicy Murowanej).

Specyfi czny urok posiadają bez wątpienia świątynie, w których zwiedza-
nie jest organizowane na wpół spontanicznie; dzieje się tak często w wiej-
skich kościołach, w których zwiedzający ma możliwość wejścia do wnętrza 
„na żądanie” poprzez skorzystanie z numeru telefonu do osoby, która opie-
kuje się zabytkiem. W czasach telefonii komórkowej jest to zapewne po-
mysł bardzo dobry, zwłaszcza w miejscach, w których ruch turystyczny nie 
płynie wartkim strumieniem. Wymaga to jednak sporej dyscypliny od go-
spodarza miejsca i zapewnienia, że wezwana osoba (kościelny, ministrant, 
wikary, proboszcz) będzie faktycznie dostępna w wyznaczonym czasie 
(przykładem zabytku, w którym rozwiązanie to działa bez zarzutu, jest np. 
kościół św. Marcina Biskupa w Gromniku w województwie małopolskim).

Część kościołów, a dotyczy to zwłaszcza świątyń najbardziej znanych, 
jest udostępniana do zwiedzania na zasadzie podobnej do muzeum, z for-
malnym cennikiem, z obsługą sprzedającą bilety. Pomysł ten u wielu osób 
budzi mieszane uczucia. Łatwiej jest akceptowany w przypadku świątyń 
należących do mniejszych wspólnot wyznaniowych, np. parafi i ewan-
gelicko-augsburskich mieszczących się w dolnośląskich Kościołach Po-
koju w Jaworze i Świdniku (wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO) czy leżących na Podlasiu meczetów tatarskich (Bohoniki, Kru-
szyniany). Większe wątpliwości, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, ro-
dzi biletowanie wstępu do czynnych świątyń rzymskokatolickich, z obec-
nym w ich przestrzeni Najświętszym Sakramentem. Jako przykład niech 
posłuży informacja dla turystów znajdująca się na stronie internetowej 
jednego z najsłynniejszych polskich kościołów, krakowskiej bazyliki Ma-
riackiej: „Zarówno indywidualnie, jak i w grupach turystycznych można 
zwiedzać kościół Mariacki codziennie, jeśli tylko nie są odprawiane w tym 



133Organizowanie

czasie nabożeństwa. W dni powszednie jest to czas od godz. 11.30 do godz. 
18.00. (Uroczyste otwarcie Ołtarza Wita Stwosza następuje o godz. 11.50). 
W niedziele i święta kościół można zwiedzać po zakończeniu niedzielnych 
nabożeństw, od ok. godz. 14.00 do godz. 18.00. Do zwiedzania przezna-
czona jest połowa kościoła łącznie z prezbiterium i znajdującym się w nim 
głównym ołtarzem. Wejście do tej części bazyliki możliwe jest po wykupie-
niu przy wejściu biletu wstępu w cenie: 

normalne – 6 zł
emeryci i renciści – 4 zł
dzieci i młodzież (po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej) – 3 zł 
Zniżki dotyczą również obcokrajowców po okazaniu ważnej legitymacji.
Druga część kościoła wraz z głównym wejściem przeznaczona jest na oso-

bistą modlitwę przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramen-
tem i możliwość przystąpienia do spowiedzi. Wejście do tej części kościoła 
jest możliwe dla wszystkich przez cały czas i nie wymaga żadnych opłat”. 

Zakres „otwartości” na przybywających będzie zawsze zależny od gospo-
darza miejsca. Niektórym proboszczom fakt, że kościół jest normalnie dzia-
łającą świątynią, nie przeszkadza nawet w tym, by przygotować dla turystów 
specjalną ścieżkę pokazującą najciekawsze fragmenty architektoniczne czy 
najcenniejsze zbiory sztuki. Przykładem może być podkrakowski kościół 
parafi alny św. Jana Chrzciciela w Korzkwi, gdzie – po zakończeniu prac re-
montowo-konserwatorskich – planowane jest uruchomienie trasy turystycz-
nej odsłaniającej przed gośćmi między innymi obronną funkcję świątyni 
w przeszłości (odkryta i wyeksponowana ma być zarówno czterdziestome-
trowa studnia pod wieżą, jak i kilkanaście otworów strzelniczych w murach 
świątyni, do których turyści prowadzeni będą być może po odtworzonych 
gankach wewnętrznych). Innego rodzaju inicjatywą jest realizacja z wyko-
rzystaniem środków unijnych projektu konserwatorskiego drewnianego 
kościoła w Sobolowie, zakładająca możliwie pełną dostępność dla turystów 
(wykonanie między innymi podjazdów dla niepełnosprawnych), podkre-
ślenie obecności kościoła w miejscowym pejzażu kulturowym (wykonanie 
systemu iluminacji nocnej zabytku z wykorzystaniem baterii słonecznych) 
oraz realizację „Projektu edukacji kulturalnej”, polegającego na przygotowa-
niu wizualizacji cyfrowej obrazującej przebieg prac konserwatorskich oraz 
prezentacji poszczególnych partii zabytku i obiektów przed, w trakcie oraz 
po zakończeniu prac (w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Właśnie obiekty sakralne należą do grupy zabytków w najpełniejszy 
sposób wrastających w kulturowe trwanie lokalnej społeczności i to po-
winno determinować dzisiejszy sposób ich obecności w pejzażu kulturo-
wym. Tymczasem spotkać można wiele przykładów odbierania im tego, 
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co czyni je wyjątkowymi: wymiaru sacrum. Dzieje się tak zarówno w przy-
padku świątyń zmienianych w instytucje prezentujące eksponaty po okaza-
niu biletu, jak i w kościołach opuszczonych, odartych z godności na rzecz 
nowej świątyni, których budowa niezmiennie motywowana jest wygodą 
wiernych. Często wiąże się to również z wydarciem jej zabytkowego wy-
posażenia i przeniesieniem go do nowej, obcej przestrzeni lub – co jeszcze 
gorsze – do zimnej muzealnej sali. 

Jeszcze trudniej zrozumieć przypadki prowadzące do utraty zabytków 
sakralnych. Takim negatywnym przykładem mogą być dzieje greckoka-
tolickiej cerkwi św. Bazylego Wielkiego w Lesznie – Poździaczu (w woj. 
podkarpackim). Wybudowana w roku 1737, została opuszczona po wy-
siedleniu ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”. Od 1957 roku jest 
użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, przechodząc kolejne remonty 
w latach 1967, 1971 i 1989. Doprowadziły one do poważnego zniszczenia 
substancji zabytkowej świątyni, między innymi gontowy dach został zastą-
piony blaszanym, wewnętrzna polichromia pokryta boazerią, zaś poszerze-
nie wejścia wiązało się z wycięciem oryginalnego portalu głównego (ozdo-
bionego inskrypcją datującą). Jakby tego było mało, w roku 2000 runęła 
wznosząca się przy cerkwi najstarsza na ziemiach polskich dzwonnica cer-
kiewna. Jej restytucja planowana jest w innym miejscu ze względu na brak 
zgody rzymskokatolickiej parafi i władającej zabytkiem. Oryginalny ikono-
stas z tej świątyni umieszczono w cerkwi z Grąziowej, wchodzącej w skład 
ekspozycji plenerowej Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 

Niestety, ten trudny do zrozumienia brak szacunku dla zabytków sa-
kralnych, okazywany niekiedy przez samych duchownych, jest zjawiskiem 
mającym na naszych ziemiach długie tradycje. Najlepszy tego dowód sta-
nowi broszura Władysława Kozickiego zatytułowana W obronie kościołów 
i cerkwi drewnianych, wydana we Lwowie w roku 1913, nakładem Grona 
C.K.  Konserwatorów Galicyi Wschodniej, zakończona pełnym emocji 
apelem: „Nie chcemy przypominać, że samowolne rozbieranie kościołów 
i cerkwi drewnianych, tak samo jak murowanych, jest prawnie wzbronione 
i może winnych tego czynu narazić na przykre następstwa. […] Jesteśmy 
bowiem głęboko przekonani, że sprawa ochrony tych zabytków nie wej-
dzie na lepszą drogę, mimo wszelkich zakazów i kar, tak długo, dopóki nie 
wezmą jej w swe dłonie ci, których ona najbardziej obchodzić powinna, 
dopóki proboszczowie i ich parafi anie nie nabiorą przeświadczenia, jak 
niezwykle doniosłe znaczenie mają kościoły i cerkwie drewniane dla na-
uki, sztuki, kultury i dla piękna kraju. Do was zatem zwracamy się, księża 
polscy i ruscy! Waszej dobrej woli, wykształceniu i poczuciu obywatelskie-
mu i patriotycznemu oddajemy pod opiekę kościoły i cerkwie drewniane, 
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te żywe pomniki niepowrotnej przeszłości. Bądźcie nie tylko kierownikami 
duchowego życia powierzonego wam ludu, ale także strażnikami i obroń-
cami jego kultury, której te zabytki czcigodne są widomymi znakami!”64.

Bez wątpienia, przeciwdziałanie tego typu negatywnym zjawiskom, bu-
dowanie dobrego klimatu, nawiązywanie współpracy z władającymi świą-
tyniami księżmi (również budowanie płaszczyzny porozumienia z kurią), 
należy do pierwszoplanowych zadań organizacji zarządzającej szlakiem. 
Żeby były one skuteczne, konieczne jest tworzenie wielowątkowych rela-
cji polegających nie tyle na stwarzaniu pozorów jakiejś zależności, ile na 
wspólnym kreowaniu pozytywnych w skutkach działań, projektowaniu ich 
na podstawie doświadczeń zdobytych w innych tego typu zabytkach. 

II.5. Przewodzenie

Wielokrotnie pisano już o konieczności budowania środowiska, o niezbęd-
nej integracji poszczególnych podmiotów współtworzących szlak, o kreowa-
niu dobrego klimatu wśród wszystkich grup interesu mogących wpływać na 
jego formułę i kondycję. Choć ewolucja teorii organizacji i zarządzania prze-
była długą drogę, wielu badaczy wymienione na początku elementy traktuje 
jako istotne składowe procesu przewodzenia i związanej z nim zdolności 
motywowania wszystkich członków zespołu. Tradycja podkreślania znacze-
nia stosunków społecznych dla utrzymania wysokiego stopnia motywacji 
sięga badań Eltona Mayo (1880–1949). Jej zaprzeczeniem (a z dzisiejszej 
perspektywy istotnym uzupełnieniem) stały się prace Douglasa McGregora 
(1906–1964), który opracował dwa podstawowe modele opisujące stosunek 
człowieka do pracy (nazwane przez niego teorią X i teorią Y).

Pierwsza (określana mianem poglądu tradycyjnego) zakłada, że czło-
wiek jest z natury leniwy i nie lubi pracować. Jeśli to tylko możliwe, chce 
unikać jakiejkolwiek odpowiedzialności, woli, kiedy ktoś nim kieruje.

Druga „jest bardziej optymistyczna. Zakłada, że praca jest czymś równie 
naturalnym jak zabawa albo wypoczynek. Według teorii Y ludzie chcą pra-
cować i mogą z pracy osiągnąć wiele satysfakcji. Zgodnie z tym poglądem 
ludzie mają zdolność przyjmowania – a nawet poszukiwania – odpowie-
dzialności i wykorzystywania swojej wyobraźni, pomysłowości i twórczo-
ści do rozwiązywania problemów organizacyjnych”65.

64 W. Kozicki, W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Wydawnictwo Grona C.K. Kon-
serwatorów Galicyi Wschodniej, Lwów 1913, s. 14–15.

65 J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., dz. cyt., s. 430.
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Dziś żadnych wątpliwości nie budzi fakt (zwłaszcza w odniesieniu do 
organizacji kreatywnych, a do tych, bez wątpienia, zaliczyć należy sektor 
usług kulturalnych), że proces przewodzenia zespołowi będzie najbardziej 
efektywny wówczas, gdy tworzący ów zespół ludzie będą mieli poczucie 
autentycznej wspólnoty celów i będą dostrzegali sens wspólnie podejmo-
wanych działań. 

Takie stanowisko wpisuje się w paradygmaty przywództwa sformułowa-
ne przez Gayle’a C. Avery’ego, który pisał, że podstawą przewodzenia jest: 
„wspólne interpretowanie otoczenia w grupie. Przywódcy mogą się wyła-
niać spośród grupy, zamiast być formalnie wyznaczeni”66. Źródło zaanga-
żowania członków zespołu we wspólnie podejmowane działania badacz 
wywodził natomiast z „popierania wartości i procesów, wspólnych dla da-
nej grupy”67. Tym sposobem kreślił wizję organizacji, której posłannictwo, 
strategie, fi lozofi a działania nie są określone przez przywódcę, ale przez 
wszystkich jej członków.

Ujęcie to – tak silnie akcentujące rolę każdej osoby współtworzącej ze-
spół – jest najbardziej wyrazistym dowodem humanistycznego wymiaru 
zarządzania. 

Tak elastyczny i dynamicznie zmienny fenomen, jakim jest szlak kultu-
rowy, wymaga otwartości na współpracowników, gotowości do wspólnych 
działań, zainteresowania poglądami innych. Na pewno nie będzie mu 
służyło zachowywanie sztywnych postaw i formalizowanie najprostszych 
procesów. Na budowę dobrego klimatu w organizacji generalny wpływ 
będzie miał zapewne jej szef – bez jego przyzwolenia starania pracowni-
ków w tym względzie na niewiele się zdadzą. Wzorem może tu być Herb 
Kelleher, współzałożyciel i wieloletni prezes Southwest Airlines, fi rmy 
o olbrzymim obrocie i wielkim zasięgu oddziaływania. Tego typu przed-
siębiorstwa kojarzą nam się zwykle z powagą i stosownym entourage’em. 
Tymczasem Kelleher promował w swojej organizacji trzy podstawowe 
wartości. Po pierwsze, praca powinna być przyjemnością, należy się nią 
cieszyć, bawić. Po drugie, sama praca jest tak istotna, że nie wolno psuć jej 
nadmierną powagą. Po trzecie wreszcie, liczy się każdy człowiek, ludzie są 
bowiem ważni68. 

Niektórzy badacze dostrzegają w tym ujęciu zapowiedź zmiany para-
dygmatów motywowania. Podkreśla się coraz częściej, że nie tylko nagro-

66 G.C.  Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Pań-
stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 39.

67 Tamże.
68 Zob. J.C. Quick, Craft ing an organizational culture: Herb’s hand at Soutwest Airlines, 

„Organizational Dynamics”, 1992 (jesień), s. 45–56. 



137Przewodzenie

dy materialne nie są wystarczającym elementem motywującym członków 
zespołu do przejawiania postaw kreatywnych, ale nie są nimi również 
prestiż i uznanie. Czynnikami katalizującymi prawdziwe zaangażowanie 
i oddanie zadaniom realizowanym przez organizację mogą być natomiast: 
autentyczne zadowolenie z pracy, w dużej mierze zależne od klimatu pa-
nującego w miejscu pracy, oraz odwołanie do wewnętrznej motywacji. 
Ciekawe przykłady takiej koncepcji przytaczają Monika Kostera i Martyna 
Śliwa w opracowaniu Zarządzanie w XXI wieku, opisując je w rozdziale 
pod znamiennym tytułem Kres motywowania – praca twórcza jako zabawa. 
Autorki przywołują między innymi interesującą metaforę Mary Jo Hatch, 
która twórcze uczestnictwo w organizacjach przyrównuje do gry w zespole 
jazzowym. Wszyscy jego członkowie są skupieni na wspólnym celu, ale wy-
konując muzykę, stosują zarówno improwizację, jak i obszerne partie solo-
we, podczas gdy reszta zespołu staje się dla nich tłem. „Struktura twórczej 
organizacji – podobnie jak jazz – jest wielowymiarowa, wykorzystuje czas, 
przestrzeń i emocje. Pozostawia też sporo swobody dla interpretacji i in-
dywidualnej inicjatywy uczestników”69. Warto jednak pamiętać, że jazzo-
we bandy, choć opierające się na wzajemnym szacunku i pełnym zaufaniu, 
skupione są zawsze wokół konkretnego lidera, człowieka o największym 
doświadczeniu, największym dorobku…

Najbardziej inspirujące wydaje się jednak sięgnięcie do klasycznej myśli 
jednego z wielkich humanistów europejskich XX wieku, Johana Huizingi 
i jego pojęcia homo ludens. Gra i zabawa towarzyszyły człowiekowi od zara-
nia dziejów, jako nieodłączna część kultury są one zatem dla niego natural-
nym i nieodzownym elementem życia. „Na model homo ludens powołuje 
się także Daniel Hjorth […] opisujący przedsiębiorczość. Zdaniem autora, 
model ten znakomicie opisuje zachowania ludzi w pracy, szczególnie gdy 
chodzi o działalność twórczą, taką jak przedsiębiorczość organizacyjna. 
Ludzie wymyślają usprawnienia i zgłaszają pomysły wtedy, gdy zapewnia 
się im warunki do eksperymentowania i zabawy. Próby nakazowego zarzą-
dzania twórczością, wymuszania przedsiębiorczości nie przynoszą pożą-
danych skutków. Natomiast wystarczy odpuścić presję wywieraną na pra-
cowników, przynajmniej w pewnym ograniczonym zakresie, a twórczość 
uwalnia się spontanicznie”70.

69 M.  Kostera, M.  Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wy-
dawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2010, s. 179.

70 Tamże.
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II.5.1. Budowanie relacji 

Zbudowanie przyjaznej atmosfery oraz utrzymywanie bliskich relacji po-
między zespołami (komórkami) pozwoli zniwelować negatywne cechy 
mogące się pojawiać w organizacji o strukturze funkcjonalnej, takie jak 
utrudniony dostęp do szybkiej informacji, problemy w koordynowaniu 
funkcji poszczególnych osób czy poczucie odizolowania konkretnych ze-
społów. W przypadku szlaków kulturowych nie bez znaczenia jest i to, że 
organizacje zarządzające nawet największymi szlakami nie będą (nie po-
winny być) szczególnie liczne. Zachowanie bezpośredniego kontaktu z sze-
fem oraz realizowanie kolejnych zadań w ramach wspólnie prowadzonych 
projektów powinno uchronić organizację przed największą wadą klasycz-
nej struktury funkcjonalnej – brakiem jedności rozkazodawstwa (przed-
stawiony wcześniej schemat struktury organizacyjnej szlaku kulturowego 
pokazuje, że w istocie nie jest to klasyczna struktura funkcjonalna, ale jej 
zmodyfi kowana wersja, której zasadnicza odmienność polega na uprosz-
czeniu pionów decyzyjnych i zachowaniu ścisłego kontaktu kierownika ze 
wszystkimi komórkami). 

O ile łatwo utrzymać bliskie relacje pomiędzy członkami struktury za-
rządczej (pierwszy krąg), o tyle trudno zachować kontakty z podmiotami 
umieszczonymi w kręgu drugim (czyli poszczególnymi obiektami współ-
tworzącymi szlak). Trudne jest to tym bardziej, że nie chodzi jedynie o re-
lacje poszczególnych podmiotów z organizacją zarządzającą, ale również 
o utrzymanie kontaktów pomiędzy nimi. Dlatego tak ważne okazuje się 
wprowadzenie obyczaju stałych spotkań, organizowanych przynajmniej 
raz na pół roku, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich obiek-
tów. Są one nie tylko doskonałą okazją do wymiany myśli i doświadczeń, 
ale mogą służyć również organizowaniu tematycznych szkoleń związanych 
z problematyką funkcjonowania szlaku. 

II.5.2. Święto szlaku

Najlepszą jednak metodą budowania właściwej atmosfery, poczucia wspól-
noty, przekonania o sensowności podejmowanych wysiłków jest urządzane 
raz do roku święto szlaku. Taki uroczysty dzień (weekend) jest zarazem 
świetną formą integracji środowiska wewnętrznego tworzącego szlak, nie-
zwykłą nagrodą za ponoszone wysiłki, a także doskonałym mechanizmem 
promującym ideę szlaku i popularyzującym go. 
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Zwyczaj organizowania takiego unikatowego wydarzenia, o niespotyka-
nej na co dzień skali i zasięgu, narodził się w kręgu muzealniczym, a idea ta 
znana jest obecnie w całej Europie (w Polsce pod nazwą „Nocy muzeów”). 
Pierwszy raz tę niecodzienną imprezę kulturalną urządzono w Berlinie 
w roku 1997; jej powodzenie przerosło wszelkie wyobrażenia organizato-
rów (szacuje się, że obecnie noc muzeów odbywa się w ponad 120 mia-
stach europejskich). Pierwotny pomysł szybko zaadaptowano na potrzeby 
innych instytucji kultury (i nie tylko), organizując między innymi „Noce 
teatrów”, „Noce naukowców”, „Noce bibliotek”, „Noce kościołów” czy też 
„Noce muzyki”. W każdym z tych przypadków magnesem przyciągającym 
rzesze odwiedzających jest nietypowa pora, w której organizowane jest wy-
darzenie, oraz program o wiele bogatszy niż zwykle.

Wzorem święta organizowanego w ramach szlaku kulturowego może 
być Ekstra Szychta (niem. Extra Schicht), odbywająca się od roku 2001 
w Zagłębiu Ruhry, w jedną z czerwcowych lub lipcowych sobotnich nocy. 
Wytyczony tam Szlak Dziedzictwa Przemysłowego liczy ponad 400 km, 
łącząc ponad 50 obiektów, będących wybitnym świadectwem industrial-
nej przeszłości regionu. Rozmach tej imprezy jest imponujący. Z przygo-
towanych atrakcji w ciągu jednej nocy (wiele obiektów jest dostępnych do 
godziny 2.00) regularnie korzysta ponad 150 tysięcy osób (jest to możliwe 
między innymi dzięki specjalnie zorganizowanej sieci transportu, obejmu-
jącej komunikację autobusową oraz kolejową). W roku 2010 odwiedzający 
mieli do dyspozycji ponad 50 miejsc w 21 gminach oraz przeszło 200 wy-
darzeń, w których organizacji wzięło udział ponad 100 partnerów (ta ko-
legialność, wspólne zaangażowanie jest każdorazowo przywoływane jako 
podstawa osiągniętego sukcesu)71. Nie bez znaczenia jest fakt, że na wszyst-
kie imprezy można się dostać po wykupieniu jednego biletu za 10 (przed-
sprzedaż) lub 12 euro (upoważnia on również do korzystania z bezpłatnego 
transportu). Warte podkreślenia jest także to, że choć Ekstra Szychta odby-
wa się w przestrzeniach industrialnych, to ma przede wszystkim charakter 
kulturalny: organizowane są między innymi koncerty, spektakle teatralne, 
projekcje fi lmowe, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Tak odbierają ją rów-
nież sami odwiedzający. W roku 2010, w kolejnej edycji rokrocznie pro-
wadzonych wśród uczestników imprezy badań, 81% ankietowanych jako 
najważniejszy aspekt tego wydarzenia podało „sztukę i kulturę”.

W polskich warunkach nie znajdziemy przedsięwzięcia realizowanego 
z takim rozmachem, praktycznie nie odbywają się u nas cykliczne imprezy 

71 Informacje na temat wydarzenia zaczerpnięto ze strony http://www.extraschicht.de 
(odczyt I 2011 roku).
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związane ze szlakami kulturowymi. Wyjątkiem jest realizowana na Śląsku 
Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki (inspirowane właśnie 
Ekstra Szychtą). Skala tej imprezy jest nieporównywalna z niemiecką, ale 
trzeba pamiętać, że w roku 2010 odbyła się dopiero pierwsza jej edycja 
(wzięło w niej udział blisko 29 tysięcy osób)72. Również tutaj przygotowano 
liczne atrakcje: poza zwiedzaniem obiektów z przewodnikiem można było 
uczestniczyć w koncertach, warsztatach, występach artystycznych, projek-
cjach fi lmów, zawodach sportowych, piknikach itp. 

Te liczne imprezy towarzyszące i tłumy przybywających gości są źród-
łem prawdziwej satysfakcji dla pracujących na co dzień na szlaku – prze-
wodników, obsługi oraz samych właścicieli73. Jeden dzień w roku staje się 
dla nich autentycznym świętem, kiedy z dumą mogą prezentować to, co 
– niejednokrotnie z wielkim trudem – chronią i pielęgnują. Taki zastrzyk 
pozytywnej energii jest bezcenny dla podtrzymania szczerego entuzjazmu, 
koniecznego do podjęcia kolejnych wyzwań. Podobnie odbierają święto 
mieszkańcy gmin, w których odbywają się imprezy. Trudno przecenić jego 
integracyjną rolę, choć bardzo dużo zależeć tu będzie od inwencji organi-
zatorów (program towarzyszący powinien dopuszczać prezentacje różnych 
form artystycznej aktywności mieszkańców).

Idea święta szlaku jest ważna również dla osób tworzących wewnętrzny 
krąg w strukturze organizacji. Ten jeden dzień w roku staje się istotną ce-
zurą w cyklu pracy, nagrodą, czymś wyczekiwanym, kulminacją wszystkich 
działań, będąc jednocześnie najlepszym lekarstwem na mogącą się poja-
wiać z czasem nudę, monotonię czy rutynę. To właśnie w czasie święta szla-
ku nastąpi zamknięcie wielu projektów realizowanych w ciągu roku: przy-
gotowanie nowych materiałów promocyjnych, publikacja nowych książek, 
wręczenie nagród w konkursie fotografi cznym, uhonorowanie najbardziej 
zadbanego zabytku itp. To również doskonała okazja do przeprowadzenia 
badań wśród uczestników, niezbędnego składnika ewaluacji szlaku (o czym 
poniżej). W tym dniu wszyscy zaangażowani w jego funkcjonowanie mogą 
zebrać plon swoich działań, a najlepszą nagrodą będą licznie przybywają-
cy goście. W ten sposób zostanie stworzony naturalny roczny cykl pracy, 

72 Wszelkie dane na temat imprezy pochodzą z wystąpienia Adama Hajdugi, zastępcy 
dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, wygłoszonego podczas VII Międzynarodowej Konferencji „Dzie-
dzictwo przemysłowe dla wspólnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcji 
konsumpcji turystycznej” (Zabrze 2010).

73 Podczas wywiadów prowadzonych przez autora z przedstawicielami obiektów 
w czasie Industriady w 2010 roku najczęściej padającym słowem było „satysfakcja”. Nawet 
zmęczeni całym dniem odwiedzin, pytani późną nocą o wrażenia, twierdzili, że są one 
niepowtarzalne, a największą radością jest fakt, że za rok wszystko wydarzy się na nowo.
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z wyraźnym punktem kulminacyjnym. Choć za organizację święta odpo-
wiada konkretny człowiek, koniecznie trzeba też wprowadzić zwyczaj wy-
powiadania się całego zespołu na temat przyszłej formuły, ewentualnych 
modyfi kacji, nowych elementów itp. 

Nie do przeceniania jest również siła promocyjna takiego święta. W ba-
daniach przeprowadzonych podczas pierwszej Industriady74 prawie po-
łowa respondentów (49,6%) informowała, że jest to ich pierwsza wizyta 
w danym obiekcie na szlaku.

Mówiąc o znaczeniu święta szlaku, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
jego aspekt. Śląską Industriadę poprzedziła duża kampania informacyjna, 
której budżet (wraz z dofi nansowaniem imprezy) wyniósł około 2,5 mln 
złotych. Koszt tego przedsięwzięcia powinien budzić refl eksję ogólnego ro-
dzaju: jest to zbyt drogie działanie, by traktować je jako wydatek jedynie 
na organizowaną raz do roku imprezę, musi być ona (podobnie jak sam 
szlak) wpisana w szerszy kontekst. Tak stało się w województwie śląskim: 
szlak chroni zabytki industrialne będące świadectwem historii tej ziemi, 
jednocześnie traktowany jest jako inwestycja w przyszłość. To sztandaro-
wy produkt województwa, wykorzystywany w kampaniach promocyjnych 
i wizerunkowych, w istotny sposób pomagający określić rolę tego regionu 
w najbliższych latach.

O pełnym sukcesie można będzie mówić wówczas, gdy władze woje-
wództwa (a także władze centralne) wdrożą programy systemowego wspar-
cia dla fi rm usługowych, powstających do obsługi turystów przybywają-
cych na Śląsk. Ten szlak został już dawno przetarty, wystarczy skorzystać 
z doświadczenia innych: „Bardzo gwałtowna deindustrializacja Wielkiej 
Brytanii miała dwojakie konsekwencje. Z jednej strony, wytworzyła potęż-
ne poczucie utraty, dotyczące zarówno pewnych technologii (maszyn paro-
wych, starych pieców hutniczych i szybów kopalnianych), jak i życia spo-
łecznego, jakie rozwinęło się wokół tych technologii. W Wielkiej Brytanii 
zmiany zachodziły prawdopodobnie szybciej niż w innych krajach i doty-
czyły konkretnych regionów skupionych na północy Anglii, w południowej 
Walii i w środkowej Szkocji. Z drugiej strony, większość zakładów przemy-
słowych mieściła się w wiktoriańskich śródmieściach i dziś wiele z nich ad-
aptuje się do innych celów. Takie budynki są bardzo atrakcyjne same przez 
się (jak Albert Dock w Liverpoolu) albo są przerabiane z zachowaniem od-
powiedniej stylistyki na budynki mieszkalne, biura, muzea i restauracje. 

74 Badania prowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Teresy Żabiń-
skiej z Zakładu Turystyki Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
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[…] Równolegle do procesu deindustrializacji następował wzrost wpływu 
władz lokalnych na rozwój gospodarczy wielu regionów, które doceniły 
turystykę pod kątem wzrostu zatrudnienia, tak bezpośrednio w przemy-
śle turystycznym, jak też pośrednio, dzięki promocji miasta lub regionu, 
poprzez turystykę. […] Okres deindustrializacji był też czasem rozkwitu 
wielu małych przedsiębiorstw […]. Rozwojowi małych fi rm sprzyjał rząd 
i lokalne programy rozwoju gospodarczego. W latach osiemdziesiątych XX 
wieku powstało mnóstwo nowych, na ogół małych przedsiębiorstw branży 
turystycznej”75. 

II.6. Kontrolowanie

Kontrolowanie jest niezbędnym elementem zarządzania – tylko w ten 
sposób można stwierdzić, czy faktycznie osiągane są zamierzone cele. 
W przypadku kontrolowania kręgu wewnętrznego proces ten będzie miał 
podobny przebieg jak działania kontrolne, realizowane w innych instytu-
cjach kultury. Ich charakter dobrze oddaje defi nicja zaproponowana przez 
Roberta J. Mocklera: „Kontrola kierownicza jest to systematyczne działanie 
zmierzające do ustalenia norm efektywności przy planowaniu celów, do za-
projektowania systemów informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównania 
rzeczywistych wyników z ustalonymi normami, stwierdzenia, czy występu-
ją jakieś odchylenia, i do pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszel-
kich działań potrzebnych do zapewnienia, aby wszelkie zasoby organizacji 
były najskuteczniej i najsprawniej wykorzystywane do osiągnięcia celów 
[organizacji – Ł.G.]”76. 

II.6.1. Zakres oferty

O ile systematyczne kontrolowanie efektywności osiągania celów we-
wnętrznego kręgu organizacji nie nastręcza trudności, o tyle w przypadku 
rozrzuconych nierzadko na dużym obszarze obiektów jest to zadanie o wie-
le bardziej skomplikowane. Tę trudność trzeba uwzględnić już na etapie 
planowania przyszłego szlaku – powinny wtedy zostać ustalone podstawy 

75 J. Urry, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 159–
–160.

76 Podaję za: J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert jr., dz. cyt., s. 538.
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standaryzacji usług oferowanych w obiektach. Nie chodzi przy tym o ry-
gorystyczne określenie poziomu, którego nie sposób osiągnąć w krótkim 
czasie, ale o wyznaczenie racjonalnego planu dochodzenia do założonych 
celów przez wszystkie obiekty. W pierwszym okresie funkcjonowania szla-
ku kontroli będzie podlegał zatem harmonogram zamykania kolejnych 
etapów, później zaś utrzymywanie odpowiedniego standardu. Co będzie 
celem ostatecznym, zależy od specyfi ki konkretnego szlaku, ale można za-
łożyć, że w przypadku zaawansowanych produktów lista powinna obejmo-
wać takie elementy, jak:

1) pełna dostępność w wyznaczonych dniach i godzinach;
2) usługa przewodnicka w języku polskim;
3) miniprzewodniki dostępne przynajmniej w języku angielskim;
4) sprzedaż materiałów promocyjnych dotyczących najbliższych obiek-

tów na szlaku;
5) tablica informacyjna o zabytku i najbliższych obiektach wpisanych 

w obręb szlaku;
6) parking dla turystów;
7) mała infrastruktura (np. kosze na śmieci).

W przypadku obiektów kotwicznych, swoistych punktów krystalizacji, 
można dopisać kolejne punkty:

8) zbiorcza tablica informująca o przebiegu całego szlaku;
9) sprzedaż materiałów promocyjnych dotyczących wszystkich obiek-

tów na szlaku;
10) sprzedaż publikacji poświęconych zabytkom na szlaku, a także ma-

terialnemu i niematerialnemu dziedzictwu regionu;
11) organizacja imprez kulturalnych w obiekcie (w sezonie turystycz-

nym);
12) rozbudowana infrastruktura (np. stoły z ławami, wiaty). 

II.6.2. Badania audytorium

Stworzona w ten sposób karta obiektu pozwoli na łatwe kontrolowanie ofe-
rowanego standardu usług. Tyle że ten sposób ewaluacji nie uwzględnia 
w ogóle oczekiwań odbiorców, a więc grupy najważniejszej z punktu wi-
dzenia funkcjonowania szlaku. W takiej sytuacji wszelkie zmiany w ofercie 
będą wprowadzane intuicyjnie, z pominięciem rzeczywistych oczekiwań 



144 Zarządzanie szlakiem dziedzictwa kulturowego

odwiedzających. Z tego powodu konieczne jest prowadzenie regularnych 
badań audytorium, gdyż tylko one – opracowane i zaprezentowane zespo-
łowi w formie raportu – pozwolą poznać, jak szlak postrzegany jest przez 
gości, jakie są ich oczekiwania, co wpływa negatywnie, a co pozytywnie 
na wizerunek marki. Odpowiednio sprofi lowane badania pokażą o wiele 
więcej, niż może przynieść jakikolwiek proces kontrolny, przeprowadzany 
przez członków organizacji (wliczając w to elementy wymykające się racjo-
nalnemu opisowi, takie jak chociażby wrażenia wywoływane zwiedzeniem 
konkretnego zabytku czy ocena postawy personelu obsługującego poszcze-
gólne obiekty). 

Dążenie do zachowania ścisłego kontaktu z odbiorcami usług (czy pro-
duktów) jest czymś naturalnym dla sektora biznesowego; w polskich insty-
tucjach kultury, regularnie prowadzone, profi lowane badania recepcji ofer-
ty i oceny usług praktycznie nie są wykonywane77. Nie sposób zrozumieć, 
jak w takim razie instytucje te konstruują strategie marketingowe. Poję-
cie marketingu wiąże się z przekonaniem, że „centralnym obszarem za-
interesowania fi rmy powinno być zadowolenie konsumenta”78. Nie można 
jednak ocenić poziomu tego zadowolenia bez prowadzenia odpowiednich 
badań. Proces kontrolowania powinien być ściśle powiązany z wynikami 
tychże badań, gdyż to one będą dawały podstawy do planowania celów, 
które mają być osiągane.

W związku z tym, co napisano powyżej, konieczne jest opracowanie stra-
tegii zdobywania informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania szla-
kiem. Najprostszy sposób ich pozyskiwania to opracowanie ankiety badaw-
czej dystrybuowanej wśród odwiedzających obiekty na szlaku. Zwiedzający 
zabytek mogą się podzielić spostrzeżeniami na gorąco, warto więc pytać 
np. o wrażenia, jakie wywarł na nich obiekt, o otoczenie, obsługę. Bezcen-
ne będą informacje dotyczące sposobu zwiedzania szlaku: czy ankietowani 
odwiedzają go po raz pierwszy, czy przybyli kolejny raz, podróż została za-
planowana czy też odwiedziny są spontanicznym elementem weekendowej 
wyprawy, wreszcie: skąd dowiedzieli się o istnieniu szlaku. Przykładowym 
zestawem pytań może być ankieta przygotowana przez Małopolską Organi-

77 Na 120 ankiet rozesłanych do muzeów w Polsce z pytaniem między innymi o pro-
wadzone badania audytorium jedynie kilkanaście instytucji deklarowało, że wykonywało 
już takie badania, o wiele więcej informowało, że zamierza je wprowadzić. Żadne jednak 
muzeum nie informowało, że badania takie są standardowym działaniem instytucji, wy-
korzystywanym w celu polepszania oferty (badanie przeprowadzone przez autora w lutym 
2009 roku).

78 G.A.  Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 21.



145Kontrolowanie

zację Turystyczną do badania przeprowadzonego w roku 2008 na Szlaku Ar-
chitektury Drewnianej (pominięto standardową metryczkę respondenta)79:

1) Czy Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce był bezpośrednim 
celem Pana(i) podróży?

2) Proszę podać planowaną długość pobytu w województwie małopol-
skim.

3) Jeśli zostaje Pan(i) w Małopolsce na dłużej, proszę podać liczbę pla-
nowanych noclegów.

4) Gdzie będzie Pan(i) nocować w województwie małopolskim?
5) Jakim środkiem transportu podróżuje Pan(i) po Szlaku Architektury 

Drewnianej?
6) Skąd Pan(i) dowiedział(a) się o Szlaku Architektury Drewnianej 

w województwie małopolskim?
7) Kto zorganizował Panu(i) przyjazd na Szlak Architektury Drewnia-

nej?
8) Kto Panu(i) towarzyszył w podróży po Szlaku Architektury Drew-

nianej?
9) Proszę podać liczbę osób z rodziny towarzyszących w podróży.
10) Proszę podać liczbę dzieci w wieku do lat 14.
11) Proszę podać liczbę przyjaciół towarzyszących w podróży.
12) Który raz zwiedza Pan(i) Szlak Architektury Drewnianej?
13) Jakie inne obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej odwiedził(a) 

lub zamierza odwiedzić Pan(i) podczas tego pobytu?
14) Jak ocenia Pan(i) następujące elementy szlaku:

– atrakcyjność Szlaku Architektury Drewnianej;
– atrakcyjność obiektu, w którym Pan(i) się znajduje;
– oznakowanie drogowe szlaku;
– tablice informacyjne przy obiektach na szlaku;
– wydawnictwa opisujące szlak;
– dostępność i poziom informacji;
– infrastrukturę towarzyszącą (noclegi, gastronomię);
– gościnność.

15) Czy zamierza Pan(i) obejrzeć jakieś inne poza Szlakiem Architektu-
ry Drewnianej atrakcje turystyczne w województwie małopolskim? 

16) Czy poleci Pan(i) Szlak Architektury Drewnianej znajomym?
17) Czy zamierza Pan(i) przyjechać na Szlak Architektury Drewnianej 

ponownie?

79 Raport z badań ruchu turystycznego w otwartych obiektach na Szlaku Architektury 
Drewnianej, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009.
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Doskonałą okazją do prowadzenia badań dotyczących recepcji szla-
ku i oczekiwań względem oferty jest – opisane wcześniej – święto szlaku. 
Wzorem dla takich działań znów może być prezentowana już niemiecka 
Ekstra Szychta. Niemal od samego początku jej istnienia (od roku 2002) 
prowadzone są tam szerokie badania wśród przybywających gości, mające 
pomóc w doskonaleniu programu i oferty kolejnych edycji. Respondentów, 
poza pytaniami podobnymi do przedstawionych wyżej, proszono o ocenę 
poziomu obsługi gastronomicznej, panującej atmosfery, a nawet czystości 
toalet w poszczególnych obiektach. Dane zbierane są poprzez wypełnianie 
ankiet w czasie trwania imprezy, ale także poprzez wywiad telefoniczny. 

Te podstawowe sposoby zbierania informacji warto uzupełniać inny-
mi rodzajami badań, dążąc do uzyskania maksymalnie bogatej wiedzy na 
temat szlaku, obiektów i przybywających gości. Co więcej, warto zbierać 
dane nie tylko wśród odwiedzających szlak turystów, ale również poddać 
badaniu wewnętrzne środowisko organizacji zarządzającej szlakiem, a tak-
że zarządzających i pracujących w poszczególnych obiektach.

Niekoniecznie badania te muszą być przygotowywane i prowadzone 
przez organizację zarządzającą szlakiem; podobnie jak w przypadku innych 
działań, można nawiązywać doraźną współpracę z fi rmami czy instytucja-
mi wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie. Nie jest to zresztą praktyka nowa. 
Gerald Matt, pisząc o sposobie zdobywania informacji na temat odwiedza-
jących wiedeńskie muzea, informuje, że: „Kunsthalle Wien przeprowadza 
raz do roku we współpracy z biurem konsultingowym szeroko zakrojoną 
analizę struktury publiczności, by poprzez znajomość tej struktury, wiedzę 
na temat zachowań widzów i poziomu ich satysfakcji stworzyć najbardziej 
optymalne warunki do wzajemnej komunikacji”80. Zważywszy na charak-
ter szlaku kulturowego, niejako wpisane weń działania nowatorskie i nie-
standardowe, można przypuszczać, że najowocniejsza w zakresie badań 
byłaby współpraca z dynamicznymi, otwartymi i kreatywnymi organiza-
cjami pozarządowymi. By jednak taka zaistniała, członkowie organizacji 
zarządzającej szlakiem muszą być dobrze zorientowani w bieżących wy-
darzeniach całego sektora kultury. Raczej trudno byłoby znaleźć placówkę 
zajmującą się akurat szlakami kulturowymi, dużo bardziej prawdopodob-
ne jest odnalezienie podmiotu mającego w dorobku interesujące badania 
w sektorze usług kulturalnych i nakłonienie go do podjęcia współpracy. 
Konieczny jest więc stały monitoring wydarzeń, imprez, konferencji, sesji, 
realizowanych projektów, a także blogów i stron poświęconych zarządzaniu 

80 G. Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytu-
cją kultury, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006, s. 142.
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kulturą; niezbędna jest współpraca z różnymi instytucjami kultury i inny-
mi szlakami kulturowymi. Tylko w ten sposób można znaleźć naprawdę 
dobrych partnerów do wspólnych działań. 

Przykładem takiej organizacji może być Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ę”, znane przede wszystkim z aktywnej współpracy z domami kul-
tury81. W przygotowanym dla nich poradniku82 przedstawiono niestandar-
dowe metody badawcze, z powodzeniem dające się adaptować na potrzeby 
badania zarówno turystów odwiedzających szlak kulturowy, jak i wszyst-
kich biorących udział w zarządzaniu nim (takie „gry” badawcze są również 
formą aktywizacji członków organizacji i szansą na nowe spojrzenie na za-
gadnienia, którymi zajmują się codziennie). 

Co więcej, przedstawione tam scenariusze badawcze są wymarzonym 
wręcz narzędziem do prowadzenia tego typu aktywności wśród społeczno-
ści lokalnej. Charakter szlaku (oraz modyfi kacje oferty) powinny uwzględ-
niać postulaty ludzi żyjących na co dzień obok niego. Znajomość społecz-
ności lokalnej, jej zwyczajów, aspiracji, marzeń, potrzeb może przynieść 
o wiele więcej pożytku w kontekście ochrony i kształtowania dziedzictwa 
kulturowego niż zachęcenie do odwiedzin tysięcy turystów rocznie. W tym 
kontekście interesująco brzmią słowa zawarte we wstępie do wspomniane-
go poradnika: „Nie przekonujemy tutaj do badań socjologicznych. Pisanie 
raportów, na przykład na temat przemian form uczestnictwa w kulturze 
na przełomie wieków, z pewnością leży poza obowiązkami i kompeten-
cjami, a co ważniejsze – potrzebami, domu kultury. Mamy na myśli coś 
znacznie prostszego, a przede wszystkim bardziej użytecznego – badania, 
które przyniosą wiedzę praktyczną, przydatną w codziennej pracy domu 
kultury, czyli odpowiedzą choćby na pytanie: czym zajmuje się młodzież 
w mojej miejscowości? Z naszego doświadczenia wynika, że prowadzenie 
takich badań może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, badania inspiru-
ją – dobra znajomość społeczności rodzi pomysły na działanie. Po drugie, 
dają pewność – dzięki nim wiemy, że nasze pomysły nie trafi ają w próżnię. 
I wreszcie, podsuwają uzasadnienie podejmowanych decyzji – łatwiej jest 
nam udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasz dom kultury oferuje 
taki, a nie inny program”83. 

Każde z powyższych słów można odnieść do szlaku kulturowego – jed-
no z najważniejszych pytań, jakie będą musieli zadać sobie jego organiza-

81 Towarzystwo to opublikowało między innymi interesujący raport Zoom na domy 
kultury. Raport. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim.

82 Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury, 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa 2010.

83 Tamże, s. 9.
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torzy, brzmi: po co nasz szlak kulturowy potrzebny jest lokalnej społeczno-
ści? Jak wpłynie na jej codzienność? Jak może zmienić jej życie? Zwłaszcza 
że w wielu małych miejscowościach wpisany w obręb szlaku zabytek jest 
jedyną atrakcją, jedynym stałym „znakiem kulturowym” dla ich miesz-
kańców. W takiej sytuacji zawsze warto pytać, jak można wykorzystać taki 
obiekt, jakie jest jego miejsce na mapie gminy, jakie nowe funkcje można 
mu przypisać. Trzeba też pamiętać, że bez względu na to, czy badania będą 
prowadzone samodzielnie przez organizację zarządzającą szlakiem, czy 
też zlecane podmiotowi zewnętrznemu, nikt z zewnątrz nie wymyśli celu 
badania. To osoby tworzące i zarządzające szlakiem muszą wiedzieć, o co 
chcą pytać, jaką wiedzę pragną zdobyć, do czego jest ona im potrzebna. 
Innymi słowy, od początku projektu badawczego konieczna jest aktywna 
obecność członków zespołu zarządzającego szlakiem. W tym kontekście 
warto poznać kilka scenariuszy badawczych, opracowanych przez wspo-
mniane towarzystwo, a wydających się szczególnie użytecznymi przy bada-
niu szlaku kulturowego. 

Inspirującym pomysłem jest przygotowanie warsztatu przeznaczonego 
dla społeczności lokalnej – posiadana przez nią wiedza może się okazać 
niezbędna dla znalezienia specyfi cznych ról szlaku w konkretnym miej-
scu (gminie). Jeśli istnieje w niej infrastruktura kulturalna (dom kultury, 
biblioteka), nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki warsztat przygotowała 
i prowadziła któraś ze wspomnianych instytucji, we współpracy z osobami 
pracującymi w organizacji zarządzającej szlakiem. Jeśli nie ma takich pla-
cówek, działanie w całości musi wziąć na siebie organizacja zarządcza, nie-
mniej jednak konieczna jest współpraca z którymś z lokalnych liderów (soł-
tys, proboszcz), istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że „obcy” nie wzbudzą 
zaufania i mieszkańcy po prostu nie przyjdą na umówione spotkanie (do-
brym miejscem na organizację takiego warsztatu jest szkoła, oswojona, 
obecna na co dzień w życiu mieszkańców, codziennie odwiedzana przez 
wielu z nich, nie tylko przez dzieci, ale ich starsze rodzeństwo, rodziców, 
dziadków). Czego można się dowiedzieć od mieszkańców? Przede wszyst-
kim można poprosić ich o stworzenie mapy okolicy. Na dużych arkuszach 
kalki z konturową mapą miejscowości uczestnicy nanoszą ważne – z ich 
punktu widzenia – punkty i miejsca: urząd, pocztę, szkołę, kościół, cmen-
tarz, ale też najlepsze miejsce na spacer, ulubioną trasę rowerową, miejsce, 
z którego roztacza się piękny widok. Druga mapa (może powstać w wyniku 
podziału uczestników na grupy) będzie mapą społeczną – to na niej zo-
staną naniesione miejsca, w których żyje, pracuje ktoś interesujący, wyjąt-
kowy. Takie „przepracowanie” terenu wydaje się pomocne dla osiągnięcia 
rezultatu opisywanego wcześniej: obudowania głównego szlaku autentycz-
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nymi atrakcjami miejsca, unikatowymi ze względu na region, w którym 
wytyczono główną trasę. Takie rozpoznanie pozwoli również gminie lepiej 
planować własne działania – zapewne lepiej wyznaczy ścieżki rowerowe 
grupa zapalonych miłośników kolarstwa niż urzędnik przyglądający się 
mapie lub podróżujący po terenie gminy wyłącznie samochodem. 

Wśród proponowanych – jak je nazwano – metod badawczo-anima-
cyjnych kilka jest doskonałym sposobem na rozbicie sztampy. Zamiast 
rozdawać ankiety uczestnikom koncertu zorganizowanego w przestrzeni 
zabytkowej, można zaaranżować „wiszące pytanie”: zawiesić na sznurach 
kartoniki, na których uczestnicy wypiszą swoje uwagi czy wrażenia. Ze 
względu na przestrzenny charakter szlaku aż się prosi, aby zaadaptować 
na potrzeby jego badania metodę opisaną jako „spacer asystowany”. Jak 
napisano w podręczniku: „Metoda bardzo przypomina zwyczajny, spon-
taniczny, towarzyski spacer. Różni się od niego tym, że ma określony cel, 
a prowadzący go zadaje spacerowiczowi konkretne pytania i daje zadania 
do wykonania”84. To najlepszy przykład twórczej adaptacji metody badań 
do konkretnych potrzeb. Przejęty zostaje jedynie mentalny szkielet, główny 
pomysł; szczegółowa realizacja wymaga dużej aktywności i kreatywności 
od członków organizacji zarządzającej szlakiem. Ten typ badania, wyma-
gający współuczestniczenia osoby je animującej, mógłby doskonale się 
sprawdzić w przypadku organizowanych w sezonie wycieczek po szlaku 
albo podczas jego święta. Poprzez obecność w kilku obiektach, możliwość 
ich porównania uczestnicy mogliby wskazać najlepsze i najgorsze strony, 
pokazać, co i dlaczego lubią najbardziej, np. przez wybór obiektu, do któ-
rego chcieliby powrócić.

Wszystkie opisane wyżej metody i techniki zbierania danych na temat 
szlaku będą miały sens wyłącznie wówczas, gdy wyniki tych badań zosta-
ną w profesjonalny sposób opracowane. Tylko wtedy dostarczą informa-
cji niezbędnych z punktu widzenia zarządzania szlakiem. Trzeba również 
pamiętać, że badania marketingowe mogą mieć zakres o wiele szerszy niż 
opisany powyżej; mogą mieć również o wiele więcej form. Dlatego ich re-
gularne prowadzenie powinno być wpisane w proces zarządzania szlakiem 
jako procedura standardowa, a do głównych zadań struktury zarządzającej 
należy zaliczyć konieczność wskazywania obszarów, problemów i wyzwań, 
które będą defi niowały rodzaj i charakter prowadzonych badań. Jednym 
z podstawowych kryteriów ich podziału jest „...sposób użytkowania infor-
macji dostarczanych kierownictwu w wyniku tych badań. Pewne z nich 
wykorzystywane są do planowania, inne do rozwiązywania problemów, 

84 Tamże, s. 33.
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a jeszcze inne do celów kontroli. Badania marketingowe służące planowa-
niu skupiają się głównie na analizie możliwości rynkowych. Akcent spo-
czywa wtedy na określeniu zarówno realnych możliwości rynkowych, jak 
i tych, które nie rokują korzyści dla fi rmy, a także na sporządzaniu ocen 
nowych realnych możliwości, tak by kierownictwo marketingu mogło le-
piej oszacować niezbędne zasoby. Badanie marketingowe, które ma ułatwić 
rozwiązywanie problemów, koncentruje się na krótkoterminowych i dłu-
gookresowych decyzjach, które fi rma musi podejmować w odniesieniu do 
elementów zestawu środków marketingowych. Badanie marketingowe zo-
rientowane na kontrolę pomaga zaś kierownictwu wyodrębnić kłopotliwe 
czynności i na bieżąco śledzić przebieg operacji”85. Przedstawiony wyżej 
teoretyczny opis pokazuje, jak ważną rolę badania odgrywają w sektorze 
komercyjnym – do tych samych celów mogą być wykorzystywane w obrę-
bie sektora publicznego. Pytanie nie brzmi więc: Czy prowadzić badania?, 
ale: Jakie badania prowadzić? Jak sprofi lowane, w jaki sposób realizowane? 

85 G.A. Churchill, dz. cyt., s. 24.
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III.1. Szlak kulturowy a prawa marketingu

W poprzednim rozdziale wiele miejsca poświęcono badaniom użytkowni-
ków i uczestników szlaków kulturowych. Funkcję kontroli, ewaluacji powią-
zano mocno z wynikami tych badań – to na ich podstawie będą wytyczane 
nowe cele, nowe standardy. Przyjmując jednak tę perspektywę, podkreślając 
rolę odbiorcy w kreowaniu i modyfi kowaniu oferty, dochodzimy do zasadni-
czego pytania: po co są potrzebne szlaki kulturowe? Napisano już wcześniej, 
że przyjęto za pewnik przekonanie, że szlak kulturowy jest przede wszyst-
kim formą ochrony, kształtowania i promowania dziedzictwa kulturowego, 
w szerszym ujęciu: krajobrazu kulturowego. Znów jednak można zadać na 
pierwszy rzut oka naiwne pytanie: po co potrzebne jest dziedzictwo kulturo-
we, po co dbać o kulturowy krajobraz? Można niekiedy odnieść wrażenie, że 
jeden i drugi obszar bywa traktowany przez specjalistów jako wartość sama 
w sobie, wartość bezwzględna. Tymczasem są one przecież nierozerwalnie 
związane z człowiekiem, świadczą o jego przeszłości, kulturze, dorobku; za-
chowywane są również po to, by służyć człowiekowi, dostarczać mu wie-
dzy o nim samym, pozwalać lepiej rozumieć swoje miejsce w otaczającym 
świecie, ale też dawać różnego rodzaju przyjemności (obcowanie z kultu-
rą, wywoływanie wrażeń i emocji, zaspokajanie potrzeb estetycznych itp.). 
To człowiek jest nieodmiennie nadrzędną kategorią tego działania. Można 
spotkać, co prawda, muzealników marzących o zdeponowaniu dzieł orygi-
nalnych w warunkach laboratoryjnych i eksponowaniu jedynie ich kopii – 
pytanie tylko, po co takie muzeum? Jawi się ono raczej jako bezduszny tech-
nokratyczny twór, nie zaś inspirująca wyobraźnię, budząca najwznioślejsze 
uczucia i emocje przestrzeń. Podobnie rzecz się ma z całym dziedzictwem 
– jego odbiorcą ma być człowiek, ale nie należący do abstrakcyjnej kategorii 
ludzi jako takich, lecz żyjący tu i teraz. 

Dlatego fi lozofi ą nadrzędną zarządzania szlakiem kulturowym powin-
no być przekonanie o konieczności maksymalnego zadowolenia odbior-
ców przy jednoczesnej świadomości, że granicą w dążeniu do tego jest 
bezpieczeństwo chronionego zasobu. Do takiego ujęcia doskonale pasuje 
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klasyczne rozumienie marketingu: „Marketing zmienia się, by sprostać wy-
maganiom przeistaczającego się świata. Jest to nadal działalność gospodar-
cza polegająca na określeniu potrzeb i pragnień klientów danej organizacji, 
wyznaczeniu rynków docelowych, które ta organizacja może najlepiej ob-
służyć, oraz projektowaniu odpowiednich produktów, usług i programów, 
przeznaczonych do obsługi owych rynków. Marketing staje się jednak 
czymś więcej niż tylko odizolowaną funkcją przedsiębiorstwa – to fi lozofi a, 
która przewodzi całej organizacji. Celem marketingu jest wywołanie zado-
wolenia klientów przez zbudowanie cennych relacji z nimi. Osoby zajmu-
jące się marketingiem nie mogą osiągnąć tego celu samodzielnie. Muszą 
ściśle współpracować z innymi ludźmi w swej fi rmie i w pozostałych or-
ganizacjach, działających w łańcuchu wartości, tak by dostarczyć kliento-
wi jak największej wartości. Dział marketingu zwraca się zatem do każdej 
osoby w organizacji, aby była zorientowana na klienta i uczyniła wszystko, 
co możliwe, by dopomóc w stworzeniu i dostarczeniu klientowi najwięk-
szej wartości i satysfakcji. Jak to sformułował profesor Stephen Burnett: 
»W organizacji, której działanie marketingowe jest naprawdę znakomite, 
nie można rozstrzygnąć, kto pracuje w dziale marketingu, a kto nie. Każdy 
w tej organizacji musi podejmować decyzje z uwzględnieniem ich wpływu 
na konsumenta«”1. W obszarze kultury zapewne lepiej użyć słowa „odbior-
cy”. Nawet ten najbardziej uniwersalny opis marketingu zawiera elementy 
szczególnie istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania: do najważ-
niejszych pojęć charakteryzujących działanie struktury zarządzającej szla-
kiem wypada zaliczyć wartości i relacje z odbiorcami. 

Defi nicja ta wskazuje jeszcze jeden wymiar strategii marketingowej. 
Jako strategia zarządcza jest ona dynamicznie zmienna, podlega ciągłemu 
wpływowi licznych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych. Jako taka jest nieustannie modyfi kowana, nigdy nie przybierając for-
my skończonej. Sama strategia marketingowa może mieć różny wymiar, 
skupiać się na różnorodnych obszarach działania. W literaturze wymienia 
się pięć rozmaitych orientacji, w ramach których organizacja może prowa-
dzić swe działania marketingowe2: 

1) orientacja produkcyjna (główny nacisk kładziony jest na doskonale-
nie produkcji, obniżanie kosztów i ulepszanie sieci dystrybucji);

2) orientacja produktowa (skupiona na produkcie i jego ciągłym ulep-
szaniu);

1 P.  Kotler, G.  Armstrong, J.  Saunders, V.  Wong, Marketing. Podręcznik europejski, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 23.

2 Tamże, s. 49.
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3) orientacja sprzedażowa (uwagę poświęca się głównie procesowi 
sprzedaży i promocji produktu);

4) orientacja marketingowa (zgodnie z nią, za najważniejsze na drodze 
osiągania celów przez organizację uznaje się poznanie potrzeb i prag-
nień odbiorców, a następnie zaspokajanie ich skuteczniej i sprawniej 
od konkurencji);

5) orientacja społeczna (tu również dąży się do zachowania bliskiego 
kontaktu z odbiorcą, poznania jego preferencji i upodobań, a na-
stępnie jak najskuteczniejszego zaspokojenia ich, ale punktem od-
niesienia dla tych działań staje się dobro ogólne, zysk w wymiarze 
społecznym).

Ta ostatnia orientacja jest najodpowiedniejsza dla działań w obszarze 
kultury. W istotny sposób wskazuje ona na subtelną równowagę pomiędzy 
chęcią zaspokojenia odbiorcy a troską o wyższe dobro w perspektywie dłu-
gofalowej, w tym przypadku materialne zasoby dziedzictwa kulturowego. 

Przykładem takiej równowagi w obrębie usług kulturalnych może być 
działalność muzeum. Jego pracownicy dbają o to, by eksponowane dzieła 
sztuki były jak najlepiej dostępne, dobrze oświetlone, by możliwa była ich 
bezpośrednia percepcja z niewielkiej odległości (perspektywa krótkoter-
minowa: troska o potrzeby odbiorcy, tu i teraz), ale jednocześnie chronią 
je przed nadmiernym oświetleniem, nie pozwalają dotykać zwiedzającym 
i wprowadzają zakaz fotografowania z lampą błyskową, emitującą szkodli-
we promieniowanie UV (perspektywa długoterminowa: troska o dziedzic-
two, które musi być chronione, by przetrwać dla przyszłych pokoleń).

Opracowanie strategii marketingowej (strategii zarządczej) jest elemen-
tem niezbędnym dla procesu zarządzania szlakiem kulturowym. Będzie 
ona nadrzędną zasadą modelującą wszystkie podejmowane kroki, długo-
falową koncepcją działania, mającego na celu zaspokajanie zidentyfi ko-
wanych potrzeb (rozumianych zarówno jako oczekiwania odbiorców, jak 
i wymogi delikatnego zasobu, jakim jest dziedzictwo kulturowe). 

III.2. Kompozycja marketingowa

Realizacja strategii marketingowej odbywa się poprzez modelowanie ele-
mentów, za pomocą których można oddziaływać na rynek. Co ważne, są 
one traktowane łącznie, nie jako pojedyncze komponenty, ale komple-
mentarny zbiór, najczęściej określany mianem marketingu-mix. Najbar-
dziej rozpowszechnioną koncepcją, dotyczącą narzędzi marketingowych, 
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jest zestaw czterech elementów, zaproponowany przez Edmunda Jerome 
McCarthy’ego, zwany 4P (od pierwszych liter angielskich nazw poszczegól-
nych instrumentów). Należą do nich:

1) produkt (product);
2) cena (price);
3) miejsce, dystrybucja (place);
4) promocja (promotion).
Koncepcja ta została jednak opracowana z myślą o produktowym mar-

ketingu komercyjnym, nie przystaje więc do realiów świadczenia usług, nie 
mówiąc o organizacjach publicznych (oraz trzecim sektorze), w których 
osiąganie zysku nie jest celem pierwszoplanowym (lub nienastawionych na 
zysk). Koncepcja ta nie przystaje również do szlaków kulturowych. Tego 
typu strukturze najpełniej odpowiada defi nicja marketingu-mix, zapropo-
nowana w roku 1981 przez Bernarda H. Boomsa i Mary J. Bitner, obejmu-
jąca siedem składników (określana mianem 7P). Do wymienionych wyżej 
czterech, dodano trzy kolejne:

5) personel (people);
6) proces świadczenia usług (process);
7) elementy materialne (infrastruktura, środowisko materialne; physical 

evidence).

III.2.1. Produkt

Bez względu na to, jak rozległy jest dany szlak kulturowy, jakie zastosowa-
no kryteria jego wyodrębnienia, jak bogaty jest zestaw atrakcji towarzyszą-
cych, zawsze jego podstawowym wymiarem będzie autentyczne, oryginal-
ne dziedzictwo (tak naprawdę punktem odniesienia musi być dziedzictwo 
materialne, a więc zabytki; dziedzictwo niematerialne staje się niezbędnym 
dopełnieniem idei szlaku). To ono jest głównym „produktem”, dla którego 
przybywają odwiedzający, ono dostarcza przeżyć i wrażeń, których poszu-
kują. „Bez względu na różnorodność przeżyć, cechą, która może produk-
towi zapewnić sukces, jest zaspokojenie potrzeb gości poprzez skuteczne 
dostarczenie im tak zwanych cech podstawowych [ang. core atributes] pro-
duktu, czyli czegoś wzruszającego i wywołującego autentyczne emocje, jeśli 
to możliwe, wzbogacając go o dodatkowe wartości”3. To dlatego tak baczną 

3 A. Rogers, J. Slinn, Zarządzanie obiektami turystycznymi, Polska Agencja Promocji 
Turystyki, Warszawa 1996, s. 85.
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uwagę trzeba poświęcić obiektom kulturowym budującym szlak. Na nie 
w pierwszej kolejności zwracają uwagę goście, a pierwsza ocena obiektu 
sprowadza się do dość ogólnych kategorii: ładny – nieładny, zadbany – nie-
zadbany itp. Na tę ocenę będzie miało wpływ wiele czynników: od stanu 
trawnika wokół obiektu po czystość toalet dostępnych dla zwiedzających. 
Zabytek będzie zawsze postrzegany w kontekście rozmaitych składowych, 
nie tylko poprzez swoją obiektywną wartość. Pisząc o muzeach, zwrócił 
na to uwagę Gerald Matt: „Na marginesie swych funkcji podstawowych: 
gromadzenia zbiorów i wystawiennictwa, muzea i galerie proponują coraz 
częściej szereg dodatkowych usług. Nawet małe muzea posiadają dzisiaj 
w swym obrębie punkty sprzedaży publikacji, materiałów towarzyszących 
zwykle ekspozycjom, pocztówek, reprodukcji i fotografi i wystawianych 
dzieł. W większych muzach natrafi a się często na sklep, kawiarnię, restau-
rację i (nieco rzadziej) bibliotekę. Celem podejmowania takiej działalno-
ści jest uzupełnienie podstawowej funkcji muzeum, jaką jest organizacja 
wystaw. Sukces i atrakcyjność muzeum w oczach publiczności nie zależą 
dzisiaj wyłącznie od jakości wystaw i posiadanych zbiorów, lecz stanowią 
ostateczną sumę wielu czynników: sztuki, architektury, działalności stricte 
handlowej – tj. sklepu, kawiarni, zachowania personelu i panującej atmo-
sfery. To, czy odwiedzający czują się dobrze w muzeum, zależy wprawdzie 
od jakości wystaw i kolekcji, istotną rolę ogrywa jednak przy tym również 
sposób, w jaki muzeum się prezentuje, i wdzięk, jaki wokół siebie roztacza. 
Dodatkowe spełniane przez muzeum funkcje muszą być dobrze zestrojone 
z jego zewnętrznym wizerunkiem oraz dostosowane do jego kulturalnej 
misji, którą mają wspierać. Publiczność postrzega bowiem muzeum jako 
całość”4. 

Nie inaczej jest z obiektami wpisanymi w obręb szlaku kulturowego 
(pomijając fakt, że wśród nich często znajdują się muzea sensu stricte, jak 
również instytucje prowadzące działalność paramuzealną – posiadające 
pewien zbiór eksponatów, prezentowany w zabytkowej przestrzeni). 

Co ważne, konieczne jest utrzymanie tego wysokiego poziomu we 
wszystkich obiektach – w przypadku szlaku kulturowego wyraźnie wystę-
puje bowiem efekt synergii. Ma to dobre i złe strony; pozytywny wizerunek 
może być wzmocniony dzięki pozytywnemu odbiorowi poszczególnych 
obiektów, może go jednak zniszczyć negatywny odbiór tylko jednego z nich. 

W istocie celem ostatecznym w zakresie kreowania produktu określane-
go mianem szlaku kulturowego jest zbudowanie silnej, trwałej i rozpozna-
walnej marki – tylko wówczas wspomniany wyżej efekt synergii faktycznie 

4 G. Matt, dz. cyt., s. 148.
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będzie występował. Zwiedzający szlak nie mogą mieć najmniejszego prob-
lemu ze identyfi kowaniem należących do niego obiektów. 

Marka bywa defi niowana w różny sposób, ale dla ujęcia fenomenu szla-
ków kulturowych szczególnie użyteczna wydaje się defi nicja zaproponowa-
na w roku 1960 przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (Ameri-
can Marketing Association), akcentująca przede wszystkim znaczenie logo 
oraz wizualnych oznaczeń marki, niezbędnych w procesie jej identyfi ko-
wania przez odbiorców: „Marka to nazwa, termin, symbol bądź projekt 
grafi czny lub ich kombinacja, których celem jest identyfi kowanie towarów 
lub usług jednego sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz ich odróżnie-
nie od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję”5. Szlak ma być 
rozpoznawany przede wszystkim jako konkretny „produkt”, nie musi być 
wiązany z funkcjonowaniem określonej instytucji nim zarządzającej. 

Zarządzanie marką będzie należało do ważnych zadań organizacji za-
rządzającej szlakiem. Jako rozpoznawalna marka zyska on określoną war-
tość – nie można liczyć, że zostanie wyceniony tak wysoko jak najbardziej 
znane marki towarów komercyjnych, ale dla fi rm obsługujących ruch tu-
rystyczny w regionie może stać się łakomym kąskiem. Wspominano wyżej 
o konieczności obudowywania szlaku usługami dodatkowymi – wysoko 
ceniona marka szlaku, udostępniana przedsiębiorcom, organizacjom czy 
instytucjom, może stać się swoistym certyfi katem jakości. Organizacja za-
rządzająca szlakiem musi opracować standardy precyzyjnie określające, kto 
może posługiwać się tą marką (np. restauracje o określonym standardzie 
ogólnym, których menu składa się co najmniej w 50% z kuchni regional-
nej). Weryfi kację wartości marki przyniesie rynek, można jednak przyjąć, 
że odpowiednio kreowana stanie się tak cenna, iż w przyszłości możliwe 
będzie pobieranie opłat za prawa korzystania z niej (uiszczanych w formie 
rocznej składki na rzecz szlaku kulturowego).

III.2.2. Cena

W odniesieniu do produktów i usług sektora komercyjnego, zwłaszcza na 
rynkach cechujących się mniejszą zasobnością portfela nabywców, cena 
jest podstawowym parametrem decydującym o osiągnięciu dochodu. Pub-
liczne instytucje kultury nie są nastawione na osiąganie zysku (w każdym 
razie nie jest on najważniejszym celem). Niejednorodna struktura szla-

5 Cytat za: L. de Chernatony, Marka – wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnic-
two Pedagogiczne, Gdańsk 2003, s. 34.
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ków kulturowych komplikuje prowadzenie spójnej polityki w tym zakre-
sie. Poza tym dochodzi tu do wyodrębnienia się dwóch niezależnych grup 
zagadnień. Pierwszą stanowi fi nansowanie organizacji zarządzającej szla-
kiem, drugą – fi nansowanie poszczególnych obiektów na szlaku (mogą one 
być sponsorowane z różnych źródeł). Jakie znaczenie będzie więc miała 
cena dla funkcjonowania szlaku? Może być przede wszystkim parametrem 
podkreślającym spójność stworzonej trasy, na przykład poprzez wykorzy-
stanie formy wspólnego biletowania wstępu do obiektów: biletów rodzin-
nych, grupowych lub karnetów uprawniających – w określonym czasie – 
do wstępu do wszystkich obiektów na szlaku.

III.2.3. Miejsce

W przypadku szlaków kulturowych kategoria lokalizacji nie jest kwestią wy-
boru. Może ona jednak podlegać pewnej modyfi kacji; można na przykład 
znacznie poprawić dostęp do obiektu (wyremontować drogę lub utwardzić 
ją, wytyczyć wygodną ścieżkę, jeśli zabytek znajduje się w pewnym odda-
leniu od szosy, przygotować parking zwiększający zarówno wygodę, jak 
i bezpieczeństwo zwiedzających). W tej kategorii mieści się również troska 
o najbliższe jego otoczenie. Nawet najcenniejszy zabytek nie wzbudzi za-
chwytu w zaniedbanej czy zaśmieconej scenerii. Jeśli tylko pozwalają na to 
warunki, warto dla każdego obiektu wyznaczyć pewną strefę buforową, któ-
rej obszar najlepiej podkreślić estetycznym ogrodzeniem. Przybywający do 
obiektu nie mają wówczas wątpliwości, co – w sensie obszaru – do niego na-
leży, a co nie. Jest to jednocześnie teren podlegający trosce jego właściciela.

W szerszym ujęciu miejsce oznacza nie tylko lokalizację obiektu i jego 
bezpośrednie otoczenie, ale bliższą okolicę z całą jej infrastrukturą. Staje 
się ona swoistą wartością dodaną zabytku, niejednokrotnie przyciągając 
turystów w nie mniejszym stopniu niż on sam. Mogą to być zarówno inne 
obiekty należące do zbioru dziedzictwa kulturowego, jak i infrastruktura 
rekreacyjna (park, basen, ścieżki rowerowe), restauracje itp.

III.2.4. Promocja

Nazbyt często pojemne pojęcie „promocja” utożsamiane jest z wąskim ter-
minem reklama. Ta ostatnia jest ważnym, ale nie jedynym, elementem stra-
tegii promocyjnej. 
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Zgodnie z najprostszą defi nicją: „Działalność promocyjna polega na in-
formowaniu, przekonywaniu i wpływaniu na decyzję potencjalnych klien-
tów poprzez zapoznawanie ich z oferowanymi produktami i stymulowanie 
zainteresowania ich kupnem”6. W tym wypadku mamy do czynienia z uję-
ciem czysto transakcyjnym. Warto postawić pytanie, czy można wskazać 
jakieś cechy szczególne promocji na rynku usług kulturalnych? Wydaje się, 
że podstawową różnicą w tym zakresie jest budowanie wspólnych wartości. 
Nie chodzi o prostą zależność produkt–odbiorca, ale pewien klimat kre-
owany wokół produktu, o dotarcie do odbiorcy chcącego współuczestni-
czyć, współtworzyć, czującego pewnego rodzaju duchowe pokrewieństwo 
z promowanym dobrem czy usługą. Choć to może przykład trywialny, pro-
szek do prania nie zyskuje na wartości bez względu na to, kto go używa; 
ale spektakl teatralny? Każdy artysta i miłośnik teatru wie doskonale, że 
spektakl żyje własnym rytmem, w dużej mierze uzależnionym od tego, kto 
jest jego odbiorcą (nie mówiąc o tym, że proszek pozostaje proszkiem bez 
względu na okoliczności, spektakl zaś nie zaistnieje bez widza; by ujawnił 
swój fenomen, musi zostać „skonsumowany”). 

Specyfi kę promocji dóbr kultury i usług kulturalnych można lepiej zro-
zumieć poprzez opozycję do przedmiotów codziennego użytku (najróż-
niejszego rodzaju) w kontekście realizacji określonych potrzeb. Doskonale 
ilustruje to tzw. piramida potrzeb, będąca grafi czną ilustracją modelu Ab-
rahama Maslowa (rys. 2).

potrzeby
samorealizacji

potrzeby uznania

potrzeby społeczne

potrzeby bezpieczeństwa

potrzeby fizjologiczne

Rysunek 2. Hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa

6 A. Rogers, J. Slinn, dz. cyt., s. 87–88.
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Przedmioty codziennego użytku, nawet te najbardziej wyrafi nowane, 
służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb podstawowych: fi zjologicznych 
i potrzeby bezpieczeństwa. Dobra i u sługi kulturalne przenoszą nas na 
sam szczyt tej hierarchii. Nie chodzi więc o mechanizm „przyjdź i kup”, ale 
„przyjdź i twórz samego siebie”. Stąd też tak często kampanie promocyjne 
dziedzictwa kulturowego budowane są w odniesieniu do pojęć takich, jak 
historia, tożsamość, chęć poznania, unikatowość, niezwykłość, piękno… 
Cała sztuka polega na połączeniu tych kategorii z nowoczesnym wymia-
rem poznania, nowymi technologiami, niestandardowymi kanałami dys-
trybucji.

Jednym z podstawowych kryteriów komponowania strategii promocyj-
nej jest dostosowanie jej do cyklu życia produktu. To dlatego tak ważne 
jest obudowanie szlaku kulturowego niecodziennymi wydarzeniami opi-
sywanymi powyżej, w przeciwnym bowiem razie szlak będzie po prostu… 
trwał, trudno będzie znaleźć znaczące punkty na linii czasu, pozwalające 
projektować aktywność promocyjną7.

III.2.4.1. Reklama

W pierwszym okresie funkcjonowania szlaku powinna być mocno ekspo-
nowana reklama o charakterze informacyjnym, w przeciwnym razie nikt 
nie dowie się o jego istnieniu. Tę samą zasadę należy zastosować w przy-
padku szlaków, które formalnie istnieją od jakiegoś czasu, ale dotychczas 
nie podlegały procesowi systematycznego zarządzania. W późniejszym 
okresie należy wprowadzać reklamę w celu przypomnienia czy utrwalenia 
świadomości istnienia szlaku (bardzo dobrą do tego okazją są właśnie róż-
nego rodzaju eventy – ich reklama staje się automatycznie reklamą całego 
produktu).

Jaki rodzaj reklamy wybrać? O jakim zasięgu? Z jakich kanałów dys-
trybucji (nośników) reklamy korzystać? Czytając ofi cjalne dokumenty do-
tyczące dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki w województwach, 
podobnie jak wnioski podmiotów ubiegających się o środki unijne na 
działania związane z rewitalizacją zabytków, wielokrotnie odnaleźć można 

7 Cykl życia produktu może być kolejnym wyznacznikiem różnic pomiędzy promo-
cją komercyjnych produktów powszechnego użytku a fenomenem szlaku kulturowego. 
Obecność produktu na rynku określa się poprzez etap rozwoju, w którym dany produkt się 
znajduje (wyróżnia się trzy główne etapy: zaistnienia, rozkwitu – dominacji, schyłkowy). 
Tymczasem w przypadku szlaku nie jesteśmy w stanie wskazać tej fazowości, poza okresem 
inicjującym; szlak – jako całość – ma być produktem na trwałe wpisanym w siatkę rynku 
usług kulturalnych. 
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informacje o znaczeniu tych obiektów dla międzynarodowego i ponadre-
gionalnego ruchu turystycznego. Trudno nie dostrzegać tego zjawiska (na 
pewno warto dążyć do zwiększenia liczby turystów zagranicznych i przy-
bywających z innych regionów Polski), ale dobrze jest też odnieść się do 
faktów: szlaki kulturowe są przede wszystkim produktem regionalnym; 
nawet w sezonie turystycznym „miejscowi” stanowią większość gości. 
W cytowanym już badaniu, przeprowadzonym wśród odwiedzających ma-
łopolski Szlak Architektury Drewnianej, blisko połowę (45,33%) stanowili 
mieszkańcy województwa małopolskiego, a kolejni na liście (11,13%) byli 
przybyszami z ościennego województwa śląskiego. Ta wiedza będzie nie-
zbędna przy zakreślaniu zasięgu kampanii reklamowej – przede wszystkim 
powinna ona objąć województwo, w którym przebiega szlak; w przyszło-
ści, starając się powiększyć zasięg oddziaływania produktu, bez wątpienia 
należy przeanalizować możliwość reklamowania szlaku w województwach 
ościennych (w jego największych ośrodkach, stolicach województw). Ko-
nieczna będzie wówczas analiza różnorodnych czynników mogących 
wpływać na osiągnięcie zamierzonego celu (np. infrastruktury – nieprzy-
padkowo małopolski Szlak Architektury Drewnianej odwiedza tak wielu 
Ślązaków, skoro Kraków i Katowice łączy autostrada A4).

Reklama skierowana do mieszkańców regionu powinna objąć możliwie 
wiele kanałów dystrybucji, z którymi będą oni mieli najczęstszy kontakt. 
Teoretycznie część z nich można wytypować intuicyjnie (np. „wszyscy” ko-
rzystają ze środków komunikacji miejskiej czy chodzą ulicami miasta), ale 
przed powzięciem ostatecznej decyzji należy dysponować pewną wiedzą 
– musi zostać określona grupa docelowa, do której będzie skierowany ko-
munikat reklamowy. Jej znajomość nie tylko pozwoli wybrać odpowiedni 
kanał dystrybucji, ale przede wszystkim sprofi lować przekaz pod kątem od-
biorcy (inaczej komponuje się reklamę dla osób w średnim wieku, inaczej 
dla studentów). Najlepszy rezultat da połączenie wiedzy dotyczącej dwóch 
obszarów: recepcji określonych nośników reklamowych (zbadanie np., jak 
oglądalność telewizji lokalnej różnicuje się ze względu na wiek odbiorców) 
oraz uczestnictwa w szlaku kulturowym ze względu na wybrane kryteria 
(np. wieku, środka transportu, wykształcenia). Bez względu bowiem na to, 
jaka reklama będzie realizowana, muszą zostać zachowane zasady sztuki: 
„Jednym z podstawowych zadań osoby planującej media jest identyfi ka-
cja głównych potencjalnych nabywców produktu lub usługi oraz środków 
przekazu, które pozwolą dotrzeć do nich w sposób najbardziej efektywny 
i ekonomiczny”8. Wiąże się to z postulowaną koniecznością prowadzenia 

8 J. Th omas Russel, W. Ronald Lane, Reklama, Wydawnictwo Felberg SJA, 2000, s. 194
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badań na szlaku. Interesujące wyniki dały one w przypadku niemieckiej 
Ekstra Szychty: w roku 2010 ponad połowa ankietowanych wśród podsta-
wowych źródeł informacji na temat tego wydarzenia wskazywała doniesie-
nia prasowe (55%), a kolejnym najwyżej notowanym medium była strona 
internetowa (28%). Przede wszystkim jednak badania te dowiodły siły tzw. 
reklamy szeptanej, której znaczenie jest wyraźne zwłaszcza w obrębie ryn-
ku usług (w tym usług kulturalnych) – aż 46% ankietowanych wskazało 
przyjaciół i znajomych jako źródło rekomendacji uczestnictwa w święcie 
szlaku. Potęga reklamy szeptanej opiera się na najbliższych relacjach mię-
dzy ludźmi – ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Ich zdanie często 
bywa decydujące w wyborze fi lmu, spektaklu, restauracji, miejsca na waka-
cje. Większe zaufanie budzi opinia bliskich niż anonimowa reklama, która 
z założenia przedstawia produkt lub usługę jako warte nabycia. Wyniki te 
nie powinny dziwić. Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych już 
w latach pięćdziesiątych XX wieku przez Elihu Katza i Paula Lazarsfelda 
wykazały, że wpływ reklamy szeptanej na decyzje klienta może być dwu-
krotnie bardziej skuteczny od reklamy radiowej i aż siedmiokrotnie – od 
reklamy w czasopismach i gazetach. Podobne wyniki przyniosły badania 
prowadzone pod koniec XX stulecia. Według Stephena P. Morina, poleca-
nie sobie produktów przez klientów prowadzi do zakupu trzy razy częściej 
niż reklama9. Walka z reklamą szeptaną jest z góry skazana na niepowodze-
nie. Jedyne, co można zrobić w tym zakresie, to zadbać, by mówiono o szla-
ku jak najlepiej, by był prawdziwą atrakcją, miejscem, do którego chce się 
wracać, które poleca się znajomym. Tym bardziej że – jak wynika z badań 
prowadzonych przez Ford Motor Company – niezadowolony klient dzieli 
się swoją negatywną opinią na temat produktu (usługi) średnio aż z dwu-
dziestoma dwoma innymi osobami (klienci zadowoleni dzielili się swoimi 
pozytywnymi odczuciami tylko z ośmioma osobami).

Najczęściej powodzenie kampanii reklamowej zależy nie tyle od nie-
ograniczonych możliwości fi nansowych, ile od dobrego pomysłu i kon-
sekwencji w działaniu. Film reklamujący szlak kulturowy można pokazać 
w telewizji regionalnej, ale jeśli jest on skierowany przede wszystkim do 
ludzi młodych, być może lepszy pomysł stanowi jego aktywna promocja 
w Internecie. Dlatego konieczna jest również znajomość realiów lokal-
nych – jeśli przedsiębiorstwo komunikacyjne w danym mieście wypo-
sażyło środki transportu w monitory, na których emitowane są reklamy, 
być może to będzie najlepszy kanał dystrybucji dla tego typu przekazu 

9 Podaję za: B. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej 
Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 209.
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(większość uczniów szkół średnich i studentów korzysta na co dzień ze 
środków komunikacji miejskiej). Jeśli ma być reklamowany szlak samo-
chodowy (o dużej rozpiętości własnej i wewnętrznej – między poszczegól-
nymi obiektami), konieczna staje się wiedza na temat największej grupy 
osób zainteresowanych tego typu produktem i posiadającej jednocześnie 
własny samochód. 

Najlepsze rezultaty przyniesie skoordynowana kampania reklamowa, 
wykorzystująca różne kanały dystrybucji. Interesującym przykładem kam-
panii wizerunkowej, w której sięgnięto po różnorodne nośniki, była reali-
zowana w roku 2009 akcja Smakowanie Małopolski (jej element stanowiły 
między innymi spoty fi lmowe poświęcone największym atrakcjom woje-
wództwa, wśród nich jeden promujący Szlak Architektury Drewnianej). 
Zaplanowana na sierpień i wrzesień 2009 roku, obejmowała 600 emisji 
spotów pokazywanych w kanałach tematycznych (Discovery Channel, Di-
scovery World, Discovery Historia) oraz kampanię typu outdoor, obejmu-
jącą ekspozycję na tysiącu billboardów i tysiącu citylightów w największych 
miastach Polski (Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Trójmiasto i aglo-
meracja śląska). Choć zaplanowana z wielkim rozmachem, może budzić 
pewne wątpliwości. Po pierwsze wydaje się, że nie najlepiej wybrany został 
czas przeprowadzania kampanii: sierpień i wrzesień to miesiące schyłkowe 
sezonu turystycznego, a więc okres, kiedy nie podejmuje się już najważniej-
szych decyzji urlopowych. Pod tym względem o wiele trafniejsza byłaby 
kampania realizowana na wiosnę. Niedostateczne było również wykorzy-
stanie przygotowanych na tę okazję spotów reklamowych – po zakończe-
niu kampanii powinny być obecne w Internecie, tymczasem odnalezienie 
ich nastręcza sporo trudności.

III.2.4.2. Reklama specjalna

Doskonałym nośnikiem treści są w dzisiejszym kolorowym świecie róż-
nego rodzaju gadżety reklamowe, zabierane do domu i towarzyszące ob-
darowanemu w rozmaitych miejscach oraz sytuacjach. Badacze zaliczają 
je do grupy określanej mianem reklamy specjalnej. Tworzą ją „...wszelkie-
go rodzaju upominki z nadrukowanym logo fi rmy, hasłem reklamowym, 
obrazkowym symbolem. Może nim być otwieracz do butelek, długopis, 
zapalniczka, kalendarz etc. Wiele fi rm ubiera swoich pracowników w ko-
szulki czy kurtki z własnym logo bądź z nazwą fi rmy. Podstawową zaletą 
takiej reklamy jest jej stosunkowo długa żywotność. Za każdym razem, kie-
dy dany użytkownik sięgnie po długopis czy spojrzy na kalendarz, jest po-
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tencjalnie pod wpływem konkretnej reklamy”10. Prawdziwą sztuką w tym 
zakresie jest opracowanie gadżetu unikatowego, niepowtarzalnego – każdy 
może przygotować długopis, blok notatkowy, kubek czy krawat (wybiera 
się je z bogatego katalogu fi rm przygotowujących tego typu upominki). 

Wzorowym pomysłem w tym zakresie mogłyby stać się działania podję-
te z okazji pierwszej Industriady. Na potrzeby tej imprezy opracowano pięć 
postaci tzw. Zobotów (tematycznych zabytkowych robotów), które stały się 
brand heroes imprezy. Pięć zabawnych postaci (Gasimir, Buchmistrz, Wier-
cisław, Parochwał i Q-Felek) było przewodnikami po obiektach na szlaku, 
występując w różnych mutacjach podczas trwania święta. Można je było 
spotkać w pobliżu najważniejszych obiektów na szlaku w formie wielkich, 
ponaddwumetrowych fi gur, animowanych przez znajdujące się w środku 
„kostiumu” osoby. W sześciu lokalizacjach podczas święta zorganizowano 
konkursy na budowę zobotów z różnych materiałów (klocków, styropianu, 
kartonu). Postaci te zdobiły magnesy na lodówki oraz materiały promo-
cyjne. Niestety, zabrakło ostatniego elementu tego pomysłu: małej fi gurki 
lub maskotki dostępnej dla odwiedzających w tym dniu obiekty na szlaku.

III.2.4.3. Nowe media

Nowe media, a zwłaszcza Internet, odgrywają coraz większą rolę w strate-
giach promocyjnych. Bywają wykorzystywane jako uniwersalny i stosun-
kowo tani nośnik przekazów reklamowych (zarówno klasycznych dwu-
wymiarowych reklam grafi cznych, jak i spotów reklamowych), o wiele 
ciekawsze są jednak możliwości związane z upowszechnieniem technologii 
Web 2.0. Wiąże się ona z masowo powstającymi serwisami internetowymi, 
które nie są już jedynie źródłem treści biernie poznawanych przez użyt-
kowników, a stały się nośnikiem treści przez nich generowanych. Zmiana 
ta otworzyła niespotykane dotychczas możliwości promocji, związanej już 
nie tylko z reklamą (bierne uczestnictwo, komunikacja jednostronna), lecz 
także bogatym obszarem działań z zakresu public relations. 

Szlak kulturowy musi mieć swoją stronę internetową – dziś trudno wy-
obrazić sobie działalność jakiejkolwiek organizacji, która takiej nie posia-
da. Jacob Nielsen i Marie Tahir – specjaliści zajmujący się funkcjonalnością 
witryn internetowych – stwierdzają wręcz, że: „Strony główne witryn in-
ternetowych są obecnie jednym z bardziej znaczących składników majątku 
fi rm. Zainwestowano już w nie miliony dolarów, mimo że powierzchnia, 

10 B. Nierenberg, Reklama jako element procesu komunikacji rynkowej, Wydawnictwa 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004, s. 93.
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na której mieści się taka przeciętna strona, w rzeczywistym świecie nie 
przekracza jednej dziesiątej metra kwadratowego. Korzyści dla fi rmy wy-
nikające z posiadania własnej witryny WWW są daleko większe niż tylko 
te mierzone dodatkowymi przychodami z e-handlu: własna witryna jest 
również wizytówką fi rmy, jej twarzą prezentowaną światu. Coraz częściej 
potencjalni klienci, podejmując decyzje o tym, czy z daną fi rmą warto ro-
bić interesy albo dokonywać w niej zakupów, najpierw przyglądają się jej 
witrynie internetowej – nawet jeśli rzeczywista transakcja nie będzie się 
odbywać w Internecie”11. Nie inaczej jest na rynku usług kulturalnych – 
strona WWW staje się w tym obszarze podstawowym źródłem informacji. 
Dla instytucji jest to z kolei najtańszy z możliwych sposobów komunikowa-
nia się ze swoimi odbiorcami. Podstawowym parametrem będzie tu aktual-
ność informacji; nieaktualizowana strona (lub aktualizowana zbyt rzadko) 
przyniesie więcej szkód niż korzyści. 

Najciekawsza, z punktu widzenia działań promocyjnych, jest możli-
wość pozostawania w stałym kontakcie z zainteresowanymi życiem szlaku. 
W najprostszy sposób można to osiągnąć poprzez uruchomienie mode-
rowanego forum, na którym uczestnicy będą mogli wymieniać się wraże-
niami, poglądami, uwagami, a w razie potrzeby komunikować się również 
z zespołem zarządzającym szlakiem. Użytkownikom strony można ponad-
to zapewnić jej współtworzenie – np. poprzez dodawanie do galerii wy-
konanych przez nich fotografi i. Możliwości w zakresie animowania strony 
jest wiele i są one zależne od aktywności struktury zarządczej, ale warto 
docenić medium, jakim jest Internet, gdyż poprzez zbudowanie za jego po-
mocą stałego środowiska skupionego wokół szlaku, można zapewnić sobie 
dopływ aktualnych informacji, uwag, spostrzeżeń, w istotny sposób mo-
gących usprawnić proces zarządzania. Taka aktywnie moderowana strona 
pozwala na komunikację z osobami najbardziej zainteresowanymi szla-
kiem, również w zakresie udzielania odpowiedzi na kierowane do instytu-
cji zarządczej pytania. Możliwości w tym względzie jest zresztą więcej. Na 
stronie mogą być zamieszczane np. transmisje online z wydarzeń na szlaku.

Powszechną formą komunikowania się z odbiorcami stał się tzw. 
newsletter, czyli elektroniczna forma biuletynu informacyjnego. Jego prze-
waga nad tradycyjnymi mediami papierowymi jest oczywista – dociera do 
odbiorcy natychmiast. Rozsyłanie newslettera wymaga stworzenia bazy da-
nych odbiorców – poprzez rejestrację na stronie zainteresowani wpisują 
się do grupy subskrybentów informatora. Tym sposobem, przy minimal-

11 J.  Nielsen, M.  Tahir, Funkcjonalność stron www. 50 witryn bez sekretów, Helion,
Gliwice 2006, s. 1.
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nych kosztach, dotrzeć można do wąsko sprofi lowanej grupy między inny-
mi z informacjami o wszelkich wydarzeniach specjalnych, odbywających 
się na szlaku: koncertach, wernisażach, promocjach itp. Krystalizująca się 
grupa odbiorców newslettera pozwala również na prowadzenie klasycz-
nych działań z zakresu PR – warto np. przeznaczyć dla nich pewną pulę 
darmowych zaproszeń na cykl organizowanych koncertów albo zapewnić 
możliwość zakupu w promocyjnych cenach publikacji dotyczących szlaku.

Obecność w Internecie nie powinna ograniczać się do własnej strony. 
Koniecznością w przypadku tego typu przedsięwzięć staje się aktywność 
(nie tylko: obecność) w obrębie serwisów społecznościowych, takich jak 
Facebook czy Twitter. Przyszłość tych najmłodszych mediów (działają od-
powiednio od roku 2004 i 2006) pokaże, czy staną się one stałym elemen-
tem otaczającego nas świata, na pewno nie należy ich jednak lekceważyć 
(pewnym niebezpieczeństwem w ich przypadku, coraz częściej wskazywa-
nym przez psychologów czy socjologów, jest problem wirtualizacji świata 
– w przypadku szlaków kulturowych zjawisko to może okazać się pewnym 
zagrożeniem, nie chodzi przecież o cyfrowe życie szlaku, ale realne trwanie 
i rozwój). 

Obecność w cyfrowym świecie wymaga ciągłego śledzenia nowinek 
i szukania potencjalnych form współpracy. Nie dotyczy to wyłącznie świata 
globalnej sieci. Można sobie np. wyobrazić, że chcąc popularyzować szlak, 
organizacja zarządcza doprowadzi do zawarcia umowy z fi rmą przygoto-
wującą mapy do samochodowych urządzeń nawigacji satelitarnej. Wów-
czas obiekty ze szlaku kulturowego nie będą tam eksponowane jako zwykłe 
zabytki, ale zaczną funkcjonować w kontekście całego produktu (co, siłą 
rzeczy, stanie się formą promowania szlaku).

III.2.4.4. Współpraca z mediami

Niezbędnym elementem budowania dobrego klimatu wokół szlaku jest 
zdobycie zainteresowania mediów. Najprostszą do tego drogę stanowi or-
ganizowanie wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy. Powinny one objąć 
nie tylko zwiedzanie wybranych obiektów (z kompetentnym przewodni-
kiem), lecz także wizytę w obiektach towarzyszących szlakowi. Dobrym 
pomysłem może być np. obiad zorganizowany w restauracji serwującej 
dania regionalne; będzie on doskonałym momentem do przekazania pa-
kietu materiałów informacyjnych i promocyjnych. Można przygotować 
także akcje nowego typu, raczej niespotykane w codziennej praktyce. Stale 
powracającym tematem jest ograniczanie przez wiele instytucji prawa do 
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fotografowania wnętrz przez tzw. profesjonalnych fotografów12. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby w obrębie szlaku zorganizować jeden dzień dla nich, 
pozwolić im na pracę ze statywem, namawiać do niestandardowego spoj-
rzenia na obiekty, przygotować dla nich miejsca na co dzień niedostępne. 
Owocem takiej akcji może być wysokiej klasy materiał fotografi czny, wy-
korzystywany później w działaniach promocyjnych szlaku.

III.2.5. Personel

W zespole obsługującym szlak nie ma osób nieistotnych. O tym podsta-
wowym prawie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdają się zapo-
minać kierujący instytucjami kultury. Bez względu na to, jak doskonały 
pod względem merytorycznym oferują produkt, jak nowatorski program 
opracowano, odwiedzający zawsze w pierwszej kolejności spotykają lu-
dzi: portierów, kasjerki, szatniarzy, bileterów, osoby pilnujące sal (a więc 
wszystkich tych, którym w procesie obsadzania stanowisk poświęca się naj-
mniej uwagi). To właśnie oni, w dużej mierze, wpłyną na to, jak zostanie 
odebrane dane miejsce. „Coraz więcej jest dowodów na to, że pozycja »ja-
kościowa« jakiejkolwiek atrakcji turystycznej jest ściśle powiązana z jakoś-
cią usług świadczonych przez jej personel. Indywidualność każdej z osób 
wchodzących w skład personelu powoduje, że trudno narzucić mu takie 
normy funkcjonowania, które wyznacza się maszynom przemysłowej linii 
produkcyjnej – dlatego kontrola jakości usług turystycznych stanowi ta-
kie wyzwanie. Tutaj dopiero okazuje się, jak ważna jest postawa człowieka 
wobec innych […]. Zaangażowanie […], uprzejmość […] i zwracanie uwa-
gi na innych […] – oto podstawowe cechy, które trzeba uwzględnić przy 
naborze pracowników, ich szkoleniu i zarządzaniu nimi”13. Zważywszy na 
powyższe, można powiedzieć, że organizacja świadcząca usługi, również 
kulturalne, w pewnej mierze postrzegana jest nie poprzez to, „co robi”, ale 
„jak robi”. Nieprzypadkowo kategoria „personel” jako pierwsza została do-
dana do tradycyjnego zestawu instrumentów marketingowych, znanego 

12 Trudno zrozumieć opór instytucji (muzeów, skansenów, ale również zarządzają-
cych wieloma świątyniami) w tym względzie, jest on w dużej mierze podyktowany cias-
nym spojrzeniem na prawa rynku i całkowitym brakiem wyobraźni w zakresie zarządzania 
placówką. Górę nad nieprzyjaznym stosunkiem do fotografa, który przecież „zarabia na 
swoich zdjęciach”, powinien wziąć argument natury praktycznej. Muzeum, nie ponosząc 
żadnych kosztów, zyskuje doskonałe narzędzie promocyjne (wszak każda publikacja z wy-
korzystaniem tych zdjęć staje się darmowym nośnikiem informacji o placówce).

13 A. Rogers, J. Slinn, dz. cyt., s. 89.
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jako „4P” (wyróżniono ją z kategorii „produkt”). Dlatego nie można zanie-
dbać żadnego etapu procesu związanego z budowaniem zespołu.

W przypadku szlaków kulturowych ma się do czynienia w istocie z dwie-
ma grupami osób: pracującymi w ramach struktury zarządczej i obsługują-
cymi obiekty. W ciągłym kontakcie z odwiedzającymi będą wyłącznie ci dru-
dzy, jednak sukces w osiąganiu celów zespołu zarządczego również będzie 
się opierał na dobrych kontaktach międzyludzkich (choć będą one rozwija-
ne głównie w środowisku wewnętrznym szlaku). Podstawowym kryterium 
doboru kadry jest określenie zadań i kompetencji dla każdego z obsadza-
nych stanowisk, a następnie defi niowanie najważniejszych cech osobowoś-
ciowych, mogących wpływać negatywnie lub pozytywnie na wykonywane 
zadania14. Podstawą będzie tu zachowanie umiaru i zdrowego rozsądku. Por-
tierem w muzeum techniki wcale nie musi być dyplomowany inżynier, ale 
człowiek sumienny, zdyscyplinowany, a przy tym otwarty na ludzi i życzliwy. 
Podobnymi cechami powinna się wyróżniać osoba wpuszczająca turystów 
do zabytkowej kopalni, która niekoniecznie jednak musiała w przeszło-
ści pracować jako górnik (choć zapewne wśród emerytowanych górników 
znajdziemy bez trudu ludzi uśmiechniętych i miłych dla innych). Należy się 
skupiać na cechach mocnych i istotnych, nie zaś słabościach, w dalszej per-
spektywie pracy niemających wpływu na jej jakość. Konieczne jest również 
wykształcenie cyklu doszkalania personelu. Powyżej pisano o cechach oso-
bowościowych, równie niezbędna będzie po prostu umiejętność profesjonal-
nego zachowania się w różnych sytuacjach. Trzeba wreszcie pamiętać, że pra-
cownicy organizacji stają się częścią jej wizerunku. To jak się zachowują, ale 
także jak wyglądają, jak się prezentują, jaką przybierają postawę – wszystko 
to wpływa na ogólną ocenę instytucji w oczach odwiedzających.

Ciekawym przykładem w tym zakresie są działania, jakie na początku 
roku 2008 podjął Antoni Bartosz, nowy wówczas dyrektor krakowskiego 
Muzeum Etnografi cznego. Jedną z pierwszych zmian, dotyczących perso-
nelu obsługującego gości, był zakaz czytania gazet. Każdy, kto chciał czytać 
w pracy (np. siedząc w kasie czy pilnując sali), mógł to robić, pod warun-
kiem, że czyta książkę. Stało się tak, ponieważ „Człowiek z książką w ręku 
niesie z sobą jakąś refl eksję, stanowi pewne wyzwanie wobec rzeczywisto-
ści, z gazetą: niekoniecznie”15. 

Szukając ludzi do pracy na szlaku, warto rozważyć kilka możliwości. Po 
pierwsze, celowe jest nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami – stu-

14 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnic-
twa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 61–90.

15 Wywiad przeprowadzony przez autora z dyr. Antonim Bartoszem 20 V 2010 roku.
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denci, zobligowani do odbycia praktyk, mogliby realizować je na szlaku. Po 
wtóre, warto szukać chętnych do pracy w grupach najbardziej zaintereso-
wanych tematem, dlatego ogłoszenia o naborze czy poszukiwaniu pracow-
ników można dystrybuować wśród uczestników święta szlaku. 

Nawet najbardziej klasyczne metody w tym względzie można wykorzy-
stać z dużym pożytkiem dla instytucji. Przykładem mogą tu być działania 
podejmowane rokrocznie przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. 
Braki w personelu obsługującym skansen uzupełnia się tam poprzez współ-
pracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Dyrekcja muzeum wprowadziła przy 
tym zasadę czynienia z przysyłanych osób wykwalifi kowanych pracowni-
ków. Każdy ze stażystów ma obowiązek nauczyć się informacji na temat 
obiektu, w którym został ulokowany. Jednocześnie stosuje się ciągłą rotację 
zajmowanych obiektów, co sprawia, że odbywający praktykę stają się z cza-
sem niezwykle użytecznymi pracownikami, gotowymi przekazać zwiedza-
jącym podstawową wiedzę o zgromadzonych zabytkach. Tak wypracowany 
system sprawdza się w takim stopniu, że co roku spośród przyjętych na staż 
chętnych ktoś wiąże się z muzeum na stałe (zob. tabela 3)16.

Tabela 3. Zatrudnienie stażystów w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (opracowanie 
na podstawie danych przesłanych przez dyrekcję MWR w Radomiu)

Rok Liczba 
stażystów Liczba osób zatrudnionych przez muzeum po zakończeniu stażu

2007 9 osób 1 osoba pracuje do chwili obecnej (umowa o pracę na czas nieokreślony)

2008 9 osób 2 osoby pracują do chwili obecnej (umowa o pracę na czas nieokreślony)

2009 17 osób 3 osoby pracują do chwili obecnej (1 osoba – umowa o pracę na czas 
nieokreślony; 2 osoby – umowa o pracę na czas określony)

2010 18 osób 1 osoba pracuje do chwili obecnej (umowa o pracę na czas nieokreślony); 
ponadto 2 osoby są zatrudniane do prac interwencyjnych

III.2.6. Proces świadczenia usług

Proces świadczenia (realizacji) usługi jest czasem, w którym dochodzi do 
integralnego współdziałania wszystkich instrumentów marketingu-mix. 
To moment najściślejszego kontaktu odbiorcy ze strukturą produktu jako 
takiego. Rogers i Slinn wyróżnili aż 9 opcji związanych z tą kategorią, zali-
czając do niej:

16 Przytoczone dane uzyskano dzięki uprzejmości dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, 
pani Ilony Jaroszek-Nowak, za co autor pragnie wyrazić serdeczne podziękowania.
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1) poziom usługi;
2) jakość;
3) stopień standaryzacji;
4) zaangażowanie odbiorców;
5) koordynację i czas trwania;
6) niezawodność;
7) estetykę;
8) bezpieczeństwo;
9) ochronę17.

W tym momencie weryfi kacji zostają poddane wszystkie starania, po-
dejmowane zarówno przez pracowników struktury zarządzającej szlakiem, 
jak i właścicieli poszczególnych obiektów. Należy przy tym pamiętać, że 
jest to zjawisko rozciągnięte w czasie. Zaczyna się z chwilą dostarczenia 
odbiorcy informacji o szlaku i obiekcie, ewentualnej możliwości skorzy-
stania ze zorganizowanego transportu, przez odwiedzenie obiektu i jak 
najpełniejsze wykorzystanie tego faktu, po możliwość zakupu profesjonal-
nie opracowanych wydawnictw, stanowiących swoiste utrwalenie wrażeń, 
umożliwiających mentalny powrót na szlak.

III.2.7. Elementy materialne

Jest to kategoria obejmująca wszelkie dodatkowe materialne i wizualne 
elementy związane z produktem, świadczące o poziomie usług oraz mar-
ce (renomie) oferującej je organizacji. Zalicza się do nich bilety, broszury, 
strony internetowe, również sam budynek, który swym charakterem może 
podnosić klasę świadczonej usługi (jako przykład można tu podać restau-
rację w Tate Gallery, zyskującą automatycznie w oczach klientów dzięki 
samej lokalizacji). W przypadku szlaku kulturowego pozycja obiektu, każ-
dorazowo będącego zabytkiem, jest niejako z góry ustalona. Będzie tu więc 
chodzić o wszystkie wymienione wyżej elementy. Jakość grafi czna materia-
łów promocyjnych i ich merytoryczna zawartość muszą być dostosowane 
do poziomu gości, przy czym można założyć, że w dużej mierze osoby zain-
teresowane dziedzictwem kulturowym są wyczulone również na estetyczną 
stronę takich publikacji. 

Surowej ocenie będzie podlegać również sposób „oznakowania” czy 
„opisania” obiektu – chodzi przy tym nie tylko o estetykę nośników i ich 
poziom merytoryczny, lecz także zdrowy rozsądek w tym zakresie. Nie naj-

17 A. Rogers, J. Slinn, dz. cyt., s. 90.
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lepszym rozwiązaniem jest np. stawianie gigantycznej tablicy informacyj-
nej, przytłaczającej swymi rozmiarami zabytek. Również tutaj można się 
postarać o rozwiązania niestandardowe, zwracające uwagę nowoczesnoś-
cią, kreatywnością. Absolutnym unikatem pod tym względem jest projekt 
„Odkoduj Miasto”, opracowany w Łodzi, pierwszy w Europie mobilny sy-
stem informacji turystycznej, oparty na fotokodach (systemy takie były do-
tychczas wykorzystywane w Japonii). W pierwszej fazie objął on 50 obiek-
tów zabytkowych, tworzących kulturowe szlaki miejskie (np. Architektura 
przemysłowa, Pałace i wille). Na obiektach umieszczono tablice z dwuwy-
miarowymi kodami mozaikowymi, które – po ściągnięciu specjalnej apli-
kacji – sfotografowane przez aparat w telefonie komórkowym są dekodo-
wane, umożliwiając zainteresowanym zdobycie różnorodnych informacji 
na temat zabytku. Po ściągnięciu odpowiedniego programu użytkownik 
może odsłuchać lektora opowiadającego o nim, przeczytać informację 
o danym miejscu czy obejrzeć galerię zdjęć. Mobilny przewodnik działa jak 
dotychczas w trzech językach (polski, niemiecki, angielski), ale możliwości 
systemu w tym zakresie są praktycznie nieograniczone18. 

III.3. Perspektywa odbiorcy

Opisując instrumentarium marketingowe szlaków kulturowych, nie spo-
sób pominąć faktu, że w pewnym momencie pojawiły się głosy negujące 
koncepcję xP (4P, 5P czy 7P). Robert Lauterborn spojrzeniu na marketing 
od strony dostarczającego produkt bądź usługę przeciwstawił spojrzenie 
odbiorcy, tworząc koncepcję tzw. 4C19. To perspektywa o tyle logiczna, że 
skoro marketing defi niuje się jako zestaw działań mających na celu osiąg-
nięcie przede wszystkim zadowolenia klienta, przyjęcie jego punktu widze-
nia jest jak najbardziej wskazane. Zgodnie z tą perspektywą wyróżniono 
następujące kategorie:

1) wartość dla klienta, jego potrzeby i pragnienia (customer value, custo-
mer needs and desires);

2) koszt ponoszony przez klienta (cost for the customer);
3) wygoda (convenience);
4) komunikowanie się (communication).

18 J.  Blewąska, Zabytek w komórce: Łódź można zwiedzać bez przewodnika, „Gazeta 
Wyborcza” (dodatek łódzki), 25 VIII 2010 roku.

19 Zob. P. Kotler, dz. cyt., s. 91.
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Nie ma sensu wartościowanie obu koncepcji, na pewno warto pamię-
tać o obydwu, traktując je jako wzajemnie się dopełniające. Bez wątpienia, 
spojrzenie oczyma klienta na oferowaną usługę pozwoli na jej doskonale-
nie.

III.4. Szlaki kulturowe a marketing terytorialny

Podstawowa zasada odnosząca się do funkcjonowania szlaków kulturo-
wych w regionach opiera się na oczywistości, że żadna zewnętrzna ingeren-
cja, żadne regulacje prawne nie odniosą zamierzonego skutku bez pełnej 
akceptacji ze strony gmin, przez które szlaki przebiegają, a także bez au-
tentycznego zainteresowania nimi władz wojewódzkich, chcących widzieć 
w nich nowoczesną, wieloaspektową formę ochrony i promowania dzie-
dzictwa kulturowego. Nieprzypadkowo „najmocniejsze” szlaki kulturowe 
funkcjonują w województwach, w których od dawna dziedzictwo było wpi-
sywane jako istotny element strategii rozwoju regionu. Blisko dziesięć lat 
temu Grażyna Prawelska-Skrzypek pisała: „Kultura była obecna w celach 
strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju większości województw. 
Pojawiała się w czterech głównych formach, jako: 1) czynnik/nośnik toż-
samości regionalnej, 2) czynnik integracji wewnątrzregionalnej, 3) czynnik 
kształtujący jakość życia, 4) czynnik rozwoju gospodarczego. Za nośnik 
bądź czynnik tożsamości kulturalnej uznawane było zarówno materialne 
dziedzictwo kulturowe, jak i tradycja, historia, życie kulturalne, wielokul-
turowość, a także współczesne osiągnięcia regionu w dziedzinie kultury 
i sztuki. […] Nieco rzadziej w celach strategicznych wskazywano na kul-
turę jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej województwa dla 
rozwoju gospodarczego […]. Najczęściej deklarowano wykorzystywanie 
dziedzictwa, zabytków, tradycji, walorów kultury dla rozwoju turystyki. 
W czterech województwach: małopolskim, pomorskim, wielkopolskim 
i śląskim, w usługach kultury upatrywano czynnika restrukturyzacji i uno-
wocześnienia gospodarki, przy czym w województwie małopolskim po-
tencjał kultury regionu uznano za bazę dla rozwoju tzw. »przemysłów re-
gionalnej szansy«, za które uznano: »przemysł czasu wolnego« i »przemysł 
kulturowy«. Inaczej mówiąc, województwo małopolskie upatrywało szans 
na rozwój gospodarczy w oparciu go na potencjale kultury regionu”20. 

20 G. Prawelska-Skrzypek, dz. cyt., s. 34.
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O wspomnianych wyżej czynnikach w kontekście rozwijania i funk-
cjonowania szlaków kulturowych wielokrotnie wspominano wyżej. Warto 
popatrzeć na szlak kulturowy z jeszcze jednej perspektywy: marketingu te-
rytorialnego. Zgodnie z defi nicją zaproponowaną przez Andrzeja Szromni-
ka, marketing terytorialny jest sposobem zarządzania jednostką osadniczą, 
zmierzającym do osiągania założonych celów w warunkach konkurencji 
o ograniczone zasoby, przy czym podstawową kategorią oceny podejmo-
wanych działań jest umiejętność zaspokojenia potrzeb i pragnień miesz-
kańców oraz wewnętrznych i zewnętrznych grup interesu. Jest to możliwe 
wyłącznie wówczas, gdy w pełni zostaną rozpoznane i racjonalnie wyko-
rzystane posiadane zasoby, a zmieniające się wraz z upływem czasu ocze-
kiwania i potrzeby będą na bieżąco monitorowane21. Silna jednostka osad-
nicza (również region) to taka, która potrafi  w perspektywie długofalowej 
zapewnić stabilne zaspokajanie potrzeb wspomnianych grup odniesienia, 
zatrzymując na swoim terenie już obecne i przyciągając nowe. W uprosz-
czeniu owe grupy interesu przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wewnętrzne i zewnętrzne grupy interesu z punktu widzenia zasad marketingu 
terytorialnego (opracowanie na podstawie A. Szromnik, Marketing terytorialny)

Wewnętrzne grupy interesu Zewnętrzne grupy interesu
mieszkańcy
lokalni liderzy
przedsiębiorcy
instytucje i stowarzyszenia
grupy opiniotwórcze
personel urzędów JST
personel instytucji publicznych
szkoły (nauczyciele i uczniowie)

inwestorzy krajowi
inwestorzy zagraniczni
turyści
organizacje społeczne o zasięgu ponadlokalnym
organizacje polityczne o zasięgu ponadlokalnym
organizacje gospodarcze o zasięgu ponadlokalnym
organizacje kulturalne o zasięgu ponadlokalnym
potencjalni mieszkańcy (osoby poszukujące nowego miejsca 

zamieszkania)
prestiżowa grupa podmiotów partnerskich

Jak do tych zidentyfi kowanych grup mają się szlaki kulturowe? Dla 
dalszych rozważań konieczne jest przyjęcie dwóch założeń. Po pierwsze, 
szlak jest poddany procesowi zarządzania zgodnie z kryteriami opisany-
mi wcześniej. Po drugie, gmina, przez którą szlak biegnie, traktuje go jako 
istotny składnik własnych zasobów, mogący się przyczyniać do rozwoju za-
równo w wymiarze lokalnym, jak indywidualnego rozwoju mieszkańców. 
W takim ujęciu szlak kulturowy w odniesieniu do wewnętrznych grup in-
teresu może spełniać kilka funkcji.

21 Zob. A. Szromnik, Marketing terytorialny, Ofi cyna a Wolters Kluwer Business, Kra-
ków 2008, s. 16–19.
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Zabytkowy obiekt włączony czy raczej współtworzący markowy pro-
dukt o znaczeniu ponadlokalnym staje się mentalnym punktem odniesie-
nia, pozwalającym dookreślić miejsce jednostki osadniczej na mapie regio-
nu, jak również podkreślić jej specyfi czne wyróżniki. Pojęcie regionu czy 
regionalizacji ma sens wyłącznie wówczas, gdy jesteśmy w stanie wskazać 
takie unikatowe cechy22, a z punktu widzenia zarządzania jednostką osad-
niczą – wykorzystać je jako przewagę konkurencyjną. Tymczasem jedną 
z najważniejszych cech unikatowych regionu stanowi właśnie dziedzictwo 
(materialne i niematerialne), jego historia, tradycja i kultura. Z tego po-
wodu tak ważne jest, o czym pisano powyżej, by obiekty na szlakach kul-
turowych były miejscami nasyconymi kulturowymi treściami związanymi 
z trwaniem zabytku w regionie.

Opisane powyżej cechy obiektu zabytkowego, jak również fakt powiąza-
nia go z innymi obiektami (uznanymi według ustalonego klucza za „podob-
ne”), należącymi do tej samej grupy, pozwala zarówno na budowanie tożsa-
mości kulturowej mieszkańców, jak i otwieranie ich świadomości na świat 
zewnętrzny, wpisywanie się w jego porządek. Skoro ten sam szlak obejmuje 
zarówno ich miejscowość, jak i wieś czy miasto oddalone o kilkadziesiąt 
kilometrów, rodzi się poczucie wspólnoty o zasięgu znacznie większym niż 
gmina. Zarówno miejscowy obiekt, jak i sam szlak stwarzają szansę rozwi-
jania własnej osobowości, pasji, zainteresowań, podsuwając nieskończone 
możliwości w zakresie zagospodarowania czasu wolnego (konieczne jest 
animowanie takich potrzeb, rozbudzanie ich, inspirowanie do poszukiwań, 
co będzie zadaniem dla gminnych ośrodków kultury).

Podobną wartość stwarza możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą 
w szkołach znajdujących się na terenie gminy. Znów wypada powiedzieć 
o budowaniu opisu własnej historii, tradycji, dziedzictwa, ale warto spoj-
rzeć na szlak również w innym kontekście. Jego istnienie, obecność silnie 
nacechowanej kulturowo drogi, prowadzącej w odległe miejsca, staje się 
wyzwaniem do samodzielnego podjęcia wędrówki, zarówno w wymiarze 
fi zycznym, jak i mentalnym, może być zachętą do poznawania świata na co 
dzień nieoglądanego, atrakcyjnego przez swą odmienność i na swój sposób 
niezwykłego.

Szlak biegnący przez miejscowość (a w szerszym kontekście: gminę) 
pozwala również na planowe budowanie stosunków przestrzennych. Nie 
jest to jedynie punkt na mapie miejscowości, ale linia wytyczona przez całą 
jej szerokość. Może ona stać się więc polem odniesienia, pozwalającym na 

22 Zob. K. Handke [red.], Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, Slawistyczny 
Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993.
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rewaloryzację historycznych układów przestrzennych, będąc istotną wska-
zówką przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Nie ma znaczenia, czy mowa o słynnym mieście historycznym 
czy prowincjonalnej miejscowości, ubogiej w ślady przeszłości. W jednym 
i drugim wypadku szlak kulturowy może stać się narzędziem kreacji, no-
wej interpretacji przestrzeni, budowanej z poszanowaniem dla jej histo-
rycznego kształtu. Znów jednak trzeba podkreślić, że aby tak się stało, ko-
nieczna jest współpraca różnych środowisk i instytucji; „...do rozpoznania 
historycznej przestrzeni miasta [jednostki osadniczej – Ł.G.] nie wystarczy 
wyłącznie zawodowa praktyka architekta-urbanisty kierującego zespołem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W procesie tym 
niezbędny jest udział specjalisty historyka-urbanisty-konserwatora. Profe-
sjonalnie rozpoznane i zinterpretowane dziedzictwo daje bowiem szansę 
odpowiedzialnego sterowania rozwojem współczesnego miasta. Odpowie-
dzialnego, to znaczy chroniącego historyczne struktury przez zachowanie 
bogactwa ich kulturowych wartości i autentyzmu oraz twórcze wykorzy-
stanie dla spektakularnych efektów przestrzennych. Jak uczą najnowsze 
doświadczenia wielu europejskich miast, które podjęły trud kształtowania 
przestrzeni publicznych, wykorzystując wartości dziedzictwa, działania 
takie w istotny sposób podnoszą jakość publicznych przestrzeni miasta, 
a także kreują równie spektakularne efekty ekonomiczne o znacznej skali 
oddziaływania na gospodarczy rozwój całego regionu. Prawdziwą siłą na-
pędową zmian w Europie była zawsze nie ekonomia, lecz kultura, dowodzi 
współczesny teolog i fi lozof angielski George Weigel”23.

W kontekście tego, co napisano powyżej, aspektem koniecznym do 
omówienia staje się szansa, jaką funkcjonowanie szlaku kulturowego 
stwarza dla rozwoju ekonomicznego gminy. Wcześniej pisano już o poza-
ekonomicznych zyskach płynących z istnienia tego typu szlaków, pisano 
również o możliwości rozwoju przedsiębiorczości, której podstawą jest ob-
sługa ruchu turystycznego, a także o działalnościach pokrewnych. Istnieje 
jednak jeszcze jeden wymiar tego wpływu, widoczny zwłaszcza w ujęciu 
marketingu terytorialnego: ogólny klimat sprzyjający rozwojowi gospodar-
czemu. W odniesieniu do tego, co napisano o kulturotwórczej roli szlaku 
dla regionu (miejscowości), przez który przebiega, mając w pamięci licz-
ne opracowania wiążące wzrost ekonomiczny społeczeństw z kulturą jako 
taką i wyznawanymi wartościami24, nie można pomijać znaczenia szlaków 

23 D. Kłosek-Kozłowska, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Ofi cyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 113.

24 Zob. H.E. Lawrence, Huntington P. Samuel, dz. cyt.
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kulturowych w ogólnej strategii rozwoju gmin. Nawet intuicyjnie formu-
łowane przykłady w tym zakresie wskazują na potencjalne znaczenie dzie-
dzictwa kulturowego: czy lepszym urzędnikiem jest człowiek oglądający po 
pracy wyłącznie telewizję, czy też mogący rozwijać swoją osobowość, po-
znawać innych ludzi, korzystać z oferty kulturalnej? W której miejscowości 
mieszkańcy będą wykazywali większy optymizm i chęć do działania: zanie-
dbanej, gdzie nie przywiązuje się większej wagi do przestrzeni publicznej, 
czy też schludnej i czystej, z uporządkowaną przestrzenią, której punktem 
dominującym jest zabytkowy obiekt (obiekty)?

Poprzedni akapit pozwala przenieść sferę oddziaływania szlaku kulturo-
wego na zewnętrzne grupy interesu. Mówiąc o nich, mamy na myśli przede 
wszystkim turystów – to ich wiąże się bezpośrednio z zagospodarowaniem 
dziedzictwa kulturowego, oni dokonują jego „bezpośredniej konsumpcji”. 
Przyjeżdżają dla danego zabytku, rozpoczynając w ten sposób pozytywny 
ciąg mikroaktów o charakterze komercyjnym, mających wpływ na ogólną 
kondycję całej miejscowości (jedzą obiad, tankują paliwo, kupują napoje itp.). 
Bez wątpienia, ruch turystyczny w regionie, rozwijany dzięki zasobom dzie-
dzictwa, jest wielką szansą, ale nie stanowi wartości sam w sobie, wymaga 
planowych działań, które pozwolą maksymalizować zyski dla regionu, przy 
jednoczesnym ograniczaniu wpływu negatywnego. W skrajnie niesprzy-
jających warunkach „najazd” gości z zewnątrz może się okazać problema-
tyczny, jeśli przedstawi się go w zestawieniu zysków i strat. Dobitnym tego 
przykładem jest leżąca pod Krakowem Zabytkowa Kopalnia Soli w Wielicz-
ce. Odwiedzana przez ponad milion turystów rocznie, nie przekłada się na 
rozwój miasta. Funkcjonuje ono niejako obok – turyści dojeżdżają autoka-
rami na parkingi, zjeżdżają pod ziemię, a następnie odjeżdżają. Co ciekawe, 
w Wieliczce znajduje się kilka interesujących obiektów zabytkowych (w tym 
wpisany w obręb Szlaku Architektury Drewnianej szesnastowieczny kościół 
św. Sebastiana z oryginalną secesyjną polichromią Włodzimierza Tetmajera) 
oraz przestrzeń (między innymi Rynek), pozwalająca na rozwój różnorod-
nej infrastruktury. Okazuje się, że nieumiejętność budowania relacji miasta 
z „turystycznym gigantem” uniemożliwia tworzenie nowej wartości w wy-
miarze kulturowym. Wieliczka znana jest wyłącznie jako miejsce, w którym 
znajduje się kopalnia, poza tym nie wyróżnia się niczym spośród dziesiątek 
innych miast. Jeszcze bardziej wyrazistym przykładem z tej samej grupy jest 
Oświęcim, niemogący się wyzwolić z cienia niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz.

Tymczasem dziedzictwo kulturowe ujęte w system zarządzania (którego 
osią mógłby być szlak kulturowy) powinno stać się podstawowym kompo-
nentem kreowanego wizerunku miejscowości, traktowanego jako wielo-
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aspektowy, komplementarny system wyobrażeń o danym miejscu, na który 
składają się zarówno elementy realne, jak i pozarealne. Andrzej Szromnik 
wymienia cztery funkcje takiego wizerunku miasta (jednostki osadniczej)25:

1) funkcja upraszczająca – polega na selektywnym postrzeganiu real-
nych cech jednostki osadniczej; odbiorca rejestruje i koduje jedynie 
wybrane charakterystyki, tworzące subiektywny zbiór – uproszczony 
mentalny obraz danej miejscowości;

2) funkcja porządkująca – związana z procesem nakładania nowych 
informacji na informacje już posiadane, zachowane z przeszłości; 
w wyniku tego procesu następuje ich dopełnienie oraz weryfi kacja, 
przy czym – co niezwykle istotne – informacje nieprzystające do za-
kodowanego wizerunku mogą być odrzucane lub marginalizowane;

3) funkcja minimalizacji ryzyka – polega na posługiwaniu się uprosz-
czonym mentalnym wizerunkiem miejscowości, celem zminima-
lizowania ryzyka (inwestycyjnego, migracyjnego itp.). „W warun-
kach ograniczonego dostępu do wiarygodnych i pełnych informacji 
wielu decydentów, świadomie lub nieświadomie, bierze pod uwagę 
wykreowany wizerunek miast, gmin czy regionów, kieruje się nim 
i uwzględnia w procesach gospodarowania, w wyborze partnerów, 
miejsc, inwestowania, spędzania czasu wolnego itp. Dobra reputacja 
miejscowości jest dla niej tarczą ochronną, zwłaszcza w warunkach 
recesji gospodarczej i gwałtownego załamania się rynku”26;

4) funkcja orientacyjna – wizerunek jednostki osadniczej, mimo że nie-
pełny, fragmentaryczny, wybiórczy, często w chaosie informacyjnym 
jest podstawowym przekazem, pozwalającym na podjęcie pierw-
szych decyzji.

Elementów budujących wizerunek miasta czy jednostki osadniczej jest 
bardzo wiele. Analizowanie ich wszystkich ze względu na charakter niniej-
szej książki nie wydaje się celowe, warto jednak odwrócić problem i zadać 
następujące pytanie: czy jest możliwe wykreowanie mocnego pozytywnego 
wizerunku jednostki osadniczej, w której dziedzictwo kulturowe nie jest 
objęte opieką (zadbane, wyeksponowane itp.)?

Specjaliści zajmujący się wizerunkiem podkreślają istotę wskazania uni-
katowej cechy, tzw. USP (Unique Selling Proposal), która jednoznacznie od-
różni daną jednostkę osadniczą od innych. Cecha ta stanie się kanwą, na 
której, z wykorzystaniem spójnych, wzajemnie się uzupełniających środ-

25 Zob. A. Szromnik, dz. cyt., s. 140–142.
26 Tamże, s. 141.
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ków, będzie budowany wizerunek miejscowości. Trzeba jednak pamiętać, że 
nie jest ona odizolowaną wyspą, i – wcześniej czy później – wizerunek taki 
podlegać będzie bezpośredniej weryfi kacji. Kategorie niematerialne (takie 
jak bezpieczeństwo, pozytywny klimat, otwartość na obcych) nie podle-
gają weryfi kacji natychmiastowej, natomiast uroda, czystość, atrakcyjność 
pejzażu kulturowego są postrzegane od razu, co więcej, rzutują na dalszy 
ogląd. Działa tu, z jednej strony, efekt synergii, z drugiej zaś – te same me-
chanizmy, co opisane wyżej, w funkcji upraszczającej i porządkującej. Jeśli 
więc wypromowano wizerunek nowoczesnej jednostki osadniczej, przyja-
znej mieszkańcom, zadbanej i cichej, tworzącej doskonały klimat do pracy 
i odpoczynku, a w rynku straszy zaniedbany ratusz z odrapaną fasadą, cała 
konstrukcja mentalna runie jak domek z kart podczas pierwszego etapu 
fi zycznej weryfi kacji obrazu wyobrażonego i rzeczywistego – odbudowanie 
go będzie niezmiernie trudne, o ile w ogóle możliwe (zarejestrowany obraz 
będzie „uwierał pamięć”, budząc automatycznie nieufność w stosunku do 
wszystkich innych kategorii). 

Z tego więc powodu, bez względu na to, jaki wizerunek miejsca jest pro-
mowany, miejscowego dziedzictwa nie wolno pomijać w jego tworzeniu, 
co więcej – może ono być niezwykle pomocne w tym procesie. Jak napisa-
no wyżej, szlak, cechujący się pewną przestrzenną rozciągłością, jest ide-
alnym medium do zmiany zagospodarowania miejscowości. Odchodząca 
w dwóch kierunkach od głównego obiektu droga może stać się osią prze-
mian dla całej jednostki osadniczej, promieniującej na dalsze jej rejony. 
Może być zaczynem dla inwestycji wpływających na komfort życia miesz-
kańców i estetykę miejsca. To wzdłuż tej trasy, jeśli ich nie ma, mogą po-
wstać chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie zmierzchowe, 
kosze na śmieci, ławki dla pieszych, zaprojektowana zieleń itd. Taki obraz, 
z dominującym w krajobrazie kulturowym zabytkiem w zadbanym otocze-
niu, będzie nie tylko rzutował na odbiór całej miejscowości, ale może stać 
się przyczyną postępujących w niej zmian. Dostrzegą to zarówno poten-
cjalni inwestorzy, jak i osoby szukające działki pod budowę nowego domu.

III.5. Zintegrowany system informacji turystycznej

We wcześniejszych rozdziałach kilka razy pojawiał się problem dystrybu-
owania informacji o szlaku kulturowym. Sprawny system informacji tury-
stycznej jest niezbędnym elementem zapewniającym powodzenie całości 
przedsięwzięcia. Niezwykle ważne jest jednak, aby nie był on traktowany 
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jako wyizolowany organizm, rządzący się własnymi prawami, ale by został 
włączony w struktury wojewódzkich punktów takiej informacji. Budowa-
nie odrębnej struktury informacyjnej wyłącznie na potrzeby szlaku kul-
turowego, czy nawet wszystkich szlaków w regionie, byłoby przedsięwzię-
ciem chybionym, zarówno z powodów merytorycznych, jak i fi nansowych. 

W wymiarze promocji szlaki kulturowe muszą być traktowane tak samo, 
jak wszystkie inne produkty turystyczne w regionie. Chodzi przecież o to, 
by informacje o nich docierały nie tylko do osób już zainteresowanych, zna-
jących je, ale były aktywnie propagowane w środowisku odbiorców po-
tencjalnych. Takie ujęcie przenosi to zagadnienie na wyższy poziom niż 
struktura zarządcza szlaku. Po raz kolejny wskazać trzeba potrzebę budowy 
komplementarnej strategii rozwoju regionu, z mocno zapisaną w niej misją 
ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego oraz popularyzowania go 
przez włączanie w obieg ruchu turystycznego. To z kolei wymaga stworzenia 
sprawnego regionalnego systemu informacji turystycznej. Projekty budowy 
takich systemów zostały opracowane dla kilku województw, w kilku z nich są 
też wdrażane – między innymi w województwie małopolskim, pomorskim 
i świętokrzyskim27. Zakres ich opracowania uzmysławia, jak wielkie, w wy-
miarze organizacyjnym, są to przedsięwzięcia. W województwie pomorskim 
partnerami w realizacji projektu są samorząd województwa oraz Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska, a ponadto projekt wspomaga 106  samorzą-
dów lokalnych, jedno muzeum, 22 lokalne organizacje turystyczne, jedna 
Lokalna Grupa Działania oraz Pomorska Regionalna Organizacja Turystycz-
na i Gdańska Organizacja Turystyczna. W województwie świętokrzyskim 
ma docelowo powstać jedno Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,   
Centrów Informacji Turystycznej oraz 21 Punktów Informacji Turystycznej. 
W Małopolsce partnerami władz wojewódzkich w realizacji projektu jest 
25 jednostek samorządu terytorialnego, a założonym rezultatem – urucho-
mienie 34 jednostek informacji turystycznej. Niebagatelne są koszty urze-
czywistniania tych projektów (w większej części pokrywane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w województwie pomorskim 
wynoszą 14,09 mln złotych, w województwie małopolskim – 14,36 miliona, 
zaś w województwie świętokrzyskim – 7,3 mln. 

27 Wszelkie podane niżej dane dotyczące tych projektów pochodzą ze stron interneto-
wych: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=29591 (woj. małopolskie), http://gdansk.naszemia-
sto.pl/serwisy/fundusze_unijne/591566,regionalne-centrum-informacji-turystycznej,id,t.
html (woj. pomorskie), http://rot.swietokrzyskie.travel/s,16,Kampania_promocyjna_woj_
swietokrzyskiego.html (woj. świętokrzyskie).
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IV.1. Niewykorzystany potencjał

Niepełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w szlakach kulturowych 
wynika w dużej mierze z nieumiejętności postrzegania ich jako systemów 
zbudowanych z wielu komponentów (nie tylko głównych obiektów). Jak 
pisano wcześniej, konstytutywnym elementem określającym fenomen 
każdego szlaku kulturowego jest połączenie obiektów/miejsc drogą, tra-
są, ciągiem komunikacyjnym, innymi słowy – szlak obejmuje swoim za-
sięgiem pewien obszar, a raczej obszary, gdyż nasycenie obiektami wpisa-
nymi w obręb takiej trasy nigdy nie jest równomierne. Mamy tu więc do 
czynienia nie z pojedynczym obiektem, ale pewną grupą, reprezentatywną 
dla kulturowego wymiaru danego regionu czy społeczności. Te skupiska 
obiektów stają się automatycznie swoistym markerem kulturowego nasy-
cenia określonego terenu, a mogą się stać istotną informacją (jedną z in-
formacji) na temat jego specyfi ki w kontekście objęcia ochroną obszarową. 
Tym sposobem szlaki kulturowe mogłyby zostać włączone w nowoczesny 
system ochrony krajobrazu kulturowego, system, który – mimo toczących 
się na ten temat dyskusji – cały czas nie został jeszcze stworzony. 

Tak w roku 2005 pisała o tym problemie Krystyna Pawłowska: „Ochro-
na krajobrazu kulturowego to dziedzina, która w Polsce nie doczekała się 
jeszcze skutecznie działającego systemu. Do 2003 roku, kiedy to weszła 
w życie nowa Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochrona 
krajobrazu kulturowego korzystała z przepisów prawnych sformułowanych 
niejako na marginesie ustawodawstwa ochrony przyrody. Podstawowa for-
ma ochrony obszarowej – park krajobrazowy – jest kategorią należącą do 
systemu ochrony przyrody. Uwzględniono w niej, co prawda, ochronę kul-
turowych składników krajobrazu, ale niejako na drugim planie. Przepisy 
dotyczące innych form ochrony obszarowej, np. parku narodowego, ze-
społu przyrodniczo-krajobrazowego czy obszaru chronionego krajobrazu, 
również nie pomijają zagadnień kulturowych, ale ochrona przyrody jest tu 
z oczywistych względów najważniejsza. Tę dominację wynikającą z przepi-
sów pogłębił fakt, iż praktycznym realizatorem statusów ochronnych były 
służby ochrony przyrody. Idee ochrony krajobrazu kulturowego trafi ały 
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niekiedy do realizacji również poprzez ustawodawstwo i służby planowa-
nia przestrzennego, ale i w tym przypadku była to droga nie wprost i nie 
zawsze skuteczna. W poprzedniej, wielokrotnie nowelizowanej Ustawie 
o ochronie dóbr kultury, pochodzącej z 1962 roku, a obowiązującej aż do 
roku 2003, była, co prawda, wymieniona forma ochrony obszarowej po-
myślana specjalnie dla krajobrazów kulturowych, ale dla parku kulturowe-
go – bo tak nazywał się ten status – nigdy nie sporządzono rozporządzeń 
wykonawczych. Dlatego przez długie lata przed 2003 rokiem używano tego 
określenia, nazywając tak rozmaite inicjatywy i projekty, ale w sensie praw-
nym żaden park kulturowy nie powstał. Obecna ustawa otwiera drogę do 
tworzenia w praktyce parków kulturowych, a życie pokaże, czy będzie to 
droga skuteczna i wystarczająca. Przeszkodą utrudniającą realizację po-
trzeb ochrony krajobrazu kulturowego jest wciąż niedający się przezwycię-
żyć resortowy podział na ochronę przyrody i ochronę zabytków”1.

Z dzisiejszej perspektywy wiemy już, że nowa ustawa wiele w tym zakre-
sie nie zmieniła, otworzyła jednak pewną przestrzeń mentalną, usankcjo-
nowała prawnie to, o co wiele środowisk dopominało się od dawna – myśle-
nie nie w kategoriach pojedynczych obiektów, ale w wymiarze krajobrazu 
kulturowego. Stworzenie wspomnianego systemu jest wielkim zadaniem, 
przed którym stoją środowiska planistów, architektów, urbanistów. Bez 
wątpienia, jest on konieczny, abyśmy mogli w końcu mówić o zarządzaniu 
przestrzenią w Polsce. Wydaje się przy tym, że określenie „zarządzanie” 
lepiej odpowiada fenomenowi krajobrazu niż wąski termin „ochrona”. Ten 
ostatni kojarzyć się może ze specyfi czną „muzeumifi kacją” przestrzeni, a ta 
jest przecież żywa, zwłaszcza w wymiarze kulturowym; pejzaż kulturowy 
podlega ciągłym zmianom, ale by nie były to zmiany chaotyczne, koniecz-
ne jest poddanie go zarządzaniu (świadomemu animowaniu, a w pewnych 
fragmentach, co oczywiste, również ścisłej ochronie).

Jeśli szlaki kulturowe miałyby stać się istotnym elementem takiego sy-
stemu, konieczna jest refl eksja na temat ich liczby oraz merytorycznej za-
wartości. Nie wszystkie obiekty zabytkowe wpisane w obręb szlaków niosą 
jakość o tym samym znaczeniu. Również szlaki poddane szczególnej ochro-
nie obszarowej nie mogą pokrywać całego kraju, z tego samego powodu, 
dla którego cała powierzchnia Polski nie może stać się obszarem prawnie 
chronionym. Jeśli szlaki kulturowe mają nieść z sobą istotną informację 
na temat pejzażu kulturowego, muszą nabrać charakteru unikatowego, nie 
mogą być zjawiskiem masowym – chodzi o to, by nazwa „szlak kulturowy” 
(albo pojawiająca się w niektórych miejscach: szlak dziedzictwa kulturo-

1 K. Pawłowska, Ochrona krajobrazu kulturowego [w:] T. Rudkowski, dz. cyt., s. 43–44.
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wego) była zarezerwowana dla formacji o wysokiej wartości merytorycznej 
i zaawansowanym stopniu organizacji (nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
setki innych szlaków funkcjonowało na przykład pod nazwą „tras kulturo-
wych”). Zachowując walor unikatowości, szlaki kulturowe mogłyby stać się 
elementem kompleksowego zarządzania przestrzenią2. 

W najnowszej literaturze tematu coraz częściej używa się terminu 
ochrony zintegrowanej, pojmowanej jako formuła łącząca w sobie ochro-
nę przyrody („działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie 
i zapewnienie trwałości użytkowania tworów i zasobów przyrody żywej 
i nieożywionej, podejmowana ze względów naukowych, gospodarczych, 
społecznych, kulturowych, estetycznych, zdrowotnych i innych”3), ochronę 
zabytków („działalność prawna, naukowa, techniczna, artystyczna, poli-
tyczna i popularyzatorska, mająca na celu trwałe zabezpieczenie zabytków 
i właściwe udostępnienie ich społeczeństwu”4) oraz ochronę krajobrazu 
(„działalność zapewniająca ochronę, utrzymanie lub restytucję naturalnych 
i kulturowych walorów określonego środowiska geografi cznego; ochrona 
krajobrazu wiąże się zarówno z ochroną przyrody, jak i ochroną zabytków 
kultury i sztuki, archeologii i folkloru, wkracza swoimi postulatami w dzie-
dzinę planowania przestrzennego”5). Tym postulatom, ze względu na swoją 
heterogeniczną, złożoną strukturę, doskonale mogą sprostać szlaki kultu-
rowe. Fragmenty wielu z nich wpisałyby się zapewne w kanon krajobrazów 
najcenniejszych w skali kraju. 

Podjęto nawet inicjatywę opracowania wykazu takich krajobrazów, na-
zwanego Czerwoną Księgą Krajobrazu Polski. Objęła ona 198 wybitnych 
krajobrazów Polski wybranych na podstawie zdefi niowanych kryteriów. 
Podstawowym założeniem towarzyszącym powstawaniu księgi było prze-
konanie, iż: „...krajobraz stanowi dobro ogólnospołeczne, jest jednym 
z największych bogactw – zasobów zarówno przyrodniczych, jak i dziedzic-
twa kulturowego. Jak każdy zatem zasób, charakteryzuje się ogromnym 
zróżnicowaniem, o czym świadczyć mogą, przyjęte na podstawie dotych-
czasowej wiedzy o krajobrazie, zarówno typy krajobrazów, jak i kryteria 
ich oceny. Piękno polskiego krajobrazu jest i powinno na zawsze pozostać 

2 Zob. R. Berełkowski, Wybrane elementy CSSM – kompleksowego systemu zarządza-
nia przestrzenią w ochronie krajobrazu kulturowego [w:] Urszula Myga-Piątek, Krystyna 
Pawłowska, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Komisja Krajobrazu Kulturowego Pol-
skiego Towarzystwa Geografi cznego, Sosnowiec 2008.

3 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1997, tom IV, s. 585.

4 Tamże, s. 586.
5 Tamże, s. 582.
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przedmiotem troski zarówno władz wszelkich szczebli, instytucji, organi-
zacji społecznych, jak i każdego obywatela. Człowiek, który jest niepodwa-
żalnym podmiotem wszelkich dziedzin nauki, a także działań – zwłaszcza 
ochronnych i kształtujących jego byt i środowisko życia – jest jako centrum 
życia minionych, obecnych i przyszłych cywilizacji – podstawowym punk-
tem odniesienia, a zarazem użytkownikiem zaspokajającym swoje potrzeby 
bycia w krajobrazie”6. 

Nadanie szlakom kulturowym odpowiedniej rangi (organizacyjnej, 
prawnej), ograniczenie masowości ich występowania, być może skutkowa-
łoby jeszcze jednym zyskiem w wymiarze kształtowania pejzażu kulturo-
wego. Co prawda wiele napisano tu o niedojrzałości środowisk samorządo-
wych w tym względzie, ale przy odpowiedniej polityce informacyjnej być 
może udałoby się doprowadzić do sytuacji, kiedy obiekty wpisane w ob-
ręb szlaków kulturowych służyłyby jako wskazówka dla gmin do podjęcia 
działań ochronnych w nieco szerszym zakresie niż otoczenie pojedynczego 
obiektu. Zakładając, że trasy takie łączą z sobą kolejne obiekty o istotnych 
walorach artystycznych, historycznych, estetycznych itp., można wyobrazić 
sobie, że odpowiednio formowane strefy ochrony wokół nich, stopniowo 
rozszerzane, mogłyby się łączyć, tworząc enklawy – używając kolokwial-
nego określenia – ładnego pejzażu. Czy jednak właśnie nie to bardzo ogól-
ne określenie jest podstawowym sposobem opisywania przez nas zastanej 
rzeczywistości? Większość z jadących w Alpy zachwyca się tamtejszym 
pejzażem kulturowym, wielu mówi, że jest tam po prostu „ładnie”; podob-
nie wielu odwiedzających Podhale, patrząc na gargantuicznych rozmia-
rów konstrukcje „do wynajęcia”, stwierdza: „jak tu brzydko”. Takie obszary 
chronionego pejzażu, wyraźnie wyłamujące się z „przeciętnej krajobrazo-
wej”, mogłyby z jednej strony służyć jako wzór dla władz samorządowych, 
z drugiej zaś – zmieniać klimat społeczny wobec kwestii ochrony krajobra-
zu. Czy to zbytni idealizm? Być może, ale gdyby nie lata zaniedbań w tej 
dziedzinie, styl zakopiański mógłby nie być na Podtatrzu jedynie tęsknym 
westchnieniem przeszłości…7. 

Zresztą kwestia konieczności włączenia społeczności lokalnej w proces 
formowania miejscowego krajobrazu nie budzi wątpliwości, pytanie tylko, 

6 M. Janota-Baranowska, R. Marcinek, Z. Myczkowski, Czerwona Księga Krajobrazu 
Polski, „Czasopismo Techniczne” 2007, z. 10 („Architektura” z. 5-A), s. 44.

7 Uprzedzając zarzut, że przecież styl zakopiański jest również wytworem sztucznym, 
opracowanym jedynie „na bazie” charakterystycznych cech architektury góralskiej, można 
zapytać, co bardziej sprzyja kulturowemu krajobrazowi Podhala: kaplica na Jaszczurówce 
czy czterokondygnacyjne „regionalne” domy, masowo wznoszone z żużlowych pustaków 
w latach siedemdziesiątych XX wieku?
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jak to robić. Interesującą formą jest prowadzenie badań opinii publicznej 
na temat krajobrazu. Chodzi w nich między innymi o „...poznanie: stopnia 
przywiązania społeczności do tradycji, kulturowego dziedzictwa, do lokal-
nej specyfi ki, odrębności (zarówno w odniesieniu do formy krajobrazu, jak 
i do funkcji), zdolności i potrzeby odczytywania oraz zachowania symboli, 
dostrzegania rzeczy osobliwych, oryginalnych, niezwykłych, zachowania 
w pamięci lokalnych zdarzeń czy związanych z danym miejscem wyjątko-
wych ludzi, szczególnego upodobania pewnych miejsc – zatem o poznanie 
wszystkiego tego, co buduje tożsamość”8; a więc wszystkiego tego, co jest 
podstawą budowania szlaków kulturowych. Ich obecność w środowisku 
lokalnym jest zaś doskonałym pretekstem do podjęcia dialogu – również 
w formie badań. „Włączenie społeczności do takiego myślenia o krajobra-
zie, może, prócz zyskania informacji, zaowocować umocnieniem związku 
z nim, a poznanie walorów nie zawsze w pełni uświadomionych, może 
przerodzić się w chęć zachowania ich i pomnażania. Takie nastawienie 
społeczności, może, z jednej strony, stać się źródłem związanych z krajo-
brazem inicjatyw, z drugiej zaś – stworzyć przychylny klimat dla wynikłych 
z toku badania krajobrazu zamierzeń”9. 

Kwestia roli społeczności lokalnych w ochronie miejscowego dziedzic-
twa, troski o nie, wykazywanie chęci zachowania go dla przyszłych pokoleń 
zawsze będzie sprawą drażliwą. W niniejszym opracowaniu kilkakrotnie pa-
dają zarzuty pod adresem samorządów gminnych (oraz mieszkańców tych 
gmin) niezainteresowanych własną przeszłością. Takich przykładów można 
znaleźć dziesiątki, ale równie dobrze można wskazać wiele innych, świad-
czących o niezwykłym przywiązaniu do własnego dziedzictwa. Przeszkodą 
w tym względzie równie często bywa pragmatyzm działania, tak charakte-
rystyczny zwłaszcza dla mieszkańców wsi, jak i zwykły brak świadomości – 
zabytki nazbyt często są niedoceniane przez samych mieszkańców i władze 
samorządowe regionów, w których się znajdują. Tymczasem bardzo często 
jest to najcenniejszy kapitał (niekiedy jedyny), jaki posiadają. Waloryzację 
lokalnego dziedzictwa może przynieść włączenie go w obręb szlaku kulturo-
wego, przypisanie do grupy, podkreślenie wyjątkowej wartości. 

Doświadczenie uczy jednak, że sam fakt włączenia obiektu do szlaku 
niczego nie zmieni. Dowodem na to mogą być badania przeprowadzone 
wśród młodzieży gimnazjalnej w podkrakowskiej gminie Babice. Znajdu-
jący się tam skansen (Nadwiślański Park Etnografi czny), ważny punkt na 

8 K.  Dąbrowska-Budziło, Badanie opinii publicznej w studiach krajobrazowych [w:] 
U. Myga-Piątek, K. Pawłowska, Zarządzanie krajobrazem kulturowym, Komisja Krajobrazu 
Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geografi cznego, Sosnowiec 2008, s. 543–544.

9 Tamże, s. 544.
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mapie małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej – jak wykazały ba-
dania – praktycznie nie istnieje w świadomości młodych mieszkańców gmi-
ny, dla nich skansen to „przestrzeń martwa i zamknięta, odwiedzana raz 
w roku w czasie odpustu”10. To dlatego zarówno społeczność, jak i lokalne 
władze muszą być aktywnymi uczestnikami procesu zarządzania szlakiem, 
nie mogą tylko obserwować, muszą w nim brać udział. Zabytki, bez wzglę-
du na swą obiektywną wartość artystyczną czy historyczną, muszą być dla 
mieszkańców świadectwem przeszłości, pozwalać im identyfi kować włas-
ną tożsamość kulturową, oswajać czas przeszły, a przez to pewniej patrzyć 
w przyszłość… W gruncie rzeczy chodzi o wskrzeszanie uczuć, o których 
już w międzywojniu pisał Aleksander Janowski, współzałożyciel Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego: „Miałem 19 lat. Szedłem z Zawiercia do 
Ogrodzieńca. Minąwszy miasteczko, ujrzałem ruiny zamczyska na szczycie 
urwistych skał. Był to widok dla mnie niezwykły, tak olśniewający, że pędem 
pobiegłem ku temu zadziwiającemu zjawisku. Zamek tonął w blasku lipco-
wego słońca. Po południu nadciągnęła burza. Jakież to inne było w świetle 
błyskawic, rozdzierających szare tło chmur. Burzę przeczekałem, lecz do Za-
wiercia nie wracałem, bo pociągu już bym nie miał. Zostałem w Podzamczu 
na noc. Noc była księżycowa. Srebrny połysk pełni znów na swój sposób 
oświetlił ruiny. Trzy obrazy. Każdy inny, a wszystko jednako piękne, zdu-
miewające. Czy wielu ludzi mogło wiedzieć takie czary? Miliony Polaków 
nie wiedziało, że jest jakiś Ogrodzieniec, lub gdzie go szukać. Miliony Pola-
ków kraju swego nie zna, a powinno go znać, by tem goręcej go kochać. Ko-
chać i szanować. Tej idei chciałbym służyć. Przyjdą geologowie, aby badać 
skały, przyjdą historycy sztuki, aby opracować architektoniczną wartość za-
bytku. Cześć im! Ale ja bym pragnął, żeby chłopcy we wsi nie ciskali do celu 
kamieniami, druzgocąc kamienną nad bramą tablicę, gdzie jeszcze można 
było czytać napis: »Severinus Bonar de Balice et Ogrodzieniec«”11.

Często potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto pokaże, ile w rzeczywistości 
wart jest obiekt czy miejsce, bez większego zainteresowania mijane przez 
miejscowych dziesiątki razy. Nie chodzi jednak o obcego, który z wysokości 
majestatu objawi tę prawdę, ale ludzi autentycznie oddanych sprawie, chcą-
cych chronić, co najcenniejsze, ale też traktujących „miejscowych” jak rów-
nych sobie. Za dowód, że takie działanie jest w ogóle możliwe, niech służy 
wspomnienie jednego z najwybitniejszych znawców góralszczyzny, Anto-
niego Kroha: „Uniwersytecka przyjaciółka mojej babci miała na imię Mal-

10 Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im spro-
stać? Raport z badań społecznych, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, Kraków 
2008, s. 20.

11 A. Janowski, W Ogrodzieńcu, „Ziemia” 1936/5, s. 14.
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wina. Została profesorką na pensji dla dobrze urodzonych panienek, wyszła 
za pana Doborzyńskiego. Mieszkali w Warszawie, a pod koniec lat dwudzie-
stych wystawili dom na pięknym odludziu, w Bukowinie. W ciągu lat trzy-
dziestych Bukowina z zapadłej dziury przeistoczyła się w modne letnisko, 
Bukowinę Tatrzańską, za sprawą niewielkiej grupy ludzi, między innymi 
Państwa Doborzyńskich. Dowodził nimi Franciszek Ćwiżewicz, nauczyciel, 
i jego żona Michalina. Ta niewielka grupa, złożona z miejscowych i przy-
jezdnych, wykształconych i ledwie piśmiennych, działała bardzo sprawnie. 
To głównie dzięki nim Bukowina uniknęła losu Zakopanego i pozostała 
piękną wsią. Gdy trzeba było coś załatwić w Warszawie, panowie przygoto-
wywali grunt, a potem jechała delegacja górali w paradnych strojach, które 
otwierały drzwi najwyższych urzędów. Ludzie ci, widząc gorączkowe wyku-
pywanie parcel i początki chaotycznej zabudowy, już w 1932 roku wystąpili 
do ministerstwa o plan regulacyjny. Spowodowali budowę gościńca z Po-
ronina, uruchomienie poczty, przeciągnęli elektryczność, telefon, wymyślili 
zmianę nazwy wsi, wydawali pocztówki i broszury. Założyli, chyba jedyną 
w Polsce, spółdzielnię kulturalno-oświatową, Dom Ludowy, znakomicie 
spełniający swą rolę do dzisiaj. Gdy kupowano plac i rozpoczynano budowę 
domu, Jerzy Chowaniec, Jacek Głód, Wiktoria i Józef Bigosowie oddali całe 
swoje ojcowizny pod zastaw hipoteczny na pożyczkę bankową”12.

IV.2. Szlaki kulturowe w warunkach polskich

Dążenie do pełnego wykorzystania potencjału szlaków kulturowych wy-
musza wprowadzenie wielu działań porządkujących. Powinny one prowa-
dzić do sytuacji, w której szlaki będą tworzyć struktury konwergentne, te 
zaś budować komplementarny system.

Działaniem podstawowym powinno być opracowanie systemu stan-
daryzacji szlaków. Nadmiar istniejących obecnie tego typu tras, w dużej 
mierze funkcjonujących wirtualnie, jest w istocie utrudnieniem w rozczy-
tywaniu dziedzictwa kulturowego. Termin szlak kulturowy powinien być 
zarezerwowany wyłącznie dla struktur spełniających określone kryteria 
(przedstawione poniżej), natomiast szlaki ich niespełniające, ale mające 
charakter kulturowy, powinny nosić inne miano (np. tras kulturowych czy 
szlaków tematycznych). Przykładowy zestaw kategorii, określanych mia-
nem „warunków brzegowych” dla takiej trasy, mógłby być następujący:

12 A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 6.
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1) Struktura zarządzająca szlakiem 

Warunkiem podstawowym powinno być istnienie struktury zarządzają-
cej szlakiem, działającej na zasadach podobnych do instytucji kultury. Ze 
względu na wymaganą trwałość organizacyjną, instytucjonalną oraz fi nan-
sową powinna to być jednostka publiczna lub działająca na podobnych za-
sadach, podlegająca bezpośrednio urzędowi marszałkowskiemu. Powinna 
być obligowana do administrowania strony internetowej szlaku, wydawa-
nia jego mapy w postaci papierowej (nie rzadziej niż raz na trzy lata), opub-
likowania przewodnika po szlaku w formie książkowej (nie rzadziej niż raz 
na pięć lat), opracowywania i publikowania materiałów informacyjnych 
dotyczących każdego obiektu (oraz zapewnienia systemu ich dystrybucji), 
przeprowadzania co najmniej raz do roku szkoleń dla właścicieli obiek-
tów oraz organizowania raz do roku święta szlaku. Powinna być ponadto 
zobligowania do prowadzenia badań audytorium na szlaku, gromadzenia 
danych dotyczących jego funkcjonowania oraz wszelkich informacji zwią-
zanych z obiektami włączonymi w obręb trasy. 

2) Fizyczne oznaczenie szlaku 

Szlak musi spełniać wymóg fi zycznego oznaczenia jego przebiegu oraz 
tworzących go obiektów, dlatego powinno się przewidzieć ustawienie 
dwóch rodzajów nośników informacyjnych: oznaczeń drogowych (oraz 
odpowiednich drogowskazów na szlakach pieszych czy rowerowych), uła-
twiających dotarcie do obiektu, a także tablic informacyjnych umieszczo-
nych przy każdym obiekcie wpisanym w obręb szlaku.

3) Temat przewodni 

Temat przewodni musi być sformułowany jednoznacznie, spełniać kryte-
rium unikatowości i reprezentatywności dla danego regionu. Zapewni to, 
z jednej strony, obejmowanie szlakami najcenniejszych obiektów dziedzic-
twa kulturowego, a z drugiej, ograniczy liczbę szlaków kulturowych funk-
cjonujących w poszczególnych województwach. Trudno arbitralnie roz-
strzygać, ile dane województwo może wytyczyć tego typu tras, ale wydaje 
się, że trzy szlaki kulturowe o zasięgu regionalnym stanowią górną granicę.

4) Zasób 

Szlak powinien obejmować nie mniej niż trzydzieści autentycznych obiek-
tów, związanych z ideą przewodnią trasy i spełniających kryterium pełnej 
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dostępności dla odwiedzających (w sezonie turystycznym, od początku 
maja do końca września, otwartych nie mniej niż przez pięć dni w tygodniu, 
pięć godzin dziennie). Poza sezonem musi być zapewniona co najmniej 
możliwość zwiedzania po wcześniejszym ustaleniu terminu. W obręb szla-
ku mogą być włączone obiekty niedostępne dla zwiedzających, powinny 
być wówczas traktowane jako zabytki towarzyszące, co należy wyraźnie 
oznaczyć w materiałach informacyjnych.

5) Punkty kotwiczne (ośrodki krystalizacji)

Obligatoryjne powinno być wytyczenie na szlaku przynajmniej trzech 
punktów kotwicznych, które – poza standardową ofertą – stanowiłyby 
miejsce dystrybucji materiałów dotyczących całego szlaku (map, przewod-
ników); w ich pobliżu powinna się znajdować zbiorcza tablica, informująca 
o innych obiektach należących do szlaku i znajdujących się w zasięgu zwie-
dzających. Obiekty te powinny się też wyróżniać stopniem przygotowania 
małej infrastruktury turystycznej (wiaty, stoły i ławy umożliwiające spoży-
cie posiłku, punkty z sanitariatami itp.). 

6) Deklaracja uczestnictwa 

Właściciele obiektów stanowiących rdzeń szlaku powinni składać deklara-
cje dobrowolnego uczestnictwa w przedsięwzięciu, podejmując się okre-
ślonych zadań związanych z jego funkcjonowaniem; absolutne minimum, 
poza zapewnieniem wspomnianych godzin otwarcia, to możliwość dys-
trybuowania w obiekcie dotyczących go materiałów informacyjnych oraz 
zapewnienie w sezonie turystycznym przewodnika w języku polskim (dla 
turystów zagranicznych powinny być dostępne materiały informacyjne co 
najmniej w języku angielskim, których opracowaniem miałaby się zająć or-
ganizacja zarządzająca szlakiem).

7) Księga identyfi kacji wizualnej 

Opracowanie księgi identyfi kacji wizualnej jest elementem niezbędnym 
dla zapewnienia identyfi kacji szlaku przez jego użytkowników. Powinna 
zawierać logo szlaku, a także wzory wszystkich podstawowych barw i ko-
lorów oraz elementów grafi cznych wykorzystywanych w opracowywaniu 
materiałów informacyjnych (w tym również znaków drogowych i tablic 
informacyjnych) i innych.
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Przedstawiony wyżej wykaz13, służący standaryzacji usług na szlaku, po-
winien być wykorzystywany również w odniesieniu do szlaków biegnących 
przez teren Polski, a będących fragmentem tras międzynarodowych. 

Sensowne byłoby również poddanie certyfi kacji kulturowych szlaków 
miejskich. Rządzą się one, co prawda, swoimi prawami, wynikającymi ze 
specyfi ki przestrzennej terenu zurbanizowanego, ale nie powinno to wpły-
wać na opisane wyżej kryteria funkcjonowania i zarządzania szlakiem.

IV.3. Rejestracja i ewidencja szlaków kulturowych

Celowe byłoby utworzenie rejestru szlaków spełniających powyższe kry-
teria. Rejestracja taka mogłaby następować na wniosek marszałka danego 
województwa (lub prezydenta miasta), składającego kompletną dokumen-
tację wytyczonej trasy. 

Jeszcze do niedawna kwestią otwartą pozostawało, jaka jednostka po-
winna rejestrować i certyfi kować szlaki kulturowe. Wydaje się, że po 
przeprowadzonych na początku roku 2011 zmianach dylemat ten został 
rozwiązany. Z dniem 1 stycznia 2011 roku Krajowy Ośrodek Badań i Doku-
mentacji Zabytków, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
został przemianowany na Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Na stronie Instytutu zaznaczono, że ma być on „...nowoczesną instytucją 
kultury, która przywróci dziedzictwu właściwą rolę w życiu społecznym, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapisaną w Konstytucji RP 
i stanowiącą podstawę współczesnych systemów zarządzania dziedzictwem 
na świecie. W myśl tej zasady nasze funkcjonowanie nie może umniejszać 
możliwościom przyszłych pokoleń, a nadrzędnym celem realizowanej po-
lityki ochrony dziedzictwa kulturowego winno być założenie, że jest ono 
ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego i spójności społecznej. Dziedzic-
two jest naszym wspólnym, ponadczasowym dobrem, źródłem poznania 
naszej wspólnej przeszłości i fundamentem, na którym buduje się tożsa-
mość narodu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że słowo »zabytek« w nazwie instytucji zo-
staje zastąpione przez słowo »dziedzictwo«. Dziedzictwo pozwala zrozu-

13 Wykaz ten jest propozycją wynikającą z wieloaspektowych badań szlaków działa-
jących w Polsce i za granicą. Jego ostateczna forma może być nieco inna, w zależności 
od przyjętych ostatecznie systemowych rozwiązań w zakresie organizowania i zarządzania 
szlakami kulturowymi.
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mieć historyczny, społeczny i emocjonalny kontekst funkcjonowania za-
bytku, a tym samym dostrzec potrzebę i konieczność jego ochrony.

Strategia działania NID zakłada odejście od dotychczasowego pasyw-
nego modelu administrowania zabytkami na rzecz aktywnego zarządzania 
dziedzictwem. Nie oznacza to zarzucenia któregokolwiek z prowadzonych 
dotychczas programów, lecz wspomożenie tych działań przez poszukiwa-
nie rozwiązań systemowych oraz przeniesienie środka ciężkości na rzecz 
budowania społecznej współodpowiedzialności za zabytki. Zadania reali-
zowane przez NID nie mogą być ograniczone do wąskiego grona specjali-
stów, ale mają angażować w proces ochrony dziedzictwa wszystkie grupy 
społeczne”14.

Za wcześnie na ocenę rzeczywistych osiągnięć Instytutu, ale jego pro-
gram pasuje wręcz idealnie do wszystkiego, co wcześniej napisano o funk-
cjonowaniu szlaków kulturowych. 

14 Dokument elektroniczny: http://www.kobidz.pl/idm,4,o-instytucie.html (odczyt 25 
I 2011 roku).





Zakończenie

Zbudowane na solidnych podstawach i mądrze zarządzane szlaki kulturowe 
powinny objąć duży fragment polskiego dziedzictwa. Funkcjonujące w sym-
biozie z mieszkańcami regionów, w sposób naturalny wrastające w ich tkankę, 
mogą przyczyniać się do zmiany stosunku lokalnych społeczności do własnej 
przeszłości i jej materialnych śladów oraz podkreślać znaczenie dziedzictwa 
kulturowego dla rozwoju nowoczesnego państwa. Tym sposobem mogą stać 
się istotnym wątkiem w dyskusji, która – zgodnie z tezami Raportu o syste-
mie ochrony dziedzictwa kulturowego po roku 1989 – czeka nas w najbliższej 
przyszłości: „Dotychczasowe narzędzia prawne i fi nansowe, przystosowane 
do »obsługi« systemu statycznego, realizowanego w warunkach centralne-
go sterowania i ekonomii nakazowo-rozdzielczej, tworzyły system ochrony 
zabytków. Dzisiaj stajemy przed pilną koniecznością stworzenia w Polsce sy-
stemu efektywnego zarządzania dziedzictwem, który byłby przekonujący dla 
społeczności lokalnych – wraz z właścicielami i użytkownikami zabytków 
stanowią one podstawowe ogniwa opieki nad dziedzictwem. Ta zasadnicza 
różnica i trudność wynika z faktu, iż o ile zabytek należy do przeszłości, o tyle 
dziedzictwo służy celom współczesnym. Barierą jest również w tej kwestii 
ignorancja klasy politycznej. Żadne zmiany światopoglądowe i polityczne 
w naszym kraju nie spowodowały dotychczas przełomu w kwestii podejścia 
do zagadnień ochrony z perspektywy zarządzania dziedzictwem. 

Na podstawie obserwacji dojrzałych demokracji i ich niejako naturalnej, 
wynikającej z tradycji, dbałości o dziedzictwo można zaryzykować tezę, iż 
społeczeństwo polskie dopiero wchodzi w fazę publicznej dyskusji o rze-
czywistej roli zabytków w życiu współczesnym. Dyskusja ta winna prowa-
dzić przede wszystkim do społecznej waloryzacji dziedzictwa lokalnego 
– uwidocznionej w samorządowych planach ochrony zabytków, planach 
rozwoju społeczno-gospodarczego i w innych aktach prawa miejscowego. 
Samorząd terytorialny i społeczeństwo obywatelskie są bowiem warun-
kiem koniecznym stworzenia nowoczesnego systemu ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Polsce”15.

15 J. Purchla [red.], dz. cyt., s. 70–71.
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Aneks





Szlaki kulturowe w Polsce

Poniższe zestawienie obejmuje wyłącznie te szlaki kulturowe, które poja-
wiają się w dokumentach strategicznych przygotowywanych przez urzędy 
marszałkowskie (programy opieki nad zabytkami, strategie rozwoju tury-
styki) oraz fi rmowanych przez nie materiałach promocyjnych i informa-
cyjnych. Z tego powodu nie można tego zestawienia uznać za pełne (nie 
obejmuje ono wszystkich inicjatyw lokalnych).

Wymienione trasy podzielono na cztery kategorie: 
1) międzynarodowe – obejmujące inicjatywy międzynarodowe; w tym 

wypadku w tabeli wymieniono województwa polskie uczestniczące 
w projekcie oraz państwa, które przyłączyły się do inicjatywy;

2) ponadregionalne (krajowe) – szlaki biegnące przez obszar co naj-
mniej dwóch województw, będące projektem unikatowym (np. Szlak 
Piastowski). Do tej kategorii nie zaliczono np. Szlaku Architektury 
Drewnianej, którego pomysł zrodził się Małopolsce, a następnie wy-
korzystany był przez kolejne województwa (każdy z tych szlaków zo-
stał zaliczony do kategorii produktów regionalnych);

3) regionalne – szlaki wytyczone na terenie jednego województwa (lub 
regionu geografi cznego), biegnące przez teren więcej niż jednego po-
wiatu;

4) lokalne – szlaki wytyczone na terenie gminy lub kilku gmin (w ra-
mach jednego powiatu);

5) szlaki miejskie – wytyczone w obrębie miasta. 
Gwiazdką (*) oznaczono szlaki planowane, choć ze względu na czas 

przygotowania niniejszej monografi i stan rzeczy w tym zakresie mógł ulec 
zmianie. Również informacje (prasowe, w mediach elektronicznych) mówią-
ce o „uruchomieniu szlaku” mogą oznaczać bardzo różne rzeczy: niekiedy 
wiąże się to wyłącznie z wydaniem mapy, folderu albo umieszczeniem tablic 
informacyjnych (lub ich części) przy obiektach tworzących daną trasę. Zda-
rza się również, że szlak jest jedynie bytem wirtualnym, ilustracją idei poja-
wiającej się w środowisku lokalnym (propagowanej w Internecie, niekiedy 
z opracowaną mapą przebiegu, ale nieprzybierającej materialnej formy).
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Lp. Nazwa szlaku Województwo Zasięg

1. Droga św. Jakuba Via Regia

podkarpackie
świętokrzyskie
opolskie
małopolskie
śląskie
pomorskie
dolnośląskie

międzynarodowy
Europejski Szlak 
Kulturowy1

2. Szlak Cysterski

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

międzynarodowy
Europejski Szlak 
Kulturowy

3. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazur-
skie
mazowieckie

międzynarodowy
Szwecja
Dania
Niemcy
Litwa
Łotwa
Estonia

4. Karpacko-Galicyjski Szlak Naft owy małopolskie
podkarpackie

międzynarodowy
Ukraina

5. Polsko-Słowacki Szlak Świątyń Karpackich 
Stropkov–Krosno podkarpackie międzynarodowy

Słowacja

6. Szlak Batorego mazowieckie
podlaskie

międzynarodowy
Litwa 
Białoruś

7. Szlak Bursztynowy Greenways2 

pomorskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
świętokrzyskie
łódzkie
lubelskie 
małopolskie

międzynarodowy
Słowacja
Węgry

1 Listę Europejskich Szlaków Kulturowych zawarto w drugiej części Aneksu.
2 „Zielone szlaki – greenways to wielofunkcyjne szlaki służące niezmotoryzowanym 

użytkownikom, prowadzące wzdłuż naturalnych korytarzy, historycznych tras handlowych, 
rzek i kolei. Są zarządzane przez miejscowe społeczności w celu pobudzania zrównoważone-
go rozwoju i promocji zdrowego stylu życia. Zielone szlaki tworzą ramy dla realizacji lokal-
nych inicjatyw społecznych i projektów związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zacho-
waniem dziedzictwa kulturowego, turystyką przyjazną dla środowiska i zrównoważonym 
transportem. Zielone szlaki odpowiadają na potrzeby zarówno mieszkańców, jak i zwiedza-
jących oraz wnoszą pozytywny wkład w ożywianie gospodarki lokalnej”. Dokument elektro-
niczny: http://greenways.pl/pl/defi nicja-i-cele-greenways (odczyt 20 III 2011 roku).
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8. Szlak Dobrego Wojaka Szwejka (Szlak 
Śladami Dobrego Wojaka Szwejka) podkarpackie

międzynarodowy
Republika Czeska
Słowacja
Węgry
Austria
Ukraina

9. Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich podkarpackie
małopolskie

międzynarodowy
Słowacja
Ukraina

10. Szlak im. Masaryka w Kudowie Zdrój dolnośląskie międzynarodowy
Republika Czeska

11. Szlak Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
mazowieckie
łódzkie
śląskie

międzynarodowy
Republika Czeska
Austria

12. Szlak Kraków–Morawy–Wiedeń
Greenways

małopolskie
śląskie

międzynarodowy
Republika Czeska
Austria

13. Szlak Kultury Łużyckiej* lubuskie międzynarodowy
Niemcy

14. Szlak Maryjny Częstochowa-Mariazell śląskie
małopolskie 

międzynarodowy
Republika Czeska
Austria

15. Szlak Naft owy (Jasło-Lwów)* podkarpackie międzynarodowy
Ukraina

16. Szlak Romański

dolnośląskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
pomorskie 
opolskie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

międzynarodowy
Republika Czeska
Węgry
Niemcy

17. Szlak św. Jana Nepomucena dolnośląskie
opolskie

międzynarodowy 
Republika Czeska
Słowacja

18. Szlak Świątyń Karpackich podkarpackie międzynarodowy 
Słowacja

19. Szlak Twierdz Nadbałtyckich*
lubuskie
zachodniopomorskie
pomorskie

międzynarodowy 
Niemcy
Litwa
Łotwa
Rosja
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20. Trakt Krakowsko-Wileński
małopolskie
świętokrzyskie
lubelskie

międzynarodowy 
Litwa

21. Via Sacra dolnośląskie
międzynarodowy 
Republika Czeska
Niemcy

22. Szlak Brzegu Bałtyku* pomorskie
zachodniopomorskie ponadregionalny

23. Szlak Fryderyka Chopina
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie

ponadregionalny

24. Szlak Józefa Lompy opolskie
śląskie ponadregionalny

25. Szlak Kapitana Oszka opolskie
śląskie ponadregionalny

26. Szlak Kopernikowski
kujawsko-pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie

ponadregionalny

27. Szlak Megalitycznego Pomorza pomorskie
zachodniopomorskie ponadregionalny

28. Szlak Orlich Gniazd małopolskie
śląskie ponadregionalny

29. Szlak Piastowski kujawsko-pomorskie
wielkopolskie ponadregionalny

30. Szlak Warowni Jurajskich małopolskie
śląskie ponadregionalny

31. Szlak Wielu Kultur* łódzkie ponadregionalny
32. Szlak Wodny Pilicy* łódzkie ponadregionalny
33. Szlak Wodny Warty* łódzkie ponadregionalny

34. Trasa Rowerowa Polski Egzotycznej

lubelskie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

ponadregionalny

35. Wiślana Trasa Rowerowa

kujawsko-pomorskie
lubelskie
małopolskie
mazowieckie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie

ponadregionalny

36. Architektura Sakralna* świętokrzyskie regionalny
37. Barani Szlak małopolskie regionalny
38. Bożnice i Synagogi wielkopolskie regionalny
39. Browarny Szlak wielkopolskie regionalny
40. Budownictwo Drewniane* łódzkie regionalny
41. Cmentarze I Wojny Światowej* łódzkie regionalny
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42. Drewniane Budownictwo Sakralne mazowieckie regionalny
43. Dwory Województwa Łódzkiego* łódzkie regionalny
44. Gotyckie Kościoły Farne* łódzkie regionalny
45. Historyczne Szlaki Handlowe* lubelskie regionalny
46. Karpacki Szlak Cmentarzy Wojennych* podkarpackie regionalny
47. Karpacki Szlak Etnografi czny* podkarpackie regionalny
48. Karpacki Szlak Katolicki* podkarpackie regionalny
49. Karpacki Szlak Kultury Żydowskiej* podkarpackie regionalny
50. Karpacki Szlak Obrządku Wschodniego* podkarpackie regionalny
51. Karpacki Szlak Rowerowy małopolskie regionalny

52. Karpacki Szlak Śladami Dawnej Kultury 
Mieszczańskiej i Magnackiej* podkarpackie regionalny

53. Klasztory Ziemi Łódzkiej* łódzkie regionalny
54. Kolejka Wąskotorowa lubelskie regionalny
55. Kolejowy Szlak „Blues Express” wielkopolskie regionalny
56. Kolejowy Szlak Poznańsko-Pałucki wielkopolskie regionalny
57. Kościoły Późnogotyckie* łódzkie regionalny
58. Lubrzański Szlak Fortyfi kacyjny* lubuskie regionalny
59. Lubuski Szlak „Parków i Ogrodów” * lubuskie regionalny
60. Lubuski Szlak Dworków i Pałaców* lubuskie regionalny
61. Lubuski Szlak Konwisarstwa* lubuskie regionalny
62. Lubuski Szlak Militarny* lubuskie regionalny
63. Małopolska Trasa UNESCO małopolskie regionalny
64. Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami małopolskie regionalny
65. Małopolski Szlak Oscypka małopolskie regionalny
66. Małopolski Szlak Papieski im. Jana Pawła II małopolskie regionalny
67. Małopolski Szlak Wód Mineralnych małopolskie regionalny
68. Manierystyczne Kościoły Środkowopolskie* łódzkie regionalny
69. Mazowiecki Szlak Kościołów mazowieckie regionalny
70. Mazowsze Chopina mazowieckie regionalny
71. Miasta Ogrody mazowieckie regionalny

72. Miejsca Bitew z 1914 roku w Wojewódz-
twie Łódzkim* łódzkie regionalny

73. Miejsca Kultu Katolickiego wielkopolskie regionalny
74. Miodowy Szlak wielkopolskie regionalny
75. Nadwieprzański Szlak Rowerowy lubelskie regionalny
76. Nadwiślański Szlak Archeologiczny podkarpackie regionalny

77. Najważniejsze Zbiory i Stanowiska Arche-
ologiczne podkarpackie regionalny

78. Obiekty Sakralne Okresu Industrialnego* łódzkie regionalny
79. Potop Szwedzki (1650–1655) wielkopolskie regionalny
80. Renesansowe Kaplice Grobowe wielkopolskie regionalny
81. Rowerowy Szlak Ziemiański wielkopolskie regionalny
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82. Sakralne i Świeckie Obiekty Typu Kalisko-
Lubelskiego* łódzkie regionalny

83. Sanktuaria Dolnośląskie dolnośląskie regionalny
84. Sanktuaria i Drogi Pielgrzymkowe* łódzkie regionalny

85. Skarbiec Mazowiecki (szlak kościołów 
Mazowsza) mazowieckie regionalny

86. Szlak „Błękitny San”* podkarpackie regionalny
87. Szlak „Śladami Aleksandra Fredry” podkarpackie regionalny
88. Szlak „Świętych Gór”* świętokrzyskie regionalny
89. Szlak Adama Mickiewicza wielkopolskie regionalny

90. Szlak Architektury Drewnianej

małopolskie 
dolnośląskie
opolskie
podkarpackie
śląskie
świętokrzyskie

regionalny

91. Szlak Architektury Gotyckiej małopolskie regionalny
92. Szlak Architektury Modernistycznej opolskie regionalny
93. Szlak Architektury Modernizmu* regionalny
94. Szlak Architektury Przemysłowej mazowieckie regionalny
95. Szlak Architektury Sakralnej lubelskie regionalny

96. Szlak Architektury Związanej z Rodami 
Bironów i Talleyrandów* lubuskie regionalny

97. Szlak Ariański świętokrzyskie regionalny
98. Szlak Bachusa (Szlak winiarski) * lubuskie regionalny
99. Szlak Bożogrobców małopolskie (lokalny) regionalny

100. Szlak Browarników Pomorskich zachodniopomorskie regionalny
101. Szlak Cerkiewny lubelskie regionalny
102. Szlak Cerkwi Bizantyjskich podkarpackie regionalny
103. Szlak Cerkwi Łemkowskich małopolskie regionalny
104. Szlak Cerkwi Nadbużańskich lubelskie regionalny
105. Szlak Cmentarzy Protestanckich wielkopolskie regionalny

106. Szlak Cmentarzy Wojskowych I Wojny 
Światowej małopolskie regionalny

107. Szlak Cmentarzy Żydowskich wielkopolskie regionalny

108. Szlak Drewnianego Budownictwa Sakral-
nego opolskie regionalny

109. Szlak Dworów i Pałaców Barokowych wielkopolskie regionalny
110. Szlak Dworów i Pałaców Klasycystycznych wielkopolskie regionalny

111. Szlak Dworów i Pałaców Ziemiańskich 
z XIX wieku wielkopolskie regionalny

112. Szlak Dworów Obronnych* lubuskie regionalny
113. Szlak Dziedzictwa Archeologicznego wielkopolskie regionalny
114. Szlak Folwarków wielkopolskie regionalny
115. Szlak Forteczny podkarpackie regionalny
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116. Szlak Fortyfi kacji Nowożytnych dolnośląskie regionalny

117. Szlak Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej małopolskie regionalny

118. Szlak Garncarski podkarpackie regionalny
119. Szlak Gotycki świętokrzyskie regionalny
120. Szlak Gotyckich Kościołów Farnych* lubuskie regionalny
121. Szlak Górnictwa Złota (Śląskie Eldorado) dolnośląskie regionalny

122. Szlak Grodzisk Karpackich*
(szlak archeologiczny) podkarpackie regionalny

123. Szlak Hanzeatyckich Kupców zachodniopomorskie regionalny
124. Szlak Hauptmannów dolnośląskie regionalny

125. Szlak Historycznych Grodów i Miasteczek 
Lubuskich (Via Terra Lubusiana)* lubuskie regionalny

126. Szlak Ikon podkarpackie regionalny
127. Szlak Ikon Doliny Sanu i Osławy podkarpackie regionalny
128. Szlak im. Generała Kleeberga lubelskie regionalny
129. Szlak Joannitów zachodniopomorskie regionalny
130. Szlak Józefa Jeziorowskiego opolskie regionalny
131. Szlak Kalwiński podkarpackie regionalny
132. Szlak Kamiennych Kościołów Wiejskich* lubuskie regionalny
133. Szlak Kamiennych Kręgów Megalitycznych zachodniopomorskie regionalny
134. Szlak Kapliczek i Krzyży Przydrożnych wielkopolskie regionalny
135. Szlak Kapliczek Przydrożnych świętokrzyskie regionalny
136. Szlak Katedr i Kościołów wielkopolskie regionalny
137. Szlak Klasztorów wielkopolskie regionalny

138. Szlak Kopernikowski warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie regionalny

139. Szlak Kościołów Drewnianych i Szachul-
cowych wielkopolskie regionalny

140. Szlak Kościuszki* świętokrzyskie regionalny
141. Szlak Kościuszkowski (1794) wielkopolskie regionalny
142. Szlak Krasińskich mazowieckie regionalny

143. Szlak Królewski wielkopolskie 
podkarpackie regionalny

144. Szlak Książąt Mazowieckich mazowieckie regionalny
145. Szlak Kultury Ludowej wielkopolskie regionalny
146. Szlak Kultury Łużyckiej dolnośląskie regionalny
147. Szlak Kultury Wsi i Miasteczek lubelskie regionalny
148. Szlak Latarni Morskich pomorskie regionalny
149. Szlak Latarni Morskich zachodniopomorskie regionalny
150. Szlak Legendy Napoleońskiej* łódzkie regionalny
151. Szlak Literacki* świętokrzyskie regionalny
152. Szlak Ludowy mazowieckie regionalny

153. Szlak Łukasiewicza – Zabytki Przemysłu 
Naft owego* podkarpackie regionalny
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154. Szlak Martyrologii Jeńców Wojennych opolskie regionalny
155. Szlak Martyrologii dolnośląskie regionalny

156. Szlak Mazurskich Kolei Żelaznych warmińsko-mazur-
skie regionalny

157. Szlak Megalityczny kujawsko-pomorskie regionalny
158. Szlak Miast Tkackich wielkopolskie regionalny
159. Szlak Muzealny lubelskie regionalny
160. Szlak Nadnidziańskich Zamków świętokrzyskie regionalny
161. Szlak Nadnoteckich Rezydencji wielkopolskie regionalny
162. Szlak Nadwiślański lubelskie regionalny
163. Szlak Napoleoński (1806–1813) wielkopolskie regionalny

164. Szlak Obiektów Wpisanych na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO dolnośląskie regionalny

165. Szlak Ogrodów i Parków Dolnośląskich dolnośląskie regionalny
166. Szlak Ordynacji Karskich świętokrzyskie regionalny
167. Szlak Ordynacji Pińczowskiej świętokrzyskie regionalny
168. Szlak Ordynacji Zamojskiej lubelskie regionalny
169. Szlak Ottoński wielkopolskie regionalny
170. Szlak Owocowy małopolskie regionalny
171. Szlak Pałaców i Dworów Dolnośląskich dolnośląskie regionalny
172. Szlak Pałaców i Zamków mazowieckie regionalny

173. Szlak Pałaców Opolszczyzny (zaadaptowa-
nych na hotele i pensjonaty)* opolskie regionalny

174. Szlak Pamiątek Kultury Żydowskiej lubelskie regionalny
175. Szlak Partyzancki lubelskie regionalny

176. Szlak Partyzancki im. Hubala Dobrzań-
skiego łódzkie regionalny

177. Szlak Pereł Architektury Dolnośląskiej dolnośląskie regionalny
178. Szlak Pierścień Jurajski małopolskie regionalny
179. Szlak Piłsudskiego* świętokrzyskie regionalny

180. Szlak po Ruinach Późnośredniowiecznych 
Zamczysk opolskie regionalny 

181. Szlak Podziemie Kredowe lubelskie regionalny
182. Szlak Podziemnych Tras Turystycznych dolnośląskie regionalny
183. Szlak Pogranicznych Rezydencji wielkopolskie regionalny

184. Szlak Powstania Wielkopolskiego 
(1919–1920) wielkopolskie regionalny

185. Szlak Powstańców 1863 roku łódzkie regionalny
186. Szlak Powstańców Śląskich opolskie regionalny
187. Szlak Pracy Organicznej wielkopolskie regionalny
188. Szlak Prywatnych Kolekcji mazowieckie regionalny
189. Szlak Przedgórza Sudeckiego opolskie regionalny
190. Szlak Przenikania Kultur lubelskie regionalny
191. Szlak przez Bory Stobrawskie opolskie regionalny
192. Szlak Reformacja-Kontrreformacja* łódzkie regionalny
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193. Szlak Reformacji* świętokrzyskie regionalny
194. Szlak Renesansu w Małopolsce małopolskie regionalny

195. Szlak Rezydencji Magnackich lubelskie
małopolskie* regionalny

196. Szlak Rezydencji Pałacowych i Muzeów* podkarpackie regionalny
197. Szlak Rodu Ossolińskich* świętokrzyskie regionalny
198. Szlak Rycerski mazowieckie regionalny
199. Szlak Rzemiosła Tradycyjnego Małopolski małopolskie regionalny
200. Szlak Sanktuariów lubelskie regionalny
201. Szlak Sanktuariów Maryjnych podkarpackie regionalny
202. Szlak Sczanieckich wielkopolskie regionalny
203. Szlak Siedzib Szafrańców* świętokrzyskie regionalny

204.
Szlak Sławnych Rodów: Górków, Lesz-
czyńskich, Działyńskich, Raczyńskich, 
Sułkowskich, Radziwiłłów

wielkopolskie regionalny

205. Szlak Solny małopolskie
zachodniopomorskie regionalny

206. Szlak Spichlerzy Pomorskich zachodniopomorskie regionalny
207. Szlak Szlachecki mazowieckie regionalny

208. Szlak Średniowiecznych Fortyfi kacji 
Miejskich* lubuskie regionalny

209. Szlak Średniowiecznych Grodzisk Wzdłuż 
Nysy Kłodzkiej (Szlak archeologiczny) opolskie regionalny

210. Szlak Średniowiecznych Miasteczek Ma-
łopolski małopolskie regionalny

211. Szlak Średniowiecznych Rynków* małopolskie regionalny

212. Szlak św. Wojciecha
wielkopolskie 
warmińsko-mazur-
skie

regionalny

213. Szlak Świątyń Polichromowanych wielkopolskie regionalny
214. Szlak Templariuszy zachodniopomorskie regionalny
215. Szlak Templariuszy i Joannitów* lubuskie regionalny
216. Szlak Tradycji Mieszczańskich* lubuskie regionalny
217. Szlak Tradycji Ziemiańskiej wielkopolskie regionalny
218. Szlak Tradycyjnego Przemysłu Rolnego* łódzkie regionalny

219. Szlak Tradycyjnego Rękodzieła i Ginących 
Zawodów lubelskie regionalny

220. Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy Łączący 
Święte Góry zachodniopomorskie regionalny

221. Szlak Twierdz i Fortyfi kacji Militarnych dolnośląskie regionalny
222. Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej dolnośląskie regionalny
223. Szlak Uzdrowiskowy świętokrzyskie regionalny
224. Szlak Walk nad Wartą łódzkie regionalny
225. Szlak Walk Narodowowyzwoleńczych świętokrzyskie regionalny
226. Szlak Walk o Wał Pomorski zachodniopomorskie regionalny
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227. Szlak Walk Partyzanckich lubelskie regionalny
228. Szlak Wędrówki Gotów pomorskie regionalny
229. Szlak Wielkich Pisarzy lubelskie regionalny
230. Szlak Winny podkarpackie regionalny
231. Szlak Winny w Małopolsce małopolskie regionalny

232. Szlak Wiosny Ludów (1846 i 1848) wielkopolskie regionalny

233. Szlak Wodny Barycki wielkopolskie regionalny
234. Szlak Wodny Notecki wielkopolskie regionalny
235. Szlak Wodny Obrzański wielkopolskie regionalny
236. Szlak Wodny Prosny wielkopolskie regionalny
237. Szlak Wodny Warciański wielkopolskie regionalny
238. Szlak Wodny Wełny wielkopolskie regionalny
239. Szlak Wsi Owalnicowych* zachodniopomorskie regionalny
240. Szlak Wydarzeń Historycznych lubelskie regionalny

241. Szlak Wyśmienitych Produktów Ziemi 
Sandomierskiej* świętokrzyskie regionalny

242. Szlak Zabytkowych Kościołów
Drewnianych* lubuskie regionalny

243. Szlak Zabytkowych Organów* lubuskie regionalny

244. Szlak Zabytkowych Pieców
Wapienniczych* opolskie regionalny 

245. Szlak Zabytkowych Ratuszy* lubuskie regionalny
246. Szlak Zabytków Dawnego Prawa dolnośląskie regionalny
247. Szlak Zabytków Hydrotechniki pomorskie regionalny
248. Szlak Zabytków Konstrukcji Szkieletowej* lubuskie regionalny
249. Szlak Zabytków Kultur Pogranicza* lubelskie regionalny

250. Szlak Zabytków Kultury Niematerialnej 
– Czterech Kultur* łódzkie regionalny

251. Szlak Zabytków Techniki
śląskie
wielkopolskie 
świętokrzyskie

regionalny

252. Szlak Zakonów Rycerskich* lubuskie regionalny
253. Szlak Założeń Pałacowo-Parkowych mazowieckie regionalny
254. Szlak Zamkowy* świętokrzyskie regionalny
255. Szlak Zamków wielkopolskie regionalny

256. Szlak Zamków gotyckich
pomorskie
warmińsko-mazur-
skie

regionalny

257. Szlak Zamków i Dworów Obronnych* lubuskie regionalny
258. Szlak Zamków i Pałaców opolskie regionalny
259. Szlak Zamków Książęcych* zachodniopomorskie regionalny
260. Szlak Zamków Piastowskich dolnośląskie regionalny
261. Szlak Zamków Zakonów i Rycerzy*` zachodniopomorskie regionalny
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262. Szlak Zamków Ziemi Lubuskiej* lubuskie regionalny

263. Szlak Zasobów Kulturowych Pogórza 
Przemyskiego* podkarpackie regionalny

264. Szlak Zasobów Kulturowych Pogórza 
Przemyskiego* podkarpackie regionalny

265. Szlak Żelaza (zabytki przemysłowe, Szlak 
COP-u)* świętokrzyskie regionalny

266. Szlak Żydowski mazowieckie regionalny

267. Szlaki Kanału Elbląskiego warmińsko-mazur-
skie regionalny

268. Szlaki Pocztowe wielkopolskie regionalny
269. Szlakiem Odry dolnośląskie regionalny
270. Śladami Żydów Małopolskich małopolskie regionalny
271. Śladem Karkonoskich Hut Szkła dolnośląskie regionalny

272. Trasa VelBeskid oraz VeloTatra (łącząca 
Kraków z Zakopanem; trasa rowerowa) małopolskie regionalny

273.
Trasa VeloDunajec (doliną rzeki Dunajec) 
oraz VeloRaba (doliną rzeki Raby; trasa 
rowerowa)

małopolskie regionalny

274. Trasa VeloSkawa (doliną rzeki Skawy; trasa 
rowerowa) małopolskie regionalny

275. W Poszukiwaniu Ukojenia świętokrzyskie regionalny

276.
Wielowątkowy Szlak Kulturowy Płaskowy-
żu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschod-
niego*

podkarpackie regionalny

277.
Wielowątkowy Szlak Kulturowy Płaskowy-
żu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschod-
niego

podkarpackie regionalny

278. Zabytkowa Kolejka Wąskotorowa podkarpackie regionalny
279. Zamki i Pałace Województwa Łódzkiego* łódzkie regionalny

280. Szlaki papieskie3

małopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
podlaskie

regionalne/lokalne/
miejskie

281. Archeologiczny Szlak Guciów–Ulów lubelskie lokalny

282. Archeologiczny Szlak Hrubieszowsko-
-Gródecki* lubelskie lokalny

3 Szlak papieski jest nazwą wykorzystywaną dla oznaczenia wielu tras związanych 
z osobą Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Nie tworzą one zwartego 
produktu, mając charakter regionalny lub lokalny (są to m.in. Małopolski Szlak Papieski, 
Krakowski Szlak Papieski – trasa miejska, Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym, Szlak 
Papieski w Beskidzie Sądeckim, Szlak Papieski w Beskidzie Żywieckim, Gorczański Szlak 
Papieski, Podhalański Szlak Papieski, Szlak Papieski Harmęże–Kozy–Straconka, Szlak Pa-
pieski Ziemi Kłodzkiej, Kamienny Szlak Papieski na Kanale Augustowskim, Szlak Kajako-
wy im. Jana Pawła II).
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283. Dwory Ziemi Sieradzkiej łódzkie lokalny

284. Grodziska nad Chodelką
(szlak archeologiczny) * lubelskie lokalny

285. Kolejka Parkowa w Cichowie wielkopolskie lokalny
286. Krzywińska Kolej Drezynowa wielkopolskie lokalny
287. Międzychodzko-Szamotulska Kolej wielkopolskie lokalny
288. Młyny nad Grabią łódzkie lokalny

289. Nadmorska Kolej Wąskotorowa (gmina 
Rewal) zachodniopomorskie lokalny

290. Nałęczowska Kolej Dojazdowa lubelskie lokalny
291. Park Stobrawski (szlak archeologiczny) opolskie lokalny 
292. Perły Architektury Krapkowic i Rogowa opolskie lokalny 
293. Powidzka Kolej Wąskotorowa wielkopolskie lokalny
294. Szlak Archeologiczny (powiat kazimierski) świętokrzyskie lokalny

295. Szlak Dawnego Rzemiosła i Atrakcji
Przyrodniczych opolskie lokalny 

296. Szlak Dziedzictwa Kulturowego
Augustianów Żagańskich* lubuskie lokalny

297. Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza małopolskie lokalny
298. Szlak Dzierżonia opolskie lokalny

299. Szlak Historyczny Lasów Królewskiego 
Miasta Prudnika opolskie lokalny

300. Szlak im. Kazimierza Deczyńskiego łódzkie lokalny
301. Szlak im. Mikołaja Kopernika opolskie lokalny
302. Szlak im. Prezydenta Ignacego Mościckiego łódzkie lokalny
303. Szlak im. Władysława Reymonta łódzkie lokalny
304. Szlak Jaskiniowców małopolskie lokalny
305. Szlak Kochanowskiego mazowieckie lokalny

306. Szlak Kościołów Drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka wielkopolskie lokalny

307. Szlak Kurhanów w Białce
(gmina Krasnystaw) lubelskie lokalny

308. Szlak Leśnej Kolejki Wąskotorowej
w Lasach Janowskich lubelskie lokalny

309. Szlak Mistrza Ołtarzy* lubuskie lokalny
310. Szlak Nałęczowskiej Kolei Dojazdowej lubelskie lokalny

311. Szlak Nekropolii Puszczańskich
(Kampinoski Park Narodowy) mazowieckie lokalny

312. Szlak Pabianicki łódzkie lokalny

313. Szlak Spacerowy im. Xawerego
Dunikowskiego opolskie lokalny

314. Szlak Śląskich Sanktuariów Dorzecza 
Osobłogi opolskie lokalny 

315. Szlak Średniowiecznych Polichromii 
Brzeskich opolskie lokalny
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316. Szlak wokół Zduńskiej Woli łódzkie lokalny
317. Szlak Zabytków Żydowskich świętokrzyskie lokalny

318. Szlak Zamków i Pałaców Dorzecza
Osobłogi opolskie lokalny 

319. Szlakiem Krzyży Pokutnych (okolice Nysy) opolskie lokalny
320. Szlakiem Malowniczych Kapliczek opolskie lokalny 
321. Szlakiem Sanktuariów opolskie lokalny 
322. Śmigielska Kolej Dojazdowa wielkopolskie lokalny

323.
Średniowieczne Górnictwo Złota Wzdłuż 
Rzek Złoty Potok i Bystry Potok (szlak 
archeologiczny)

opolskie lokalny 

324.
Średniowieczne Górnictwo Złota Wzdłuż 
Rzeki Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach 
i Podlesiu (szlak archeologiczny)

opolskie lokalny 

325. Średzka Kolejka Wąskotorowa wielkopolskie lokalny

326. Śremsko-Zaniemyska Kolejka
Wąskotorowa wielkopolskie lokalny

327. Trakt Maziarski małopolskie lokalny
328. Wolsztyńska Kolej wielkopolskie lokalny
329. Wśród Pałaców i Tajemniczych Ruin opolskie lokalny 
330. Wyrzyska Kolej Powiatowa wielkopolskie lokalny
331. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej lubelskie miejski
332. Kolejka Parkowa „Maltanka” w Poznaniu wielkopolskie miejski
333. Krakowski Szlak Techniki małopolskie miejski
334. Podziemie Kredowe w Chełmie lubelskie miejski
335. Renesans Lubelski* lubelskie miejski
336. Szlak Architektury Modernistycznej śląskie miejski (Katowice)

337. Szlak Dziedzictwa Kulturowego Miasta 
Krosna podkarpackie miejski

338. Szlak Fortów Nyskich opolskie miejski
339. Szlak Fortyfi kacji w Świnoujściu zachodniopomorskie miejski

340. Szlak Godeł Szalayowskich małopolskie miejski (Szczaw-
nica)

341. Szlak Miejski po Mieście Nysa opolskie miejski
342. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich lubelskie miejski
343. Szlak Staromiejski świętokrzyskie miejski (Kielce)

344. Szlak Szachowy Mistrza Świata Emanuela 
Laskera w Barlinku zachodniopomorskie miejski

345. Szlak Wielokulturowy lubelskie miejski
346. Szlak Zabytków Architektury lubelskie miejski
347. Szlak Znanych Lublinian lubelskie miejski
348. Trakt Królewski – Szlakami Królów mazowieckie miejski (Warszawa)





Europejskie Szlaki Kulturowe

Lp. Szlak Rok przyznania tytułu 
ESK

1. Droga św. Jakuba (Santiago de Compostela) 2004
2. Szlak Mozarta 2004
3. Dziedzictwo Al-Andalus 2004
4. Szlak Języka Kastylijskiego 2004
5. Szlak Miast Hanzeatyckich 2004
6. Szlak Parków i Ogrodów 2004
7. Szlak Wikingów i Normanów 2004
8. Via Francigena (szlak pielgrzymi) 2004
9. Szlak Schickhardta 2004

10. Szlak Dróg Żelaznych w Pirenejach 2004
11. Szlak Fortyfi kacji 2004
12. Szlak św. Marcina z Tours 2005
13. Szlak Dziedzictwa Żydów Europejskich 2005
14. Szlak Miast Kluniackich (Cluny) 2006
15. Szlak Drzewa Oliwnego 2006
16. Via Regia 2006
17. Transromanica – Szlak Sztuki Romańskiej 2007
18. Środkowoeuropejski Szlak Kolei Żelaznych 2007
19. Szlak Don Kichota 2007
20. Droga św. Michała 2007
21. Szlaki Fenickie 2007
22. Szlaki Dziedzictwa Migracji 2007
23. Szlak Karolingów 2007
24. Szlak Iter Vitis – Szlak Winnic 2008
25. Szlak Cysterski 2010
26. Szlak Europejskich Cmentarzy 2010
27. Szlak Prehistorycznego Malarstwa Jaskiniowego 2010
28. Szlak Dziedzictwa Termalnego i Miast Uzdrowiskowych 2010
29. Droga św. Olafa 2010
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