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Wstęp

Intensywny rozwój badań nad turystyką kształtuje szeroką przestrzeń dla rozpoznania złożonej i dynamicznej natury turystyki oraz związanych z nią kontekstów
administracyjnych, gospodarczych, społecznych i środowiskowych (Laws i Scott
2015). Specyficzny charakter turystyki wyróżnia ją na tle innych obszarów badawczych (Darbellay i Stock 2012) i, mimo że jest uznanym społecznie zjawiskiem, jej
status jako przedmiotu nauki pozostaje tematem żywego dyskursu (Okumus i in.
2018; Tribe 2010; Laws i Scott 2015). Badacze wskazują na trudności w zdefiniowaniu granic pola badawczego turystyki podkreślając jej wieloaspektową oraz
interdyscyplinarną naturę (Oviedo-Garcia 2016). W badaniach nad turystyką
uczestniczą zróżnicowane grupy aktorów, instytucji, sieci, co w znacznym stopniu przyczynia się do fragmentaryzmu i eklektyzmu tworzonego dorobku wiedzy
(Darbellay i Stock 2012). Obserwowana specjalizacja dyscyplinarna przyczynia
się do pogłębiania rozumienia różnych aspektów turystyki, niemniej jest niewystarczająca do kształtowania spójnego pola badawczego i tożsamości naukowej
turystyki (Pearce 2012; Oh, Kim i Shin 2004).
Wobec powyższego coraz liczniej wybrzmiewają argumenty o potrzebie nowego podejścia do badań interdyscyplinarnych w turystyce, które powinno być oparte o wzajemne zasilanie, przenikanie wiedzy między dyscyplinami (Pearce 2012;
Oviedo-Garcia 2018; Okumus i in. 2018). Odpowiadając na te postulaty jedenasta
odsłona ogólnopolskiej konferencji poświęconej badaniom w zakresie turystyki została zdefiniowana w nowej, szerszej formule – „Turystyka w naukach społecznych”,
co pozwoliło stworzyć twórczą przestrzeń dla interdyscyplinarnego dyskursu naukowego i refleksji. Owocem debaty są opracowania ujęte m.in. w tej monografii, które
reprezentują zarówno odmienne perspektywy badawcze, jak i dyscypliny naukowe.
Monografię otwiera ujęcie geograficzne, a w jego ramach opracowanie A. Kolasińskiej poświęcone tematyce dostosowania zagospodarowania turystycznego
danego obszaru recepcji turystycznej do obsługi określonego segmentu klientów.
Rozważania skupiono na bazie noclegowej oraz segmencie turystyki rodzinnej.
Część empiryczna, w której przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych
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wśród hoteli na terenie miasta Krakowa, stanowi główną część opracowania. Wykazano wyraźnie zróżnicowany poziom przystosowania hoteli do potrzeb turystyki rodzinnej zarówno w zakresie podstawowego wyposażenia i usług gastronomicznych, jak i aranżacji przestrzeni, usług dodatkowych oraz całościowych
rozwiązań produktowych (pakiety pobytowe).
W kolejnym rozdziale, reprezentującym również optykę geograficzną, J. Uglis
poddał pogłębionej analizie aktywność turystyczną mieszkańców małych miast
i wsi. Mimo, że udział mieszkańców terenów wiejskich w turystyce systematycznie się zwiększa, występuje wyraźny niedostatek badań ukierunkowanych na te
zmiany w strukturze konsumpcji usług turystycznych. W rozdziale przedstawiono bogaty materiał empiryczny ilustrujący zróżnicowanie poziomu aktywności
turystycznej ze względu na miejsce zamieszkania. Wskazano czynniki istotnie
wpływające na poziom aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi,
identyfikując wśród nich kategorie motywów i barier.
Trzeci rozdział poszerza perspektywę przestrzenną prezentując analizę porównawczą na poziomie międzyregionalnym a zarazem międzynarodowym.
M. Żemła i D. Biłos poddali analizie stan zagospodarowania tras narciarskich wraz
z infrastrukturą do sztucznego oświetlenia w dwóch regionach o największej
intensywności uprawiania sportów zimowych w Polsce i na Słowacji, tj. w województwie małopolskim oraz żylińskim. Przedstawione przez autorów wyniki
badań w istotny sposób przełamują tendencję w lokowaniu zagadnienia oświetlenia tras w kategoriach jednego z wielu elementów zagospodarowania ośrodka
narciarskiego o średnim znaczeniu. Wskazana odmienność uwarunkowań regionalnych pozwala na redefinicję roli i potencjału oświetlenia tras w kształtowaniu
międzynarodowej konkurencyjności ośrodków narciarskich.
W kolejnych dwóch rozdziałach rozważania obejmują problem edukacji, gdzie
turystyka prezentowana jest jako kierunek kształcenia akademickiego. W rozdziale
autorstwa A. Staszewskiej przedstawiono ogólne trendy w edukacji z zakresu turystyki w szkolnictwie wyższym na podstawie dostępnych ogólnopolskich raportów
i analiz. Dopełnienie obrazu stanowią wyniki przeprowadzonych badań wśród studentów, dotyczące programów nauczania, efektów uczenia się oraz całego systemu
przeprowadzania praktyk. Z kolei opracowanie K. Miśkiewicza i E. M. Welc skupia
uwagę na wybranym obszarze tematycznym edukacji turystycznej. Przedstawiono
geoturystykę jako interdyscyplinarne pole badawcze o wieloletniej i bogatej tradycji, a zarazem jako rozwojowy kierunek kształcenia syntetyzujący wiedzę z obszarów nauk o Ziemi, nauk społecznych i humanistycznych.
Rozdział szósty stanowi pomost łączący problematykę edukacji i rekreacji.
Rozważania w nim zawarte skupiono na implikacjach wychowawczych walo-

Wprowadzenie

rów turystyki aktywnej, wychowania fizycznego i rekreacji. M. Jalinik i M. Gúčik
podjęli dyskusję nad potencjałem edukacyjno-rekreacyjnym parków linowych.
Autorzy wskazują na szczególną wartość doświadczeń generowanych w parkach
linowych, którą identyfikują w kontekście rozwoju fizycznego i psychicznego
człowieka oraz rozwoju jego kompetencji społecznych. Sformułowane konkluzje
lokują potencjał parków linowych w przestrzeni nowego nurtu wychowawczego – pedagogiki przygody, czyli poznania przez doświadczanie.
Ostatni rozdział to przesunięcie akcentów w kierunku nauk o kulturze fizycznej. K. Rogowska podjęła aktualny i ważny temat aktywizacji sportowo-turystycznej seniorów. W rozdziale przedstawiono wyniki analizy porównawczej
ofert wybranych uniwersytetów trzeciego wieku oraz opinii seniorów-studentów
tych jednostek na temat podejmowanych aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Wykazano istotne zróżnicowanie ilościowe i tematyczne ofert
w zakresie warsztatów zajęciowych oraz aktywności sportowo-turystycznych,
jak również zidentyfikowano różnice w poziomie deklarowanej przez seniorów
aktywności sportowej i barierach z tym związanych.
Kompozycja treści zawartych w poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii wpisuje się w metaforyczne ujęcie zasobów wiedzy o turystyce jako mozaiki
wiedzy (Laws i Scott 2015). Zebrane opracowania prezentują odmienne perspektywy badania turystyki, odzwierciedlając jej złożoną naturę, a jednocześnie razem tworzą przestrzeń dla refleksji oraz interdyscyplinarnej syntezy.
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marta.najda-janoszka@uj.edu.pl
ORCID: 0000-0002-5040-7250
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Przystosowanie krakowskich hoteli dla potrzeb turystyki rodzinnej
STRESZCZENIE

Rodziny podróżujące z dziećmi stanowią jeden z największych i najbardziej stałych segmentów dla branży turystycznej. Jest to jednak specyficzna grupa turystów, charakteryzująca się niejednokrotnie specjalnymi wymaganiami, które
dotyczą także miejsca zakwaterowania podczas podróży. Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom przygotowania hoteli do potrzeb turystyki rodzinnej. Przeanalizowano w nim hotele zlokalizowane w centrum Krakowa, jednego
z najczęściej odwiedzanych miast w Polsce. W artykule zaprezentowano wyniki
badań ankietowych przeprowadzonych wśród krakowskich hotelarzy na przełomie 2019 i 2020 r. Przedstawione dane pokazują, że w krakowskich hotelach udogodnienia dla rodzin z dziećmi najczęściej dotyczą podstawowego wyposażenia
(np. łóżeczka dziecięcego) i usług gastronomicznych w postaci menu dziecięcego
oferowanego przez hotelowe restauracje. Zauważono również dysproporcje oferowanych udogodnień w zależności od kategorii obiektu.
12

Słowa kluczowe: hotele dla rodzin, krakowskie hotele, turystyka rodzinna

Adaptation of Krakow hotels for family tourism
S U M M A RY

Family tourism is one of the largest and most stable segments in the tourism
industry. However, it is a specific group of tourists, often characterized by special
requirements, which also apply to accommodation during the trip. In the article,
issues regarded hotel infrastructure addressed to families with children are
presented. For the purpose of this research, hotels located in the centre of Krakow,
one of the most visited cities in Poland, were analyzed. The article presents
the results of a survey conducted in Krakow hotels at the turn of 2019 and 2020.
The presented data prove that mostly, the hotel offer addressed to families with
children concerns basic equipment (e.g. a cot) and catering services in the form
of children’s menu offered by hotel restaurants. It was also noted that there are
disproportions in the service offered, depending on the category of the hotel.
Key words: family tourism, hotels for families, Krakow hotels

Wstęp

Przystosowanie krakowskich hoteli dla potrzeb turystyki rodzinnej

Kraków, będący stolicą Małopolski, jest jednym z najliczniej wizytowanych miast
Polski, w 2019 r. odwiedziło go ponad 14,5 mln turystów (bip.krakow.pl 2020).
Jest również uznawany za najbardziej rozpoznawalne polskie miasto na świecie,
przede wszystkim ze względu na tradycje historyczne i kulturowe (Wilkońska
i Rotter-Jarzębińska 2014). Posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową,
gastronomiczną i bazę towarzyszącą, dzięki którym turyści o różnych zainteresowaniach i potrzebach mogą realizować swoje turystyczne plany.
Jedną z grup turystów są rodziny odwiedzające Kraków z dziećmi. O tym,
że dla Krakowa ta grupa turystów jest ważna, mogą świadczyć zapisy Strategii
rozwoju turystyki na lata 2014–2020 (Wilkońska i Rotter-Jarzębińska 2014),
w której – w jednym z celów szczegółowych (II.2 Różnicowanie produktów turystycznych) – zaplanowano realizację zadania „Kraków dla rodzin”. Przejawem realizacji tegoż zadania jest m.in. cykliczne wydawanie materiałów promocyjnych
Kraków Rodzinny obejmujących wyselekcjonowane propozycje spędzania czasu,
a także spis miejsc przyjaznych rodzinom oraz atrakcji turystycznych dla tej grupy odbiorców. Oprócz licznych możliwości ciekawego spędzania czasu istotnym
elementem w organizacji rodzinnych podróży jest wybór miejsca zakwaterowania, które będzie spełniać wymagania każdego z członków rodziny. Kraków posiada wyjątkowo zróżnicowaną ofertę obiektów noclegowych, a szczególnie hoteli, których w tym mieście jest 1891. Zdecydowana ich większość zlokalizowana
jest w centrum Krakowa i w obrębie dzielnicy Kazimierz (Luchter 2015; Malarz
2010). Ponadto, jak pokazują badania Małopolskiej Organizacji Turystycznej, hotele jako miejsce noclegu wybierane są przez około 50% odwiedzających Kraków
(Borkowski i in. 2019). Celem niniejszego opracowania jest analiza udogodnień
w hotelach dla przybywających do Krakowa turystów z dziećmi. W pracy postawiono następujące pytania badawcze:
PB 1: 	Jakie funkcjonują udogodnienia dla rodzin z dziećmi w zakresie wyposażenia obiektu?
PB 2: 	Jakie usługi świadczą hotele w zakresie obsługi gości turystyki rodzinnej?
PB 3: 	Jakie udogodnienia w zakresie oferty pobytu dla gości z dziećmi proponują krakowskie hotele?

1
Stan na dzień 29.02.2020 na podstawie danych Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich, dostępnego pod adresem https://turystyka.gov.pl/cwoh/.
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Turystyka rodzinna w kontekście miejsca zakwaterowania
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Podejmowanie aktywności turystycznej pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny
i psychospołeczny nie tylko w odniesieniu do poszczególnych członków rodziny, ale także zyskuje nieco inny wymiar, jeżeli turystykę uprawia się rodzinnie
(Kaiser i in. 2016). Aktywność turystyczna realizowana w gronie rodziny pozwala bowiem na budowanie więzi rodzinnych, pogłębianie wzajemnych relacji,
a także na kształtowanie cech i postaw pożądanych zarówno w życiu społecznym, jak i rodzinnym (Sendor i Kuczaj 2006). Rodzinne doświadczenia związane ze wspólnym wypoczynkiem czy podróżowaniem pozytywnie wpływają
na funkcjonowanie rodziny (Lehto i in. 2009). Ponadto, jak podkreśla Kowalczyk-Anioł (2007), doświadczenia zdobyte podczas podróży z rodzicami wraz
z wykształceniem wpływają w największym stopniu na aktywność turystyczną
człowieka w dorosłym życiu. Stasiak (2011) natomiast stwierdza, że „turystyka
rodzinna […] stanowi niezwykle ważną, integralną część jednostkowej biografii turystycznej każdego człowieka”. Uczestniczymy w turystyce w zasadzie na
każdym etapie naszego życia, przyjmując różne role. Najpierw jako dzieci czy
nastolatkowie, następnie jako młodzi rodzice, a potem być może również jako
dziadkowie.
Podróżujące rodziny stanowią jeden z największych i najbardziej stałych
rynków dla branży turystycznej i wypoczynkowej (Schänzel i Smith 2014), gdyż
tworzą specyficzny segment rynku turystycznego, wymagający nie tylko dodatkowych usług, udogodnień, elementów wyposażenia w obiektach zakwaterowania, ale często także wyrozumiałości i cierpliwości ze strony personelu w różnych
obiektach świadczących usługi turystyczne. Podróżujące rodziny nie są typowymi
turystami, a ich potrzeby oraz wynikające z nich zachowania konsumpcyjne różnią się od zachowań innych podróżujących (Seweryn 2018). Rodziny z dziećmi
w odmienny sposób od innych turystów dokonują wyboru wakacji czy też zakwaterowania (Bronner i de Hoog 2008; Gram 2005), a dzieci biorą udział w podejmowaniu decyzji odnośnie wyjazdów w dużo większym stopniu niż kiedykolwiek
wcześniej (Gram 2005; Therkelsen 2010). Ponadto obecność w rodzinie małych
dzieci może w sposób szczególny wpływać na wybór destynacji, a w dalszej kolejności miejsca zakwaterowania ze względu na odmienne od dorosłych turystów
wymagania młodszych podróżnych. Szczególna rola przypada obiektom zakwaterowania, które w przypadku dłuższych pobytów stają się niejako drugim domem dla całej rodziny, dlatego też hotele, które kierują swoją ofertę do rodzin
z dziećmi, przygotowują szereg udogodnień, ułatwiających im pobyt. Należą do
nich przede wszystkim:

Przystosowanie krakowskich hoteli dla potrzeb turystyki rodzinnej

1) 	elementy wyposażenia: pokoje rodzinne, łóżeczka, podgrzewacze do butelek, krzesełka do karmienia, sale zabaw, place zabaw, telewizyjne kanały
dla dzieci,
2) 	elementy oferty: zniżki i rabaty, honorowanie Karty Dużej Rodziny, pakiety
wakacyjne, świąteczne,
3) 	specjalne usługi: programy animacyjne, warsztaty, menu dziecięce w restauracji hotelowej, możliwość wynajęcia opiekunki.

Badania nad turystyką rodzinną prowadzone są na różnych płaszczyznach i dotyczą procesów decyzyjnych (Bronner i de Hoog 2008; Decrop 2006; Lehto i in.
2009), zachowań rodzin jako konsumentów (Delekta i in. 2018; Seweryn 2015),
czy też uwarunkowań społecznych tego rodzaju turystyki (Schänzel i Smith 2014).
W literaturze pojawiają się także prace dotyczące problematyki zakwaterowania
podczas podróży. Istotną rolę pozytywnych doświadczeń związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem na wakacjach z perspektywy wszystkich członków
rodziny ujawniają badania Schänzel i Lynch (2016). Khoo-Lattimore i in. (2015)
zwracają natomiast uwagę, że na azjatyckim rynku usług hotelarskich udogodnienia w pokojach i aranżację pomieszczeń dla rodzin z dziećmi traktuje się jako
wymóg podstawowy, a nie usługę dodatkową. Ponadto ośrodki, które spełniają
te kryteria, są częściej wybierane przez rodziny z małymi dziećmi. Badania Ariffin i Maghzi (2012) potwierdziły, że dla turystów z dziećmi ważne są nie tylko
funkcjonalne udogodnienia, ale także przyjazna atmosfera i stosunek personelu
hotelowego do najmłodszych gości. Pabian (2018) zwraca natomiast uwagę, że
wsparcie usługi noclegowej ofertą dodatkowego wyposażenia pokoju hotelowego – nie tylko w zakresie potrzeb turystyki rodzinnej, ale w ogóle – może być
źródłem „pozytywnych doznań i gwarantuje klientom sensoryczną satysfakcję”
(Pabian 2018). Walenciuk i Dłużewska (2018) w pracach dotyczących wprowadzania innowacji w hotelach z województw małopolskiego i lubelskiego zaznaczają, że innowacje produktowe (np. taras letni z mega-szachami czy mini-zoo
w jednym z małopolskich hoteli), podnoszące atrakcyjność pobytu najmłodszych
gości w hotelu, zwiększają zainteresowanie obiektem wśród rodzin z dziećmi.
Badania w zakresie oceny potrzeb turystów coraz częściej spotykane są w literaturze przedmiotu, choć stosunkowo rzadko dotyczą potrzeb turystów z dziećmi, a zwłaszcza w zakresie usług noclegowych. Na pewną trudność, wynikającą
z braku zgody hotelarzy w prowadzeniu tego typu badań, zwróciły uwagę Wyleżałek i Puzyreuskaya (2012), które analizowały potrzeby turystów biznesowych
odwiedzających warszawskie hotele. Odmienną sytuację można natomiast za-
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uważyć w przypadku diagnozowania potrzeb i oczekiwań gości korzystających
z usług w gospodarstwach agroturystycznych. Wilk i Keck-Wilk (2013) badały
oczekiwania turystów wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych
w regionie łódzkim, Nowogródzka i Pieniak-Lendzion (2014) – w powiecie siedleckim, a Uglis (2018) przedmiotem swojego zainteresowania uczynił określenie
oczekiwań wobec dodatkowych usług podczas wypoczynku na wsi. Przytoczone
jednak badania potrzeb gości z rynku agroturystyki nie były ukierunkowane specjalnie na turystów z dziećmi.
Przystosowanie hoteli dla potrzeb rodzin z dziećmi, w tym ustalenie pewnych – chociaż minimalnych – wymagań, nie jest regulowane przepisami, jak ma
to miejsce w przypadku osób z dysfunkcją narządu ruchu (Ruszkowski i Szewczyk 2016). Wprowadzenie różnych udogodnień w poszczególnych obiektach jest
uzależnione od strategii funkcjonowania danego hotelu, chęci świadczenia usług
dla segmentu turystyki rodzinnej i może stanowić element przewagi konkurencyjnej na rynku usług hotelarskich.
16

Przegląd literatury w zakresie badań nad krakowskim
hotelarstwem
Badania rynku hotelarskiego w Krakowie prowadzone są od kilkunastu lat przez
specjalistów z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, turystyki czy architektury. Malarz (2010) rozpatrywał rozwój sieci hoteli w aglomeracji krakowskiej
od czasów powojennych do początku XXI w. Wnioski autora o nierównomiernym rozmieszczeniu hoteli w Krakowie, z ich koncentracją w obrębie Starego
Miasta, przyczyniły się do przeprowadzenia omawianych w niniejszym opracowaniu badań właśnie na tym obszarze. Analiza rozmieszczenia bazy noclegowej,
z uwzględnieniem hoteli w centrum Krakowa, w latach 1992–2012 była przedmiotem badań prowadzonych przez Luchtera (2015), a ocenę lokalizacji bazy
noclegowej z punktu widzenia klientów, jeszcze w latach 90. XX w. przedstawili Krupa i Karaś (1995). Rozważań na temat adaptacji budynków zabytkowych
w Krakowie z przeznaczeniem na hotele podjął się Szlezynger (2003). Kruczek
i Stanisławczyk (1995) oceniali dostępność bazy noclegowej dopasowanej do
potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i, chociaż wyniki tych badań mają już wartość historyczną (wykazały, że ówczesna baza noclegowa była
w ogóle nie przygotowana na obsługę tej grupy turystów), nie można ich pominąć
w kontekście omawianej problematyki.
Popyt na krakowskie usługi noclegowe w dobie kryzysu gospodarczego
z początku XXI w. stał się przedmiotem zainteresowania Niemczyk i Sewe-

Przystosowanie krakowskich hoteli dla potrzeb turystyki rodzinnej

ryn (2012). Autorki stwierdziły, że kryzys gospodarczy nie był obojętny dla
branży hotelarskiej i skutkował zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi
świadczone przez hotele najwyższej klasy. Krupa (2012) przeprowadził natomiast badania ankietowe, na podstawie których ocenił jakość usług świadczonych w krakowskich hotelach. Wyniki pokazały, że obsługa personelu hotelowego oraz usługi gastronomiczne zostały ocenione przez klientów wysoko,
a wygląd, otoczenie i zagospodarowanie hoteli – bardzo wysoko. Paluch (2003)
identyfikowała przyczyny konfliktów istniejących w hotelarstwie na przykładzie pracowników wybranych krakowskich hoteli. Seweryn (2007) dokonała
wnikliwej analizy wykorzystania krakowskiej bazy noclegowej, z której wynikało, że turystów przybywających do Krakowa na początku XXI w. obsługiwały
przede wszystkim hotele.
Do najnowszych opracowań, poruszających różnorodną problematykę krakowskiego hotelarstwa, należą m.in. prace Kuzior (2019), Kościółka (2017), Żmudy-Pałki i in. (2018) oraz Żemły i Rządzik (2018). Kuzior (2019) badała determinanty długości pobytu w Krakowie w dobie airbnb.pl i booking.com wykazując, że
najpopularniejszym pośrednikiem, za pomocą którego turyści rezerwują noclegi,
jest serwis internetowy booking.com. Wywnioskowała również, że turyści, którzy
rezerwują pobyt w Krakowie na 5 i więcej dni, zazwyczaj wybierają hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz apartamenty. Kościółek (2018) podjął się określenia
pozycjonowania hoteli w Krakowie biorąc pod uwagę oceny konsumenckie oraz
ceny dostępne na platformie booking.com. Żmuda-Pałka i in. (2018) analizowały dostępność usług wellness i spa w krakowskich hotelach, a Żemła i Rządzik
(2018) oceniali rozpoznawalność krakowskich marek hoteli niezrzeszonych
wśród przyszłej kadry turystycznej. Omawiając literaturę związaną z badaniami
dotyczącymi krakowskiego hotelarstwa należy także wspomnieć prace o charakterze studium przypadku: hotelu Copernicus (Szeląg i Klimek 2010), hotelu
Saskiego (Zin 2005), czy też dziedzictwa powojennego modernizmu – hotelu Forum (Białkiewicz 2016).
Dokonany przegląd literatury pokazuje, że mimo szerokiej tematyki poruszanej w opracowaniach dotyczących krakowskich hoteli, brakuje prac z zakresu przystosowania obiektów do obsługi różnych grup klientów (np. biznesowych, z dysfunkcjami narządu ruchu, seniorów, rodzin z dziećmi). Również
w literaturze dotyczącej innych obszarów Polski można dostrzec pewne luki
w tym zakresie, chociaż należy zaznaczyć, że pewnym wyjątkiem są prace poruszające kwestie dostosowania bazy noclegowej do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu (Bogucka 2010; Kruczek i Stanisławczyk 1995; Ruszkowski
i Szewczyk 2016).
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W celu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu krakowskie hotele przystosowane są do realizacji potrzeb rodzin podróżujących z dziećmi, przeprowadzono
wśród hotelarzy badania ankietowe z zastosowaniem skonstruowanego w tym
celu autorskiego kwestionariusza, który składał się z 29 pytań dotyczących
dostosowania oferty hotelowej dla różnych grup gości. Na potrzeby niniejszego
opracowania analizie poddano część kwestionariusza dotyczycącą zakresu przygotowania obiektu pod względem funkcjonalności i oferty przystosowanej z myślą o rodzinach z dziećmi. W ankiecie znalazły się pytania m.in. o funkcjonujące
udogodnienia dla dzieci, wyposażenie pomieszczeń hotelowych, zniżki i rabaty
dla rodzin z dziećmi czy też specjalną ofertę gastronomiczną. O wypełnienie ankiety poproszono przedstawicieli kadry menadżerskiej poszczególnych obiektów.
Badania ankietowe przeprowadzono w hotelach zlokalizowanych w dwóch
dzielnicach Krakowa – Stare Miasto i Kazimierz. Podejście takie wynikało głównie z dwóch czynników – po pierwsze, koncentracja hoteli w tych miejscach była
niejednokrotnie podkreślana w literaturze (Malarz 2010; Luchter 2015), po drugie, lokalizacja bazy noclegowej blisko zabytkowego centrum ma znaczenie dla
blisko 45% podróżnych zwiedzających miasta (Jabłońska i Kopczyk 2015). Hotele
wytypowano na podstawie adresu zawartego w Centralnym Wykazie Obiektów
Hotelarskich. Kwestionariusz ankiety w wersji papierowej dostarczono łącznie
do 88 hoteli. Badanie przeprowadzono w okresie od listopada 2019 r. do stycznia
2020 r. Około 20% zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu hoteli odmówiło
wypełnienia kwestionariusza ankiety. Ostatecznie zebrano 70 ankiet, które poddano dalszej analizie.

Wyniki
Wśród wszystkich hoteli, które wzięły udział w badaniu, najwięcej było hoteli
trzygwiazdkowych (dalej: 3*) – 47,1% i czterogwiazdkowych (dalej: 4*) – 31,4%
(rysunek 1). Pierwszym z analizowanych aspektów było funkcjonowanie w hotelach pokoi rodzinnych. Ich obecność zadeklarowało 67,1% hotelarzy, przy czym
widoczna jest pewna zależność, że w wyżej skategoryzowanych obiektach tych
pokoi jest mniej (rysunek 2).
Następnie analizowano istniejące w hotelach usprawnienia przygotowane
z myślą o gościach przebywających w obiekcie z dziećmi. W toku prowadzonej
analizy udogodnienia te podzielono na 3 grupy: 1) w zakresie wyposażenia,
2) usług i 3) oferty pobytu.
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Rysunek 1. Struktura hoteli biorących udział w badaniu z uwzględnieniem kategorii
obiektu.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Obecność pokoi rodzinnych, w zależności od kategorii hotelu.
Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej wyżej wspomnianej grupie znalazły się m.in. łóżeczka dla małych
dzieci, wanienki, zabezpieczenia kontaktów elektrycznych, okien, rogów stołów,
pomieszczenia dla wózków, sale zabaw dla dzieci. Na rysunku 3 przedstawiono
szczegółowy udział procentowy poszczególnych udogodnień dotyczących grupy
pierwszej. Najczęstszym udogodnieniem w tej grupie są łóżeczka dla najmłodszych dzieci, oferowane przez 85,7% obiektów oraz możliwość dostawki dla
starszych dzieci – 60,0%. Najmniej licznymi udogodnieniami są elementy wypo-
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sażenia związane ze spędzaniem wolnego czasu i zabawą. Zaledwie 8,6% obiektów oferuje swoim najmłodszym gościom zewnętrzny plac zabaw i salę zabaw
wewnątrz obiektu, nieco więcej (20,0%) hoteli, które nie posiadają sali zabaw,
urządzają „kąciki zabaw” w lobby hotelowym. W hotelach, które zadeklarowały
posiadanie w swoich obiektach sal zabaw, określono ich podstawowe wyposażenie (rysunek 4). Należą do niego przede wszystkim różnego rodzaju zabawki w postaci samochodów, klocków, lalek – obecne we wszystkich salach zabaw.
W 50,5% sal znalazł się także kącik plastyczny, a w 33,3% – gry planszowe oraz
duże klocki/figury.
Do udogodnień w zakresie usług oferowanym rodzinom z dziećmi zaliczono: specjalne menu dziecięce w hotelowej restauracji, możliwość skorzystania
z usług animatora zabaw dziecięcych, czy dostępność numerów telefonów do
lekarzy. Najczęściej oferowaną usługą było specjalnie przygotowane menu dziecięce, oferowane przez 59,0% obiektów (rysunek 5), przy czym usługę tę brano
pod uwagę tylko w tych obiektach, które posiadają restaurację (61 hoteli spośród
70 badanych). Ponad połowa (54,3%) hoteli udostępnia też na życzenie gości numery telefonów do lekarzy w przypadku nagłego zachorowania dziecka. Natomiast w 7,1% obiektów można skorzystać z usług animatora zabaw dziecięcych,
we wszystkich przypadkach organizuje on czas dzieciom na zamówienie, żaden
z analizowanych obiektów nie dysponował specjalnym programem animacyjnym
przeznaczonym dla najmłodszych gości.
Inne
Zewnętrzny plac zabaw
Sala zabaw dla dzieci
Kąciki dla dzieci w lobby
Podjazdy dla wózków
Pomieszczenia dla wózków dziecięcych
Zabezpieczenia np. kontaktów
Wanienki
Telewizja z programem dla dzieci
Podgrzewacze
Stoliki dla dzieci
Dostawki dla starszych dzieci
Łóżeczka dla dzieci
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Rysunek 3. Udogodnienia hotelu dla rodzin z dziećmi w zakresie wyposażenia.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 4. Wyposażenie sal zabaw w obiektach, które deklarują ich posiadanie.
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Udogodnienia dla rodzin z dziećmi w zakresie usług.
Źródło: opracowanie własne.

Trzecią grupę usprawnień analizowanych w niniejszym opracowaniu stanowią udogodnienia w zakresie oferty pobytu w hotelu. Najliczniej w tej grupie reprezentowane są imprezy dla dzieci, które oferuje 31,4% hoteli (rysunek 6), przy
czym najczęściej organizowanymi są tzw. imprezy okolicznościowe, np. przyjęcia
komunijne (77,3%) oraz urodziny dla najmłodszych (50,5%), które z racji swojego charakteru przygotowywane są w oparciu o funkcjonujące w hotelach restauracje oraz skierowane są głównie do lokalnej społeczności, a nie do turystów.
Różnego rodzaju pakiety i zniżki oferuje natomiast 25,7% obiektów, najczęściej
dotyczą one bezpłatnych pobytów dzieci do określonego wieku, przy czym granica ta ustalana jest dobrowolnie i wynosi zazwyczaj 6–7 lat, a niektóre hotele oferują pobyt za 50% wysokości ceny dla dzieci, które nie ukończyły 12 lat. W sporadycznych przypadkach hotele oferują pakiety pobytów rodzinnych i z reguły
dotyczą one świąt, ferii, wakacji lub weekendów. Pozostałe elementy w tej grupie
udogodnień to różnego rodzaju kupony rabatowe i honorowanie Karty Dużej Ro-
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Imprezy skierowane do dzieci

Pakiety i zniżki
Kupony rabatowe na atrakcje dla dzieci
Honorowanie Karty Dużej Rodziny
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Rysunek 6. Udogodnienia dla rodzin z dziećmi w zakresie oferty.
Źródło: opracowanie własne.
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dziny2. Kupony rabatowe, uprawniające do skorzystania ze zniżki na różne atrakcje znajdujące się w Krakowie, można było zidentyfikować w 7,1% obiektów, natomiast Kartę Dużej Rodziny honoruje zaledwie 2,9% obiektów.
Szczegółowa analiza udogodnień dla rodzin z dziećmi wykazała dysproporcje w liczbie istniejących udogodnień w poszczególnych hotelach w zależności od
ich kategorii (tabela 1). Do oceny stopnia zróżnicowania istniejących udogodnień
podzielono je na 3 grupy w zależności od liczby oferowanych udogodnień. Grupa
pierwsza z liczbą udogodnień 1–5, grupa druga z liczbą udogodnień 6–10, grupa
trzecia z liczbą udogodnień 11–15. W hotelach najniższej kategorii (1*) nie zidentyfikowano w ogóle drugiej i trzeciej grupy udogodnień. W kategorii hoteli 3* ponad połowa obiektów (51,5%) oferowała od 1 do 5 udogodnień. Również spośród
hoteli 4* najwięcej oferowało ten zakres udogodnień (1–5). Sytuację odmienną
zaobserwowano, w hotelach 2* i 5*, w których to przeważały obiekty z liczbą
udogodnień z zakresu 6–10.

Podsumowanie
Baza noclegowa stanowi jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego i świadczy o przygotowaniu obszaru recepcji turystycznej do
obsługi turystów. Jej rodzaj, wielkość oraz zakres oferowanych usług zależą od
wielu czynników, zwłaszcza od struktury ruchu turystycznego na danym terenie.
Dlatego też baza noclegowa powinna przede wszystkim spełniać oczekiwania,
upodobania oraz potrzeby różnych grup klientów. Wyodrębnienie rodzin podróżujących z dziećmi jako segmentu turystyki rodzinnej, wymaga profilowania
oferty turystycznej, również w zakresie zakwaterowania podczas podróży. Pomimo tego, że udogodnienia dla najmłodszych gości nie są regulowane odrębnymi
2
Karta Dużej Rodziny – ogólnopolski system zniżek wspierający rodziny wielodzietne (od
3 dzieci) w zakresie korzystania z różnego rodzaju usług, w tym turystycznych i rekreacyjnych.
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Tabela 1. Zróżnicowanie pod względem liczby udogodnień w hotelach poszczególnych kategorii
Liczba udogodnień
1–5

Hotele 1*

100,0%

Hotele 4*

45,5%

Hotele 2*
Hotele 3*

Hotele 5*

Liczba udogodnień
6–10

25,0%

75,0%

40,0%

50,5%

51,5%

Źródło: opracowanie własne.

39,4%

36,4%

Liczba udogodnień
11–15

9,1%

18,1%
10,0%

przepisami, wiele hoteli – chcąc obsługiwać segment turystyki rodzinnej – wprowadza rozmaite rozwiązania mające na celu podniesienie atrakcyjności pobytu
rodzin z dziećmi.
Analizowane w opracowaniu hotele, zlokalizowane na terenie miasta Krakowa, nie są w jednakowym stopniu przygotowane do wymagań turystyki rodzinnej, a liczba oferowanych udogodnień kształtuje się różnie w poszczególnych
kategoriach hoteli. Oferowane udogodnienia dotyczą najczęściej podstawowych
elementów wyposażenia takich jak łóżeczka dziecięce, dostawki dla starszych
dzieci, kanały telewizyjne dedykowane najmłodszym. W przypadku usług najczęściej deklarowaną jest usługa gastronomiczna polegająca na stworzeniu specjalnego menu dziecięcego. Natomiast najrzadziej spotykane udogodnienia w krakowskich hotelach dotyczą aranżacji specjalnej przestrzeni, czy to na świeżym
powietrzu, czy też w pomieszczeniach hotelu, które wiązałyby się z większymi
nakładami finansowymi. Zaskakujący jest stosunkowo niski odsetek hoteli, które oferują specjalne zniżki czy pakiety pobytowe dla rodzin, zwłaszcza że są to
działania wymagające raczej kreatywności i inicjatywy aniżeli dużych nakładów
finansowych. Przypuszczalnie niezbyt szeroki zakres oferowanych udogodnień
dla segmentu turystyki rodzinnej przez krakowskie hotele związany jest z tym, że
hotele te bardzo często obsługują różnych turystów m.in. biznesowych czy grupy
zorganizowane, których preferencje i oczekiwania co do pobytu w hotelu niekoniecznie współgrają z wymaganiami rodzin podróżujących z dziećmi.
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Aktywność turystyczna mieszkańców małych miast i wsi – studium
przypadku
STRESZCZENIE

Obecnie podróżują mieszkańcy zarówno dużych miast i miasteczek, jak i miejscowości położonych na obszarach wiejskich. Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie poziomu aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi. Badania ankietowe przeprowadzono wśród mieszkańców trzech gmin województwa
wielkopolskiego. Dobór respondentów miał charakter losowo-kwotowy. Zgromadzony materiał źródłowy stanowiło 790 kwestionariuszy ankiety, które poddano
analizie merytorycznej i statystycznej. Wyniki badań wskazują na istotne zróżnicowanie poziomu aktywności turystycznej badanych ze względu na miejsce zamieszkania. Model regresji logistycznej wykazał, że czynnikami mającymi istotny
wpływ na aktywność turystyczną są również wiek i poziom wykształcenia. Za
główne czynniki utrudniające podejmowanie aktywności turystycznej respondenci uznali brak środków finansowych i obowiązki zawodowe.
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Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, mieszkańcy małych miast, mieszkańcy
wsi, obszary wiejskie

Tourist activity of small towns and villages residents – case study
S U M M A RY

Currently, residents of both large cities and small towns, as well as places located
in rural areas travel. The purpose of this chapter is to show the level of tourist
activity of inhabitants of small towns and villages. Surveys were conducted
among residents of three communes of Wielkopolska voivodship. The selection
of respondents was of a random and quota nature. The collected source material
consisted of 790 questionnaires that were subject to substantive and statistical
analysis. The research results indicate a significant differentiation in the level of
tourist activity of the respondents according to the place of residence. The logistic
regression model showed that age and education levels also have a significant
impact on tourism activity. The respondents considered the lack of financial
resources and professional duties to be the main factors impeding tourism activity.
Keywords: tourist activity, small towns residents, villages residents, rural areas

Wstęp

Aktywność turystyczna mieszkańców małych miast i wsi...

Aktywność turystyczna jest jedną z form aktywności współczesnego człowieka.
Wynika ona z ciekawości świata, potrzeby zmiany codziennego otoczenia oraz
stanowi przejaw stylu życia (Alejziak 2011). Z tego m.in. względu problematyka aktywności turystycznej stała się jednym z podstawowych mierników jakości życia i wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego. Obecnie podróżują mieszkańcy
zarówno dużych miast i miasteczek, jak i miejscowości położonych na obszarach wiejskich. Warto podkreślić, że w chwili obecnej – w 2020 r. – ze względu
na panującą pandemię koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, aktywność turystyczna na świecie jest niewskazana i niemożliwa w wyniku zwieszenia
ruchu lotniczego. Ponadto niestabilna sytuacja polityczna, kataklizmy naturalne
i załamania pogody, czy zamachy terrorystyczne powodują zmiany w aktywności
turystycznej wielu ludzi, którzy podróżują mniej i krócej lub nawet całkowicie
rezygnują z takich działań.
Niewątpliwie czynnikiem mającym wpływ na poziom aktywności turystycznej
ma klasa miejscowości zamieszkania (GUS 2019; Mazurek-Kusiak 2019). Obszary
wiejskie i małomiasteczkowe zwykle kojarzą się z wykorzystaniem ich jako destynacji turystycznych. Stanowią doskonałe tereny do rozwoju i uprawiania wielorakich form turystyki. Postępujący proces dezurbanizacji sprawia, że wsie i małe
miasta coraz częściej stają się atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla ludności
z dużych miast i metropolii. Co więcej stanowią one doskonałe miejsce nie tylko
do zamieszkania, ale również do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej
(Uglis i Kozera-Kowalska 2019; Wojewódzka-Wiewiórska i Atkociuniene 2019).
Z danych GUS wynika, że na skutek dodatniego przyrostu naturalnego i salda
migracji (szczególnie wewnętrznych) liczba mieszkańców wsi i małych miast systematycznie wzrasta, natomiast spadek liczby ludności dotyczy wyłącznie miast.
Obecnie na wsi zamieszkuje 15,3 mln osób, czyli 39,9% ludności Polski. Z kolei
w małych miastach, poniżej 20 tys. mieszkańców, zamieszkuje 5 mln mieszkańców (Ludność… 2019). Łącznie obie te grupy stanowią ponad połowę (52,9%)
populacji kraju. Bez wątpienia mieszkańcy małych miast i wsi stanowią ważny
segment popytu turystycznego. Znajomość czynników warunkujących proces podejmowania aktywności turystycznej w tej grupie jest więc ważna z naukowego
i gospodarczego punktu widzenia.
Obszarem generującym ruch turystyczny są duże miasta, dlatego w literaturze
naukowej, poruszającej problematykę aktywności turystycznej, dokładnie opisane
są uwarunkowania wyjazdów mieszkańców miast i metropolii (Zamelska, Machnik i Kaczor 2017; Ziółkowska-Weiss 2019), czy wybranych segmentów rynku, np.
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seniorów (Szpara 2015; Zawadka 2016; Dudoń i Bogusz 2019), dzieci i młodzieży
(Luberda 2013; Łaciak 2015). Niestety tematyka aktywności turystycznej mieszkańców wsi jest rzadziej przedmiotem badań naukowych. Jak wskazuje A. Balińska
(2014), problematyka ta również nie była poruszana w żadnym czasopiśmie wydawanym przez Elsevier w ciągu ubiegłych 15 lat. Należy wspomnieć, że w literaturze krajowej w ostatnim czasie opublikowano kilka prac poruszających problematykę aktywności mieszkańców wsi (Górka 2010; Balińska 2014; Uglis i Roszak
2016; Karbowiak 2017; Seweryn i Niemczyk 2018) oraz mieszkańców małych
miast (Uglis i Guth 2015). Warto podkreślić, że liczba miejscowości na terenach
wiejskich w Polsce systematycznie zmniejsza się ale za to przybywa małych miast,
w XXI w. prawa miejskie otrzymało już łącznie 60 miejscowości.
Głównym celem niniejszego rozdziału oraz przeprowadzonych badań jest
ukazanie poziomu aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi oraz
identyfikacja czynników oddziałujących na tę aktywność. W celu realizacji przedmiotu badań sformułowano następujące pytania badawcze:
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PB 1: 	Czy na poziom aktywności turystycznej ma wpływ klasa miejsca zamieszkania?
PB 2: 	Jakie są główne motywy i bariery podejmowania aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi?
PB 3: 	Jakie są preferencje dotyczące oferty turystycznej mieszkańców małych miast i wsi?

Poruszana w rozdziale problematyka wypełnia lukę badawczą w literaturze naukowej.

Materiał i metodyka badań
Materiał faktualny do napisania rozdziału stanowiły wyniki badań własnych
przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki
ankiety bezpośredniej, za pomocą autorskiego kwestionariusza badawczego. Badania terenowe przeprowadzono od stycznia 2017 r. do września 2018 r. wśród
mieszkańców trzech gmin: Pniewy (gmina miejsko-wiejska), Rogoźno (gmina
miejsko-wiejska) i Rokietnica (gmina wiejska). Dobór respondentów do badań
miał charakter losowo-kwotowy, zmienną kontrolną było miejsce zamieszkania,
pozwalające wychwycić różnice w postrzeganiu poziomu aktywności turystycznej mieszkańców obszarów małomiasteczkowych i wsi. Udział w badaniu był
dobrowolny i anonimowy. Badaniami objęto mieszkańców wyżej wymienionych
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gmin w wieku 15 i więcej lat. Charakter losowo-kwotowy próby zapewnił losowy
dobór respondentów i jednocześnie gwarantował zgodność próby ze strukturą
populacji ze względu na miejsce zamieszkania.
Jednym z podstawowych zagadnień w badaniach empirycznych z zakresu turystyki – z uwagi na brak możliwości przebadania całej populacji – jest pytanie
o właściwą liczebność próby (Bartlett, Kotrlik i Higgins 2001; Teeroovengadum
i Nunkoo 2018). Do obliczenia niezbędnej liczebności próby zastosowano wzór
na minimalną wielkość próby (Szreder 2010; Taherdoost 2017). Dokładając
starań, aby pobrana próba umożliwiła uogólnienie wyników na całą populację,
przyjęto dopuszczalny maksymalny błąd pomiaru na poziomie 3–4%, poziom ufności 95%. Liczebność populacji wyznaczono na podstawie liczby mieszkańców
badanych gmin. Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi wielkość próby
powinna liczyć od 593 (błąd: 4%) do 1 044 (błąd: 3%) osób.
Zgromadzony materiał faktualny poddano analizie merytorycznej, w wyniku
której do dalszej analizy skierowano 790 kwestionariuszy ankiety. Przy takiej liczbie kompletnych kwestionariuszy błąd pomiaru wyniósł 3,5%. Badaniem objęto
310 (39,2%) mieszkańców miast oraz 480 (60,8%) mieszkańców wsi. Uzyskana
próba odpowiadała strukturze liczby mieszkańców badanych gmin w 2018 r.
Następnie materiał źródłowy wprowadzono do arkusza kalkulacyjnego
w celu przeprowadzenia analiz statystycznych przy użyciu programu Statistica
13.3. Do określenia niezależności badanych grup zastosowano test niezależności
chi-kwadrat (χ2). Dodatkowo wykorzystano testy nieparametryczne, tj. test serii
Walda-Wolfowitza, test U Manna-Whitneya, test ANOVA Kruskala-Wallisa. W celu
sprawdzenia, które zmienne mogą wywierać istotny wpływ na poziom aktywności turystycznej zastosowano regresję logistyczną. Do opracowania modelu regresji logistycznej zastosowano wzór po transformacji logitowej (Stanisz 2007),
która przekształca prawdopodobieństwo P = P (Y = 1).

Omówienie wyników badań własnych
Profil badanych
W badanej grupie większość stanowili mężczyźni – 52,7%, a udział kobiet wyniósł 47,3%. Przedział wiekowy respondentów był zróżnicowany i wahał się od
15 do 83 lat. Średnia wieku respondentów wyniosła 36 lat (Me = 33). Dominującą grupą były osoby młode do 30 lat – 37,6%, w tym obliczona wartość mediany
wyniosła 25 lat, następnie osoby w przedziale 51–60 lat – 8,7% oraz powyżej
60 lat – 5,1%. Warto podkreślić, że ¾ ankietowanych nie przekroczyła 44 lat.
Zróżnicowany był również poziom wykształcenia respondentów, tj. na poziom
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podstawowy i gimnazjalny wskazało 9,1%, zawodowy – 25,2%, średni – 38,5%,
a wyższy – 27,2%.
Pod względem wielkości miesięcznych dochodów netto na osobę w gospodarstwie domowym, ponad połowa ankietowanych (51,9%) deklarowała dochody powyżej 1 500 zł. Dochód w pierwszym przedziale do 1 000 zł wskazało
22,7%, w drugim 1 000–1 500 zł – 25,4%, natomiast najwyższe dochody deklarowało 21,5% respondentów. Biorąc pod uwagę status zawodowy stwierdzono,
że były to głównie osoby aktywne zawodowo. Ponad połowę stanowili pracownicy fizyczni i umysłowi, przedsiębiorcy – 11,4%, statusem studenta/ucznia legitymowało się 12,8%, a rolnika – 9,0%. Z kolei osoby bezrobotne i osoby niepracujące z wyboru stanowiły 5,4% badanej próby. Analizując status zawodowy
badanych respondentów można stwierdzić, że w pełni odzwierciedla on populację generalną.
Zestawiając dane na temat wysokości miesięcznych dochodów i status zawodowy zaobserwowano, że na najniższe dochody wskazali studenci/uczniowie,
pracownicy fizyczni i bezrobotni. Z kolei najwyższe dochody określili pracownicy umysłowi i pracownicy fizyczni, przedsiębiorcy oraz rolnicy. W przypadku
rolników stwierdzono, że najwyższy poziom dochodów deklarowało 59,2% badanych.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę badanej próby z uwzględnieniem
miejsca zamieszkania jako zmienną kontrolną. Wśród badanych mieszkańców
wsi dominowały kobiety. Warto zwrócić uwagę, że w grupie mieszkańców terenów miejskich 14 badanych wskazało jako status zawodowy – rolnik. Należy
podkreślić, że badane grupy różnią się istotnie statystycznie pod względem analizowanych cech społeczno-demograficznych, na co wskazują wartości p dla statystyki niezależności χ2.

Aktywność turystyczna badanych

Przedmiotem zainteresowań badawczych była aktywność turystyczna mieszkańców małych miast i wsi. W badaniu za osobę aktywną turystycznie przyjęto
osobę, która uczestniczyła w turystycznym wyjeździe obejmującym co najmniej
jeden nocleg w okresie dwóch lat przed badaniem. Zdecydowana większość respondentów (86,8%) deklarowała, że jest aktywna turystycznie. Potwierdza to,
że turystyka jest istotnym elementem życia współczesnego człowieka. Udział
osób aktywnych turystycznie wśród mieszkańców badanych miast wyniósł ponad 90%, natomiast wśród mieszkańców terenów wiejskich – 84,6%. Test χ2 wykazał statystycznie istotne różnice w poziomie aktywności turystycznej badanych
grup respondentów (p=0,020).
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu (w %)
Wyszczególnienie

Płeć

kobiety
mężczyźni

Wiek

do 30 lat
31–40
41–50
51–60
61 i więcej

Poziom wykształcenia

podstawowe i gimnazjalne
zawodowe
średnie
wyższe

Dochód na 1 członka
gospodarstwa domowego
w złotych

do 1 000 zł
1 000–1 500 zł
1 500–2 200 zł
Powyżej 2 200 zł

Status zawodowy

pracownik fizyczny
pracownik umysłowy
bezrobotny
student/uczeń
emeryt/rencista
rolnik
przedsiębiorca
wolny zawód
osoba niepracująca z wyboru

Źródło: badania własne.

Miasto
(n = 310)

Wieś
(n = 480)

41,3
58,7

51,3
48,7

46,8
22,2
16,8
8,1
6,1

31,7
35,6
19,2
9,2
4,3

11,0
19,0
40,0
30,0

7,9
29,2
37,5
25,4

10,6
8,7
21,3
59,4

7,7
17,1
28,1
47,1

25,8
27,4
3,2
19,0
6,5
4,5
9,0
2,6
2,0

26,2
23,8
2,3
8,8
3,1
11,9
12,9
7,7
3,3

χ2=7,49; df=1; p=0,006

χ2= 24,51; df=4; p=0,000

χ2= 11,36; df=3; p=0,010

χ2= 20,33; df=3; p=0,000

χ2=43,91; df=7; p=0,000

Wyniki badań GUS (2019) wskazują, że liczba mieszkańców Polski w wieku 15 lat
lub więcej aktywnych turystycznie rokrocznie się zwiększa zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi. Biorąc pod uwagę mieszkańców wsi udział aktywnych turystycznie w 2017 r. wyniósł 50,0% a w 2018 r. – 51,9%, natomiast wśród mieszkańców
miast kształtował się odpowiednio na poziomie 64,0% i 67,7% (GUS 2018, 2019).
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Aktywność turystyczna jest rezultatem wielu czynników sprawczych. W związku z tym za pomocą regresji logistycznej zbadano, jak wpływają na nią czynniki
społeczno-demograficzne (wiek, płeć, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, wysokość dochodu). Zmienną aktywność turystyczną, jako dychotomiczną
zmienną Y, przyjęto w badaniu tak, że 1 – oznacza respondenta aktywnego turystycznie, a 0 – respondenta nieaktywnego turystycznie.
Wyniki analizy wykazały istotne wartości współczynnika regresji logistycznej
dla trzech zmiennych niezależnych, dla których poziom p jest mniejszy niż 0,05.
Wyliczone wartości umożliwiły opisać model logistyczny następująco:
logit P = 1,121 – 0,019 WIEK + 0,288 WYKSZTAŁCENIE + 0,496 ZAMIESZKANIE
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Poziom p dla testu χ2 okazał się istotny (p<0,001), a to oznacza, że oszacowany model wnosi coś nowego, różni się bowiem istotnie od modelu tylko z wyrazem wolnym. Największy wpływ na funkcję logitową ma współczynnik zmiennej
ZAMIESZKANIE, natomiast najmniejszy wpływ ma współczynnik przy zmiennej
WIEK. Ujemna wartość parametru WIEK wskazuje, że wzrost wielkości tej zmiennej zmniejsza prawdopodobieństwo aktywności turystycznej.
Z marketingowego punktu widzenia istotne było poznanie głównych motywów podejmowania wyjazdów turystycznych oraz określenie czynników je warunkujących. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu (McIntosh, Goeldner i Ritchie 1995; Rudnicki 2009; Kozioł 2012; Uglis i Guth 2015; Uglis i Roszak
2016) opracowano wykaz głównych motywów podjęcia podróży. Respondenci
każdemu z ośmiu wskazanych w kwestionariuszu ankiety motywów przypisali
notę w skali od 1 (w ogóle nie ważny) do 5 (bardzo ważny). Na podstawie udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że wiodącym motywem uprawiania turystyki
przez respondentów był wypoczynkowo-rekreacyjny cel wyjazdu (3,7). Istotne
znaczenie miały również motywy poznawcze (3,6) i możliwość obcowania z przyrodą (3,5). Najmniej znaczącymi motywatorami okazały się potrzeby duchowe,
odwiedziny krewnych lub znajomych oraz chęć przeżycia przygody. W przypadku
oceny rozrywki jako głównego motywu peregrynacji turystycznych respondenci
wskazali najczęściej (dominanta) odpowiedź „trudno powiedzieć” (32,8%), a jednocześnie dla 40,6% motyw ten był ważny lub bardzo ważny.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki oceny głównych motywów wyjazdów turystycznych z podziałem na miejsce zamieszkania i przeprowadzono testy
statystyczne w celu określenia zależności między nimi (rysunek 1). Test serii
Walda-Wolfowitza wykazał istotny statystycznie wpływ miejsca zamieszkania
w przypadku wszystkich analizowanych motywów. Z kolei zastosowanie testu U
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Tabela 2. Motywy wyjazdów turystycznych
Motywy podjęcia wyjazdów
turystycznych* – wyszczególnienie
chęć poznania nowych miejsc / ludzi /
kultur / zabytków
obcowanie z przyrodą
wypoczynek / rekreacja
rozrywka (zabawa, koncerty, eventy)
duchowe (pielgrzymki, miejsca święte)
poprawa stanu zdrowia
odwiedziny krewnych / znajomych
chęć przeżycia przygody / ryzyka

Miasto
(n=310)

Wieś
(n=480)

średnia

odchylenie
standardowe

średnia

odchylenie
standardowe

3,7

1,2

3,6

1,3

3,5
3,8
3,3
2,7
2,8
3,2
3,3

1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1,1
1,3

3,6
3,7
3,2
2,6
3,0
2,8
2,9

1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,2

skala: 1 – w ogóle nie ważny, 2 – raczej nieważny, 3 – trudno powiedzieć, 4 – raczej ważny, 5 – bardzo
ważny
*

Źródło: badania własne.

Manna-Whitneya wykazało wysoce istotne różnice w sile wpływu (p<0,01) miejsca zamieszkania w przypadku trzech motywów, tj. poprawy stanu zdrowia, odwiedzin krewnych/znajomych oraz chęci przeżycia przygody lub ryzyka.
Następnie przeprowadzono analizy wpływu płci, aktywności turystycznej,
poziomu wykształcenia i wieku respondentów na przyznane noty badanym motywom. W przypadku cech o charakterze dychotomicznym (płeć, aktywność turystyczna) zastosowano test serii Walda-Wolfowitza i test U Manna-Whitneya,
natomiast dla wykształcenia i wieku – test ANOVA Kruskala-Wallisa. Test serii
Walda-Wolfowitza wykazał statystycznie istotny wpływ płci na motywy związane z odwiedzinami krewnych lub znajomych (p=0,01), natomiast test U Manna-Whitneya – na motywy duchowe (p=0,04).
Z kolei biorąc pod uwagę aktywność turystyczną respondentów istotne statystycznie zróżnicowanie wykazano w przypadku chęci obcowania z przyrodą (test
serii Walda-Wolfowitza, p=0,002) oraz rozrywki jako głównego motywu wyjazdu
turystycznego (test U Manna-Whitneya, p=0,006). Wpływ wykształcenia okazał
się wysoce istotny statystycznie (p=0,005) jedynie w przypadku rozrywkowego
celu wyjazdu turystycznego. Wiek respondentów istotnie statystycznie różnicował przyznane noty w przypadku następujących motywów: obcowanie z przyrodą (p=0,027), motywy duchowe (p=0,002), odwiedziny krewnych/znajomych
(p=0,008) oraz chęci przeżycia przygody/ryzyka (p=0,000). Warto podkreślić, że
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chęć przeżycia przygody / ryzyka

2,9

odwiedziny krewnych / znajomych

3,2

2,8
2,8

poprawa stanu zdrowia

3,3

3,0

2,7
2,6

duchowe (pielgrzymki, miejsca święte)

3,3
3,2

rozrywka (zabawa, koncerty, eventy)

3,8
3,7

wypoczynek / rekreacja

3,5
3,6

obcowanie z przyrodą
chęć poznania nowych miejsc / ludzi / kultur /
zabytków

3,7
3,6
0

0,5

miasto
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1
2
3 Rysunek 1. Motywy wyjazdów turystycznych.
Źródło: badania własne.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

wieś

motyw wypoczynku na łonie przyrody (obcowanie z przyrodą) i potrzeby duchowe były wyżej ocenione przez starszych respondentów, natomiast motyw odwiedziny krewnych oraz chęć przeżycia przygody/ryzyka podczas wyjazdu – przez
osoby młodsze.
Następnie stworzono model regresji logistycznej, za pomocą którego zbadano
wpływ omawianych wcześniej ośmiu motywów podjęcia wyjazdu turystycznego
na aktywność turystyczną respondentów. Po zdefiniowaniu zmiennych do budowy modelu i zastosowaniu odpowiedniej procedury estymacji parametrów modelu regresji logistycznej otrzymano wyniki, które potwierdziły istotny wpływ badanych motywów na aktywność turystyczną ankietowanych. Wartość p dla statystyki
dobroci dopasowania χ2 okazała się statystycznie istotna (p<0,05). W celu poprawy funkcyjnej modelu zmienne niezależne poddano logarytmowaniu, wartość p
dla statystyki χ2 okazała się statystycznie istotna na poziomie p<0,01. W wyniku
wprowadzenia logarytmów zmiennych do modelu poprawiła się jakość modelu.
W obu analizach stwierdzono, że współczynniki regresji logistycznej były istotne
tylko dla dwóch zmiennych niezależnych, tj. wypoczynek/rekreacja i rozrywka, na
poziomie p<0,05. Do budowy modelu zastosowano zmienne zlogarytmowane.
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Model logistyczny opracowano w postaci:

logit P = 0,646 + 1,069 WYPOCZYNEK + 1,524 ROZRYWKA

Wyniki tej analizy pokazują, że motywy wypoczynkowe i rozrywkowe są istotnie
związane z aktywnością turystyczną respondentów. Nieistotny okazał się tylko
wyraz wolny. Dodatnie współczynniki zmiennych informują, że wzrost tych wielkości powoduje zwiększenie szansy na podjęcie aktywności turystycznej.
Bez wątpienia znajomość głównych motywów podejmowania podróży turystycznych jest kluczowa dla podmiotów reprezentujących stronę podażową rynku
turystycznego, ale równie ważna jest znajomość barier utrudniających decyzje
o wyjazdach turystycznych. W trakcie badania poproszono respondentów o wskazanie dwóch najważniejszych barier uczestnictwa w wyjazdach turystycznych.
Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, że zdaniem prawie połowy badanych
(48,4%) brak środków finansowych jest główną barierą aktywności turystycznej.
Kolejnym istotnym utrudnieniem w opinii ankietowanych są obowiązki zawodowe (36,3%) i obowiązki domowe (19,9%). Dane dotyczące omawianej kwestii,
z uwzględnieniem miejsca zamieszkania respondentów, przedstawiono w tabeli 3.
Zdaniem co piątego z badanych mieszkańców wsi brak zainteresowania aktywnością turystyczną stanowi główną barierę w podejmowaniu wyjazdów turystycznych. Warto podkreślić, że mieszkańcy terenów wiejskich wskazywali dwa razy
częściej na problemy zdrowotne jako główną barierę aktywności turystycznej.
Następnie analizie poddano dane dotyczące kwestii związanych z podejmowanymi aktywnościami turystycznymi. Przedmiotem zainteresowań badawczych
były determinanty wyboru miejsca wyjazdu turystycznego oraz miejsca celu peregrynacji (tabela 3). Wybierając miejsce wypoczynku respondenci, niezależnie
od miejsca zamieszkania, kierowali się najczęściej rekomendacją rodziny/znajomych. Test niezależności χ2 wykazał, że wybór destynacji turystycznej zależy
od miejsca zamieszkania (p=0,03). Wśród badanych największe zróżnicowanie
udzielonych odpowiedzi stwierdzono w przypadku determinanty zajmującej
drugie miejsce. Dla mieszkańców miast okazał się nią wyjazd w nowe miejsca,
natomiast dla mieszkańców wsi istotna była atrakcyjna oferta biura podróży.
Biorąc pod uwagę cel podróży turystycznej wśród badanych największą
popularnością cieszyło się morze i obszary górskie. Trzecim ważnym celem wyjazdów turystycznych dla mieszkańców badanych miast okazały się duże miasta
(28,7%), z kolei dla mieszkańców badanych wsi – akweny śródlądowe (33,3%).
Dla obu badanych populacji najmniej popularnym celem podróży turystycznych
okazał się wypoczynek u rodziny.
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Tabela 3. Wybrane przejawy aktywności turystycznej (w %)
Wyszczególnienie

Bariery wyjazdów turystycznych*
brak środków finansowych
brak zainteresowania aktywnością turystyczną
problemy zdrowotne
obowiązki domowe
obowiązki zawodowe
Determinanty wyboru miejsca wypoczynku
zawsze wyjeżdżam w to samo miejsce
rekomendacja rodziny/znajomych
atrakcyjna oferta biura podróży
popularność wśród innych turystów
zawsze wyjeżdżam w nowe miejsce

Najczęstszy cel podróży turystycznych*
morze
obszary górskie
parki narodowe / krajobrazowe
akweny śródlądowe
duże miasta
uzdrowiska
dzikie obszary (pustynie, trudno dostępne miejsca)
wypoczynek u rodziny
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Preferowana długość wyjazdu turystycznego
do 3 dni
4–7 dni
8–14 dni
powyżej 14 dni

*

Deklarowana wysokość wydatków podczas wyjazdu
turystycznego na 1 osobę
do 600 zł
do 1 000 zł
do 2 000 zł
powyżej 2 000 zł
respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Źródło: badania własne.

Miasto
(n = 310)

Wieś
(n = 480)

63,5
12,9
9,7
13,9
47,4

38,5
22,1
19,2
23,8
29,2

16,5
28,7
14,1
15,2
25,5

19,6
24,6
21,2
15,6
19,0

45,2
30,0
20,3
23,5
28,7
11,0
11,6
8,7
7,7

48,3
39,2
28,5
33,3
18,1
14,2
9,8
6,3
4,6

27,7
53,9
16,5
1,9

32,5
51,3
15,4
0,8

20,3
37,7
27,7
14,3

21,5
48,5
23,5
6,5
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Kolejną ważną kwestią poruszaną w badaniu było określenie preferowanej
przez respondentów długości wyjazdu oraz akceptowanej wysokości wydatków
turystycznych (tabela 3). Ponad połowa respondentów (52,3%) wskazała na wyjazdy na 4–7 dni, wyjazd 8–14 dni – 15,8%, zaś wyjazd powyżej 14 dni – tylko
1,3%. Z wyjazdów najkrótszych, tj. do 3 dni, korzystało 30,6% badanych. Długość
preferowanego wyjazdu nie zależy od miejsca zamieszkania, płci i wieku, natomiast statystyczne różnice w sile wpływu stwierdzono w przypadku wykształcenia (p<0,001).
Z ekonomicznego punktu widzenia istotne było określenie możliwości finansowych respondentów. Analizując materiał źródłowy dotyczący deklarowanej
kwoty wydatków w czasie wyjazdu turystycznego stwierdzono, że były one zróżnicowane. Co piąty respondent gotów był wydać podczas wyjazdu turystycznego
nie więcej niż 600 zł, z kolei co czwarty nawet do 2 000 zł. Jednakże największą
grupę stanowili badani deklarujący gotowość poniesienia wydatku turystycznego
w kwocie do 1 000 zł – stanowili oni 44,3%. Stwierdzono wysoce istotny wpływ
miejsca zamieszkania (p<0,001) i wykształcenia (p=0,001) na deklarowaną wysokość wydatków turystycznych. Wysokość wydatków nie zależy od płci i wieku
respondentów. Dodatkowe analizy wykazały między deklarowaną wysokością
wydatków podczas wyjazdu turystycznego a preferowaną długością wyjazdu dodatnią istotną korelację o słabej sile związku.
Kolejnym przedmiotem zainteresowań badawczych było określenie preferowanych destynacji turystycznych, sposobu organizacji wyjazdu oraz wyboru
środka transportu. Zdecydowana większość respondentów deklaruje spędzanie
czasu wolnego w Polsce (57,6%). Ankietowani preferują samodzielną organizację
krajowego wyjazdu turystycznego (61,8%), natomiast w przypadku wyjazdów
zagranicznych korzystają z ofert biur podróży. W tym przypadku stwierdzono
statystyczne różnice w sile wpływu miejsca zamieszkania (p<0,001).
Wybór kierunku wyjazdu determinuje również użycie środka transportu
umożliwiającego dotarcie do wakacyjnej destynacji. Najpopularniejszy okazał się
samochód (53,9%) i samolot (17,2%). Niemal co ósmy respondent podczas swoich wojaży turystycznych korzysta z usług przewoźników kolejowych. Najmniej
popularnym środkiem transportu okazał się autobus (8,9%) i autostop. W zakresie wyboru środka transportu nie stwierdzono istotnego statystycznie zróżnicowania udzielonych odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania.
Wybierając się w podróż turystyczną ważną kwestią jest wybór miejsca noclegowego. Jego wybór determinuje komfort pobytu oraz wysokość ponoszonych
kosztów. W trakcie badania poproszono respondentów o wskazanie maksymalnie
dwóch rodzajów obiektów noclegowych najczęściej wybieranych podczas swo-
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ich podróży turystycznych. Wyniki badań wykazały, że najchętniej wybieranymi
obiektami noclegowymi były: hotel/motel (37,7%), pensjonat (26,7%) oraz domki letniskowe (24,2%). Niemal co czwarty respondent wskazał na gospodarstwo
agroturystyczne podczas wyjazdu jako najczęściej wybierany obiekt noclegowy,
co ciekawe gospodarstwa agroturystyczne były chętniej wybierane przez mieszkańców wsi (25,2%) niż miasta (19,0%). Z kolei co dziesiąty z badanych korzystał
z możliwości zatrzymania się u krewnych lub znajomych. Podczas podejmowania
decyzji o wyborze obiektu noclegowego prawie połowa respondentów kierowała
się przede wszystkim ceną (49,7%) oraz jego lokalizacją (38,7%). Dla co szóstego
respondenta ważna była rekomendacja znajomych.
Przygotowując się do podróży ankietowani korzystali z wielorakich źródeł
informacji na temat docelowego miejsca wyjazdu. Najważniejszym źródłem był
internet (45,2%) oraz rekomendacje znajomych i rodziny (32,5%). Miejsce zamieszkania nie wpłynęło istotnie na zróżnicowanie udzielonych odpowiedzi.

Podsumowanie
40

Polacy chętnie podejmują aktywności turystyczne, jak podaje GUS – uogólnione
tempo wzrostu liczby aktywnych mieszkańców Polski wynosi ponad 4% w stosunku do poprzedniego roku (GUS 2019). Udział mieszkańców terenów wiejskich
w turystyce jest mniejszy od średniej krajowej, ale systematycznie się zwiększa –
już ponad połowa mieszkańców jest aktywna turystycznie. Dokonujące się zmiany na polskiej wsi i w małych miastach wynikają przede wszystkim ze zmiany
struktury mieszkańców. Dezagraryzacja i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wpływają na zmianę postrzegania ich jako monofunkcyjnych, gdzie dominuje produkcja rolnicza, na rzecz miejsc atrakcyjnych do zamieszkania. Zatem
zmiany w strukturze mieszkańców współczesnej wsi i małych miast wpływają na
zmiany w strukturze konsumpcji, w tym konsumpcji usług turystycznych.
Poznanie motywów i barier aktywności turystycznej mieszkańców małych
miast i wsi ma istotne znaczenie dla podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym. Znajomość preferencji i oczekiwań w stosunku do oferty turystycznej
sprzyja lepszemu przygotowaniu oferty i, dzięki temu, osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
Analiza wyników badań własnych pozwoliła wyciągnąć kilka istotnych wniosków. Z badań wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość ankietowanych mieszkańców małych miast i wsi (86,8%) to osoby aktywne turystycznie.
Przeprowadzone analizy wykazały istotne różnice pod względem cech społecz-
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no-demograficznych opisujących badane grupy (miasto, wieś). Jednakże można
stwierdzić, że ankietowanymi w większości były osoby młode, w wieku do 30 lat,
legitymujące się średnim i wyższym wykształceniem oraz aktywne zawodowo.
Charakteryzowały się one także wysokimi dochodami (powyżej 2200 zł) na jednego członka gospodarstwa domowego. Zbliżone charakterystyki respondentów
wskazują wcześniejsze badania autora (Uglis i Guth 2015; Uglis i Roszak 2016).
Biorąc pod uwagę charakterystykę osób nieaktywnych turystycznie stwierdzono, że byli to częściej mieszkańcy wsi niż małego miasta, przeważnie mężczyźni w średnim wieku (39 lat) ze średnim lub zawodowym wykształceniem. Co
ciekawe, były to osoby o wysokich dochodach, które wykonywały wolny zawód,
pracownicy umysłowi i przedsiębiorcy. Ich nieaktywność turystyczna wynikała
z braku wolnego czasu i licznych obowiązków zawodowych.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że czynnikami istotnie
wpływającymi na poziom aktywności turystycznej było miejsce zamieszkania,
wiek i wykształcenie respondentów. Wnika z tego, że w szczególności powinno
się stymulować aktywność turystyczną od najmłodszych lat (znak minus „–” przy
zmiennej WIEK w modelu regresji logistycznej).
Analizując motywy podejmowania podróży przez respondentów stwierdzono, że główny cel wyjazdów turystycznych ma charakter wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami poznawczo-przyrodniczymi. Z kolei czynnikami utrudniającymi aktywność turystyczną okazały się brak środków oraz brak wolnego czasu
wynikający z obowiązków zawodowych lub rodzinnych. Zbudowany model regresji logistycznej wykazał, że takie motywy jak wypoczynek i rozrywka istotnie są
związane z aktywnością turystyczną respondentów.
Biorąc pod uwagę preferencje dotyczące podróży turystycznych to najczęściej respondenci organizują je samodzielnie lub – w przypadku wyjazdów zagranicznych – korzystają z usług biur podróży. Podejmując decyzję o wyborze
miejsca wypoczynku, badani kierują się rekomendacją rodziny lub znajomych.
Głównym źródłem informacji o potencjalnym miejscu wyjazdu jest Internet. Ankietowani najczęściej wyjeżdżają nad morze i preferują wyjazdy 4–7-dniowe.
Podczas wyjazdu byliby skłonni wydać do 1 000 zł na atrakcje w miejscu recepcji
turystycznej.
Konkludując należy podkreślić, że prezentowane wyniki badań pozwoliły
na ustalenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Potwierdziły istotny
wpływ miejsca zamieszkania na poziom aktywności turystycznej. Z pewnością
przedstawione wyniki nie wyczerpują problematyki tematu, ale stanowią asumpt
do dalszych pogłębionych badań i analiz.
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Oświetlenie tras narciarskich: porównanie regionów z Polski
i Słowacji
STRESZCZENIE

Porównaniu poddano stan zagospodarowania tras narciarskich wraz z infrastrukturą do sztucznego oświetlenia w jednym regionie polskim – województwie
małopolskim i jednym regionie słowackim – województwie żylińskim. W wyniku
porównania stwierdzono, że ośrodki narciarskie w województwie małopolskim
są zdecydowanie lepiej wyposażone w oświetlenie tras. W całym regionie oświetlonych jest blisko 80% tras, a w wielu ośrodkach są to wszystkie trasy. Natomiast
w ośrodkach słowackich oświetlonych jest poniżej 10% tras. Analizie poddano
także sposób funkcjonowania oświetlenia tras, a zwłaszcza godziny wieczornych
jazd w poszczególnych ośrodkach. W tekście dokonano też analizy potencjalnych
przyczyn takiego stanu.
Słowa kluczowe: ośrodek narciarski, oświetlenie tras zjazdowych, województwo
małopolskie, województwo żylińskie
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Ski slopes lightening: comparison of regions from Poland
and Slovakia
S U M M A RY

The state of the development of infrastructure for artificial lightening of ski
slopes in one Polish region – Małopolska voivodeship and in one Slovak region –
Żilina voivodeship were compared. As a results it was detected that ski areas in
Małopolska voivodeship are better equipped in lightening infrastructure. Almost
80% of slopes in the whole region is enlighten and in cases of many areas this
number is 100%. In the Slovak region only lest then 10% of slopes is enlighten.
The way of functioning of artificial lights and especially hours of evening rides
was additionally analyzed. Finally, the analysis of reasons of such a state was
presented.
Key words: ski area, ski slopes’ lightening, Małopolska voivodeship, Żilina voivodeship

Wstęp

Oświetlenie tras narciarskich: porównanie regionów z Polski i Słowacji

Ze względu na podobieństwa geograficzne, historyczne, polityczne i gospodarcze
państw rozwój turystyki w Polsce jest dość często porównywany z analogicznym
procesem na Słowacji (np. Grabowski, Barteczko i Wrzosek 2003; Żemła i Ziółkowska-Weiss 2017; Nowacki 2016, 2017). Także rozwój oferty zimowej w tych
dwóch krajach jest przedmiotem częstych porównań (Krzesiwo, Ziółkowska-Weiss i Żemła 2018; Nowacki 2016, 2017; Żemła 2006), przy czym w powszechnej
percepcji przyjmuje się, że to Słowacja jest krajem o znacznie lepiej rozwiniętej ofercie w tym zakresie. Może to wynikać z kilku faktów, a zwłaszcza tego, że
ośrodki narciarskie na Słowacji rozpoczęły modernizację i rozwój po zmianie
ustroju gospodarczego znacznie szybciej niż w Polsce (Krzesiwo, Ziółkowska-Weiss i Żemła 2018), powstało tam też wiele ośrodków znacznie większych niż te,
które funkcjonują w Polce, co w efekcie sprawia, że Polacy od dawna są częstymi
gośćmi w ośrodkach słowackich, podczas gdy Słowacy w Polsce jeżdżą na nartach
i snowboardzie znacznie rzadziej.
Niemniej jednak wzrost liczby osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding, wzrost częstotliwości wyjazdów turystycznych oraz wyraźny wzrost wymagań Polaków co do jakości świadczonych usług prowadzi do niespotykanego
dotąd boomu inwestycyjnego w polskich ośrodkach narciarskich, jaki obserwowany jest od początku XXI w., zwłaszcza w jego drugiej dekadzie. W okresie tym
liczba nowoczesnych i wygodnych kolei linowych w polskich ośrodkach uległa
zwielokrotnieniu (Krzesiwo, Ziółkowska-Weiss i Żemła 2018). Tradycyjne ośrodki narciarskie są sukcesywnie modernizowane, otwierane są też ośrodki nowe,
zarówno mniejsze, typowo rodzinne, jak i większe oferujące bardziej zróżnicowane trasy. Warto zatem zastanowić się, czy nadal głównym powodem odwiedzania
polskich ośrodków narciarskich przez polskich turystów są ograniczenia czasowe
i logistyczne oraz bariera językowa (Żemła 2004, 2005; Krzesiwo 2014), jak miało to miejsce jeszcze na początku XXI w.
Oświetlenie tras dotychczas nie było szczegółowo analizowane zarówno w literaturze krajowej, jak i światowej. Z reguły zagadnienie to traktowane jest jako
jeden z wielu elementów zagospodarowania ośrodka narciarskiego o średnim
znaczeniu (Krzesiwo 2014; Hudson i Hudson 2015; Hudson 2000), co znajdowało
także odzwierciedlenie w badaniach preferencji turystów (Chudy-Hyski, Cieślikowski i Żemła 2008; Krzesiwo 2014). Warto jednak zauważyć, że już od wielu lat
określone uwarunkowania rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce, a zwłaszcza
potrzeba rozłożenia w czasie znacznego nadpopytu i związanych z nim kolejek
do wyciągów (Chudy-Hyski, Cieślikowski i Żemła 2008), a z czasem także przy-
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zwyczajenie gości krajowych spowodowały, że oświetlenie istotnej części tras
poszczególnych ośrodków narciarskich zaczęło być traktowane jako oczywistość.
Znaczenie oświetlenia tras dodatkowo stymulowała popularność krótkich, jednodniowych (a nawet krótszych) przyjazdów do miejscowości narciarskich (Żemła 2005), co związane jest z małą odległością regionów narciarskich od dużych
aglomeracji (Kraków, Katowice, Wrocław) generujących znaczną część popytu
w ośrodkach sportów zimowych. Istotne jest zatem porównanie skali i znaczenia
oświetlenia tras między ośrodkami w Polsce i w innych krajach i sprawdzenie, czy
oświetlenie tras może stanowić już swego rodzaju specjalność krajowych ośrodków, czy też jest to aspekt w zakresie którego polskie ośrodki jedynie nie odstają
od reszty destynacji w Europie. Naturalnym pierwszym wyborem w przygotowaniu takiego porównania jest Słowacja.
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki porównania dwóch regionów o największej intensywności zagospodarowania infrastruktury do uprawiania sportów
zimowych w Polsce i na Słowacji, czyli w województwie małopolskim i województwie żylińskim (z j. słow. zylinsky kraj). Celem dokonanego porównania
było określenie podobieństw i różnic w zakresie funkcjonowania oświetlenia
tras zjazdowych w obu regionach, a przede wszystkim w skali oświetlenia tras
w ośrodkach narciarskich. W pracy dokonano inwentaryzacji ośrodków narciarskich funkcjonujących w dwóch analizowanych regionach na podstawie ogólnodostępnych informacji obejmujących także długość oświetlonych tras zjazdowych
w każdym z ośrodków. Osiągnięcie celu pracy nie wymagało zastosowania złożonych metod statystycznych.

Oświetlenie tras w ośrodkach narciarskich
Sporty zimowe (narciarstwo zjazdowe i snowboarding) są obecnie w Polsce
i w innych krajach jednymi z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się
form zimowych aktywności sportowych i generują znaczną liczbę podróży turystycznych, a uprawiający te dyscypliny cechują się stosunkowo wysokim poziomem wydatków turystycznych (Chudy-Hyski, Cieślikowski i Żemła 2008). Dla
wielu miejscowości położonych w górach, rozwój oferty związanej ze sportami
zimowymi stanowi ważny, bądź wręcz kluczowy element ich gospodarki (Krzesiwo 2016). W tym kontekście dość zaskakująca jest umiarkowana liczba publikacji
naukowych poświęconych analizie tego zjawiska zarówno w literaturze krajowej,
jak i światowej.
Innym problemem związanym z opisem naukowym turystyki generowanej
przez sporty zimowe jest także bałagan terminologiczny obserwowalny w lite-
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raturze anglojęzycznej, dodatkowo potęgowany niekonsekwencją w tłumaczeniu
podstawowych terminów na język polski. W literaturze anglojęzycznej wykorzystywane są pojęcia ski resort oraz ski area, gdzie z reguły pierwsze odnoszone
jest do jednolitego kompleksu wyciągów i tras narciarskich działających pod
wspólnym zarządem i objętych wspólnym karnetem (Williams 1996), a drugie –
do miejscowości turystycznej lub kilku miejscowości, w których zlokalizowany
jest kompleks narciarski (Gil i Williams 1994; Tuppen 2000). Jednak Flagestad
i Hope (2001) posługują się terminem winter sport destination w znaczeniu zbliżonym do ski resort. Taka zmiana terminologii pozwala na podkreślenie, że ski
resort jest szczególnym typem obszaru recepcji turystycznej (tourist destination),
a także jednoznacznie wskazuje większą ilość sportów zimowych uprawianych
w tych destynacjach, zwłaszcza snowboardingu. Według definicji Flagestada
i Hope (2001) winter sport destination to geograficzna, ekonomiczna i społeczna
jednostka złożona z przedsiębiorstw, organizacji, aktywności, obszarów i urządzeń mających służyć zaspokojeniu specyficznych potrzeb narciarzy. Oznacza to,
że winter sport destination obejmuje nie tylko kompleks infrastruktury narciarskiej, ale także zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie usługi uzupełniające
dla narciarzy, takie jak gastronomia, noclegi, odpoczynek po nartach. Ujęcie to
podkreśla komplementarny charakter usług narciarskich i innych, bez których
ośrodek nie miałby możliwości przyjmowania turystów lub możliwości te byłyby
bardzo ograniczone.
W języku polskim funkcjonuje wiele pojęć (ośrodek, teren, obszar, miejscowość, stacja, kompleks narciarski), których zakres także nie jest jednoznacznie określony i stanowi to dodatkowe utrudnienie. W licznych opracowaniach
(Chudy-Hyski, Cieślikowski i Żemła 2008; Żemła 2005) jako odpowiednika ski
resort używa się pojęcia „ośrodek narciarski”, wówczas w tłumaczeniu ski area
wykorzystywane są pojęcia „teren narciarski” oraz „stacja narciarska”. Można jednak podać przykłady publikacji (Krzesiwo 2014), w których to „stacja narciarska”
jest tłumaczeniem ski resort, a „ośrodek narciarski” odnosi się jedynie do kompleksu tras i wyciągów. Taką terminologię przyjęto także w niniejszym artykule.
Wśród licznych usług i udogodnień oferowanych w ośrodkach narciarskich
ważna rola przypada tym, które związane są z optymalnym przygotowaniem
tras zjazdowych. Są to m.in. ratrakowanie, sztuczne oświetlenie oraz sztuczne
naśnieżanie tras. O ile ratrakowanie i naśnieżanie tras związane są z możliwie
najlepszym przygotowaniem pokrywy śnieżnej dla potrzeb narciarzy i snowboardzistów, o tyle instalacja oświetleniowa przy trasach pozwala na użytkowanie
tras przez dłuższy czas w ciągu doby. Zagadnienie sztucznego naśnieżania stało
się obecnie jednym z kluczowych i najczęściej podejmowanych wątków związa-
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nych z funkcjonowaniem ośrodków narciarskich w czasach globalnego ocieplenia
(Spandreal i in. 2016; Suzuki-Parker i in. 2018; Steiger i in. 2019; Rivera i Clement
2019; Spandre i in. 2019; Balotta i in. 2020; Scott i in. 2020; Steiger i Scott 2020),
gdyż jego rozwój postrzegany jest jako najbardziej oczywista odpowiedź branży na problemy z zapewnieniem pokrywy śnieżnej w zmieniającym się klimacie
(Spandre i in. 2016).
Natomiast temat oświetlenia tras narciarskich nie był dotąd przedmiotem badań naukowych ani w Polsce, ani w literaturze anglojęzycznej. Popularne opracowania książkowe autorstwa S. Hudsona (Hudson 2000; Hudson i Hudson 2015)
zagadnienie oświetlenia tras narciarskich całkowicie pomijają. P. Wingle (1994)
zaś w swoim podręczniku wskazuje, że oświetlając trasy zjazdowe gestorzy ośrodków narciarskich mogą dążyć do realizacji co najmniej jednego z dwóch celów:
wydłużenia godzin otwarcia ośrodka, co może też wiązać się z rozładowaniem
ewentualnych kolejek i tłoku w ciągu dnia i/lub stworzenia oferty dla osób, które
z różnych względów nie decydują się na jazdę w dzień. Takimi powodami może
być, zdaniem P. Wingle’a (1994), przede wszystkim późny przyjazd do ośrodka
narciarskiego, co może wynikać albo z długiej podróży poprzedzającej dłuższy
pobyt w stacji narciarskiej, albo – w przypadku krótkich podróży bez noclegu –
możliwość dojazdu po pracy. Wydaje się jednak, że współcześnie wielu narciarzy
i snowboardzistów świadomie decyduje się na poświęcenie dnia na inne aktywności, rezerwując wieczór na jazdę na nartach.

Ośrodki narciarskie w województwie małopolskim i kraju
żylińskim
Województwa małopolskie i żylińskie należą do najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski i Słowacji. Województwo małopolskie obejmuje cieszące się dużym zainteresowaniem turystów pasma górskie w Polsce, zwłaszcza Tatry, ale także Pieniny, Gorce, Beskid Sądecki i inne. Na grani Tatr Zachodnich i na
Orawie województwo małopolskie graniczy z województwem żylińskim na Słowacji. Region ten obejmuje cały obszar położonych na Słowacji Tatr Zachodnich,
część masywu Niskich Tatr z najwyższymi szczytami Dumbierem i Chopokiem.
Położone są tam także atrakcyjne turystycznie pasma Małej i Wielkiej Fatry, Gór
Choczańskich i inne.
Oba wyżej wspomniane województwa stanowią obszary o najwyższej koncentracji infrastruktury dla sportów zimowych w swoich krajach. W przypadku
województwa małopolskiego o takiej sytuacji stanowi przede wszystkim powiat
tatrzański i powiat sądecki, w których ulokowanych zostało wiele dużych i mniej-
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szych, z reguły nowoczesnych ośrodków narciarskich. Natomiast o czołowym
miejscu województwa żylińskiego na słowackim rynku sportów zimowych przesądza przede wszystkim ośrodek Jasna-Chopok, zlokalizowany w Niskich Tatrach,
będący zdecydowanie największym ośrodkiem narciarskim nie tylko na Słowacji,
ale w całej Europie Środkowej (nie licząc krajów alpejskich). Pełną listę ośrodków
narciarskich na terenie obu województw przedstawiają tabele 1 i 2. Ich zawartość
została opracowana na podstawie witryn internetowych pokazujących ośrodki
narciarskie w Polsce i na Słowacji (holidayinfo.sk, bergfex.pl, skiinfo.pl), a następnie szczegóły ośrodków zostały zweryfikowane na ich witrynach online. Tabele
zostały opracowane w oparciu o dane za sezon zimowy 2019/2020. Zestawienie
danych o wszystkich ośrodkach było możliwe, gdyż obejmuje ono ogólnodostępne informacje, które publikuje i aktualizuje na swojej witrynie internetowej każdy
ośrodek narciarski.
Na podstawie zawartości tabel 1 i 2 łatwo dostrzec wyraźne różnice między
zagospodarowaniem obu regionów w infrastrukturę dla sportów zimowych.
W województwie żylińskim zlokalizowanych jest zdecydowanie mniej ośrodków narciarskich (31) niż w województwie małopolskim (84), niemniej łączna
długość tras jest wyraźnie większa w regionie słowackim – prawie 200 km, przy
około 114 km w regionie polskim. Oznacza to, że średnio ośrodek narciarski
w województwie małopolskim posiada 1,73 km tras, podczas gdy analogiczna
średnia dla ośrodków słowackich to 6,35 km. Wprawdzie tak wysoka średnia
długość tras w województwie żylińskim (tylko cztery ośrodki w województwie
małopolskim posiadają trasy o łącznej długości większej niż średnia dla całego
województwa żylińskiego) jest w znacznym stopniu „wypracowywana” przez
największy ośrodek Jasna-Chopok, który obejmuje blisko jedną czwartą (23%)
wszystkich tras w całym województwie, niemniej średnia długość tras dla całego
województwa żylińskiego – z pominięciem tego ośrodka – to wciąż ponad 5 km
(dokładnie: 5,05 km). Aż pięć ośrodków narciarskich w tym województwie posiada minimum 10 km tras, podczas gdy w województwie małopolskim takich
ośrodków nie ma (jedynie około 11 km mają łącznie ośrodki Kotelnica, Kaniówka i Bania w Białce Tatrzańskiej, które w rzeczywistości funkcjonują jako jeden
połączony kompleks tras i wyciągów). Warto zwrócić też uwagę na dużą liczbę
ośrodków bardzo małych w województwie małopolskim. Aż 38 ośrodków zlokalizowanych w tym województwie posiada jedynie 1 km tras lub mniej, podczas gdy
w województwie żylińskim takich ośrodków jest jedynie 5.
Porównując intensywność zagospodarowania w infrastrukturę dla sportów
zimowych w obu województwach warto zwrócić uwagę na istotną różnicę w ich
wielkości. Polskie województwa znajdują się w nomenklaturze unijnej na pozio-
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mie NUTS 2, podczas gdy słowackie na poziomie NUTS 3. Zatem województwo
małopolskie, posiadając powierzchnię 15 183 km2 i populację 3,4 mln osób, jest
wielokrotnie większe niż województwo żylińskie o powierzchni 6 808 km2 i zamieszkiwane przez 695 tys. osób. W efekcie w województwie żylińskim przypada 28,9 km tras i ilość ośrodków narciarskich na powierzchnię województwa na
poziomie 0,0045/km2, podczas gdy w województwie małopolskim jest jedynie
9,5 km tras i 0,0055/km2.
Tabela 1. Oświetlone trasy zjazdowe w ośrodkach narciarskich w województwie małopolskim
Nazwa ośrodka
narciarskiego

Jaworzyna Krynicka

9 650

16.00–18.00

4 800

Słotwiny Arena

6 500

17.00–21.00

2 150

Ośrodek Narciarski Kotelnica
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Łączna
Długość tras
Procent
długość tras
Godziny
oświetlo- oświetlonych
zjazdowych
oświetlenia
nych [m]
tras [%]
w ośrodku [m]

Master Ski

Kasprowy Wierch
Tylicz

Jurgów Ski

Laskowa-Kamionna
Palenica

Harenda

Rusin-Ski

Wierchomla Ski
SKI Lubomierz
Małe Ciche
Suche

Koninki

Małastów
RyterSki

Czorsztyn Ski

Sport Arena Myślenice
Słotwiny

Goryczkowa
Murzasichle

8 600
6 750
6 470
6 150
4 500
3 750
3 700
3 600
3 550

3460

3 060
2 810
2 560
2 450
2 450
2 300
1 960
1 950
1 940
1 770
1 750

16.00–22.00
17.00–20.00
brak

17.00–20.00
16.00–20.00
17.00–21.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–22.00
17.00–21.00
16.00–18.00
16.00–21.00
17.00–21.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–21.30
17.00–20.00
brak

18.00–21.00

8 600
5 700
0

2 500

49,74

100,00
84,44
33,08
0,00

40,65

4 500

100,00

3 600

100,00

3 750
2 200
3 550
3 460
3 060
2 000
2 560
1 850
2 450
2 300
1 960
1 950
1 940
0

1 750

100,00
59,46

100,00
100,00
100,00
71,17

100,00
75,51

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
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Tabela 1. Oświetlone trasy zjazdowe w ośrodkach narciarskich w województwie małopolskim (cd.)
Nazwa ośrodka
narciarskiego

Łączna
Długość tras
Procent
długość tras
Godziny
oświetlo- oświetlonych
zjazdowych
oświetlenia
nych [m]
tras [%]
w ośrodku [m]

Polana Szymoszkowa

1 700

16.00–20.00

1 700

100,00

Ośrodek Narciarski Kaniówka

1 585

16.00–21.00

1 585

100,00

Grapa Ski

Siepraw Ski

Czarny Groń
Górnik

Henryk Ski

Mosorny Groń
Kasina Ski

Galicowa Grapa
Podstolice Ski
Koziniec Ski

Długa Polana
Gąsienicowa
Witów-Ski

Wysoki Wierch
Niedźwiadek
Sławicki Raj
Nosal

Jurasówka
Kamianna

Szymkówka
Orawka

Magurka
U Steni
Zebra
Baca

Jaworki-Homole
Cieniawa Ski

Limanowa Ski
Rdzawka
Kocierz

1 660
1 600
1 580
1 500
1 420
1 420
1 400
1 380
1 300
1 200
1 200
1 200
1 120
1 100
1 100
1 100
1 090
1 070
1 060
1 050
1 000
1 000
960
950
950
940
900
900
900
900

16.00–20.00
17.00–20.00
18.00–22.00
17.00–21.00
17.00–21.00
17.00–20.00
18.00–22.00
16.00–20.00
17.00–21.00
16.00–20.00
16.00–20.00
brak

17.00–21.00
17.00–20.00
16.00–21.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–21.00
17.00–21.00
brak

16.00–20.00
16.00–20.00
17.00–20.00
16.00–18.00
17.00–21.00
17.00–21.00
brak

17.00–20.00

1 660
1 600

1580

1 000
1 420
1 420
1 400
1 380
1 300
1 200
1 200
0

1 120
1 100
1 100
1 100
1 090
1 070
1 060
1 050
1 000
0

960
950
950
940
900
900
0

900

100,00
100,00
100,00
66,67

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
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Tabela 1. Oświetlone trasy zjazdowe w ośrodkach narciarskich w województwie małopolskim (cd.)
Nazwa ośrodka
narciarskiego
Kokuszka Ski

870

16.00–18.00

870

100,00

Polczakówka

770

16.00–20.00

770

100,00

Szklana Góra
Lubinka

Na Stajkowej

Paczółtowice

Smerekowiec
Polana Sosny

Ośrodek Narciarski Bania
Gubałówka
Wojtek
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Łączna
Długość tras
Procent
długość tras
Godziny
oświetlo- oświetlonych
zjazdowych
oświetlenia
nych [m]
tras [%]
w ośrodku [m]

Zadział

Olczań Ski

Jastrzębia Ski
Cabanówka
Obidowa
U Żura

Kułach

Ku Dolinie
Turnia

Zwyrtlik

Panorama
Turbacz
Halny

Przy Kolibie

Pod Nosalem
Pod Trafem
Gromada
Wełcza

RAZEM

850
850
750
750
750
720
700
600
560
550
500
500
500
460
450
420
400
400
400
400
400
320
320
300
240
200
130

144 975

18.00–21.00
17.00–21.00
16.00–20.00
17.00–20.00
16.00–19.00
16.00–21.00
16.00–22.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–20.00
17.00–21.00
17.00–20.00
17.00–21.00
brak

16.00–20.00
15.00–20.00
17.00–21.00
16.00–21.00
17.00–21.00
16.00–21.15
brak

16.00–22.00
17.00–22.00
16.00–20.00
17.00–22.00
brak
brak
–

850
850
750
750
750
720
700
300
560
550
500
500
500
0

450
420
400
400
400
400
0

320
320
300
240
0
0

114 335

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00

78,87

Źródło: opracowanie własne na podstawie: skiinfo.pl, bergfex.pl i witryn internetowych poszczególnych ośrodków.
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Tabela 2. Oświetlone trasy zjazdowe w ośrodkach narciarskich w województwie żylińskim
Nazwa ośrodka
narciarskiego

Łączna
Długość tras
Procent
długość tras
Godziny
oświetlo- oświetlonych
zjazdowych
oświetlenia
nych [m]
tras [%]
w ośrodku [m]

Jasná Nízke Tatry / Chopok

45 600

18.00–21.00

1 000

2,19

SNOWPARADISE Veľká Rača

12 000

17.00–21.00

2 200

18,33

8 000

brak

0

0,00

SKI PARK Kubínska hoľa

Vrátna: Paseky, Poludňový
Grúň, Chleb

Malinô Brdo – Ružomberok

Orava Snow – Oravská Lesná

Racibor – Oravský Podzámok
Winter park MARTINKY

Roháče – Spálená dolina
Ski Makov

SKI VITANOVÁ Vrchdolinky

Snowland – Valčianska dolina
Ski Zábava-Hruštín
Zuberec – Janovky
Čičmany

Skalka arena

Ski Centrum Nižná Uhliská
Snowpark Lučivná
Jasenská dolina

Opalisko Závažná Poruba

Vyšná Boca – Bačova roveň
SKI Čertovica

Kasárne – Javorníky
Krušetnica
Brezovica

Pavčina Lehota

Čertovica – STIV

SNOW SUN Vadičov

Športcentrum Oščadnica

Skicentrum Žiar-Dolinky
Veľké Ostré
RAZEM

14 000
13 000
11 000
10 000
8 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 000
4 500
4 000
4 000

brak
brak
brak
brak
brak
brak

18.00–20.30
brak

17.00–20.00
brak

16.30–20.00
brak
brak

0
0
0
0
0
0

1 800
0

2 070
0

1 300
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30,00
0,00

34,50
0,00

28,89
0,00
0,00

4 000

17.00–20.00

1 400

35,00

3 000

17.00–21.00

700

23,33

4 000
3 000
3 000
3 000

brak

16.00–20.00
brak
brak

0

2 000
0
0

0,00

66,67
0,00
0,00

3 000

17.00–20.00

750

25,00

2 000

17.00–20.00

1 130

56,50

16.00–19.00

1 000

2 000
2 000
1 000
1 000
1 000
1 000
700

196 800

18.00–21.00
brak
brak

17.00–20.00
brak
brak
–

750
0
0

37,50
0,00
0,00

1 000

100,00

0

0,00

0

17 100

100,00
0,00

8,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie: holidayinfo.sk, bergfex.pl i witryn internetowych poszczególnych ośrodków.
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Dane zawarte w tabelach 1 i 2 pokazują dobitnie istnienie znacznych dysproporcji między skalą oświetlenia tras w województwach małopolskim i żylińskim.
W województwie małopolskim aż blisko 80% tras zjazdowych posiada sztuczne
oświetlenie, podczas gdy w regionie słowackim jest to jedynie około 9%. Pomimo, że łączna długość tras zjazdowych w województwie żylińskim jest wyraźnie większa niż w małopolskim, to jednak suma długości tras oświetlonych jest
nieporównywalnie większa w regionie polskim. Charakterystyczne jest też to, że
zdecydowana większość ośrodków narciarskich w województwie małopolskim
posiada 100% tras oświetlonych, a jedynie pięć ośrodków, w których oświetlenie funkcjonuje, proponuje tylko wybrane trasy z tym udogodnieniem. Jedynie
w 10 ośrodkach oświetlenie tras nie występuje. Są to jednak ośrodki albo bardzo
małe o marginalnym znaczeniu dla oferty narciarskiej województwa, albo zlokalizowane w parkach narodowych (ośrodki na stokach Kasprowego Wierchu w Tatrzańskim Parku Narodowym i na Turbaczu w Gorczańskim Parku Narodowym),
w których instalacja oświetlenia byłaby bardzo trudna technicznie, szkodliwa dla
ochrony przyrody i prawdopodobnie bezcelowa rynkowo, ze względu na trudną
dostępność tych ośrodków. Zdecydowanie najszerszą ofertę nocnej jazdy proponuje ośrodek na Kotelnicy Białczańskiej, w którym oświetlono wszystkie trasy
o łącznej długości 8,6 km. Poza tym w aż ośmiu innych ośrodkach oświetlonych
jest ponad 3 km tras w każdym.
Z drugiej strony, w aż 18 ośrodkach województwa żylińskiego (58%) oświetlenie tras nie jest oferowane. Warto zauważyć, że w liczbie tej znajdują się wszystkie
największe ośrodki regionu, poza ośrodkami Jasna-Chopok i Snowparadise Velka
Raca. Jednak w ośrodku Jasna-Chopok oferowane jest oświetlenie tylko jednej
1 km trasy, co stanowi zaledwie około 2% całości tras ośrodka – warto jednak pamiętać, że większość tras w tym ośrodku ulokowana jest wysoko w granicach parku narodowego i występują tu podobne problemy, jak wyżej opisane w przypadku Kasprowego Wierchu. Analogiczna sytuacja ma miejsce także w ośrodku we
Vratnej w Małej Fatrze. Zdecydowanie najbardziej rozbudowaną ofertę dla miłośników wieczornej jazdy ma ośrodek Snowparadise Velka Raca, który jako jedyny
w całym regionie proponuje ponad 2 km oświetlonych tras, a nieznacznie mniej
(ale również około 2 km) oferują ośrodki we Vlacanskiej Dolinie i w Jasenskiej
Dolinie. W całym regionie znajdują się jedynie dwa ośrodki, w których oświetlono
wszystkie trasy, są to jednak ośrodki bardzo małe o znaczeniu jedynie lokalnym.
Poza danymi o długości oświetlonych tras warto zwrócić też uwagę na informacje o godzinach funkcjonowania oświetlenia. Ich analiza jeszcze dobitniej po-
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kazuje różnicę w podejściu do oświetlenia tras widoczną w obu województwach,
a prawdopodobnie także w obu krajach. W przypadku ośrodków słowackich nocna jazda jest dodatkową ofertą. Najczęściej wybierana jest jedna, atrakcyjna trasa,
która jest oświetlana i specjalnie ratrakowana przed jazdą wieczorną. Wieczorna
jazda jest także z reguły osobno biletowana i nie obejmują jej karnety czasowe
sprzedawane na godziny dzienne. Zazwyczaj jazda wieczorem trwa stosunkowo
krótko, najczęściej wyciągi kończą pracę o godzinie 20.00. W niektórych przypadkach nocna jazda nie jest oferowana codziennie, czasami tylko w weekendy
lub w pojedyncze dni robocze. Przykładem takiej sytuacji jest Jasenska Dolina,
gdzie nocna jazda jest proponowana w środy, czwartki, piątki i soboty. Natomiast
w ośrodku Snowparadise Velka Raca wieczorne jazdy oferowane są codziennie
oprócz niedziel. Zupełnie inny sposób myślenia o wieczornej jeździe widoczny
jest w ośrodkach polskich. Oświetlone trasy są swego rodzaju przedłużeniem
dziennego funkcjonowania ośrodka, najczęściej obowiązują te same co w ciągu
dnia cenniki, z ewentualnymi specjalnymi karnetami dedykowanymi godzinom
wieczornym. Obecnie standardem staje się przerwa między jazdą dzienną i wieczorną wykorzystywana na przygotowanie tras. Wyciągi działają także znacznie
dłużej, w niektórych przypadkach aż do godziny 22.00.

Podsumowanie
Analiza porównawcza ofert ośrodków narciarskich z obszaru województw małopolskiego i żylińskiego w zakresie oświetlenia tras pokazuje jednoznacznie,
że ośrodki z regionu polskiego proponują w tym zakresie zdecydowanie szerszą
ofertę. Z jednej strony taki wynik przeczy obiegowej opinii o wyższości oferty słowackich ośrodków narciarskich nad polskimi, z drugiej strony łatwo tak istotną
różnicę w ofercie dostrzec także w codziennej obserwacji. Zaskakująca może być
raczej skala tej dysproporcji. Ze względu na wiodący charakter wybranych regionów i koncentrację na ich obszarze znacznej części ośrodków narciarskich z obu
państw, możliwe jest poszerzenie wnioskowania także o ocenę analizowanego
zjawiska w skali całych państw, a nie tylko województw. W tym kontekście warto
zastanowić się nad potencjalnymi przyczynami tak znacznego rozwoju oświetlenia tras narciarskich w Polsce. Wydaje się, że kluczową rolę mogła tu odegrać
sytuacja obserwowana na krajowym rynku sportów zimowych na przełomie wieków. Wobec znacznego popytu na usługi ośrodków narciarskich oraz relatywnie
wówczas niewielką ich liczbę, cechą charakterystyczną dla krajowych ośrodków
stały się długie kolejki do wyciągów (Żemła 2004; Chudy-Hyski, Cieślikowski
i Żemła 2008). W konsekwencji narciarze, którzy spędzili cały dzień na stoku, po
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zmroku byli wciąż skłonni do dalszej jazdy, ze względu na dotychczasową małą
liczbę przejazdów. Można zatem przypuszczać, że ten popyt został wykorzystany przez gestorów ośrodków, którzy – wydłużając godziny otwarcia – zwiększali
swoje przychody. Z czasem bywalcy krajowych ośrodków przyzwyczaili się do
tego udogodnienia i zaczęli oczekiwać takiej oferty niezależnie od kolejek w ciągu dnia. Gestorzy ośrodków funkcjonujących w coraz bardziej konkurencyjnym
otoczeniu dostrzegli też coraz większy potencjał związany z rozwojem oświetlenia tras i zaczęli dążyć do wykreowania swego rodzaju dodatkowej, nieco ekskluzywnej oferty, wprowadzając ratrakowanie tras przed jazdą wieczorną i specjalne
stawki za bilety.
Obecnie nocne jazdy to – także dla klientów krajowych ośrodków narciarskich – z pewnością więcej niż tylko sposobność dłuższego jeżdżenia w ciągu jednego dnia. Lokalizacja ośrodków narciarskich blisko dużych zespołów miejskich
sprawia, że możliwe jest skorzystanie z takiej oferty nawet w dzień roboczy po
pracy w ramach krótkiego, kilkugodzinnego wyjazdu. Z kolei dla gości, przebywających w miejscowościach górskich w trakcie kilkudniowego urlopu, bogata oferta oświetlonych tras pozwala na wybór innych form aktywności w ciągu dnia, by
narciarstwu lub snowboardingowi poświęcić czas wieczorem. Taki sposób spędzania ferii zimowych w polskich górach został zaprezentowany m.in. w jednym
z odcinków popularnego i opiniotwórczego serialu Rodzinka.pl. Nie bez znaczenia pozostaje też stosunkowo niewielki rozmiar większości polskich ośrodków
narciarskich, który powoduje większą łatwość oświetlenia wszystkich tras. Opisana sytuacja wyraźnie odbiega od klasycznego spojrzenia na oświetlanie tras,
widocznego w ośrodkach słowackich, ale też typowego dla ośrodków alpejskich.
W takich, z reguły bardzo dużych ośrodkach, gość po całym dniu jazdy postrzegany jest jako usatysfakcjonowany, zaspokojony narciarsko i dlatego większą wagę
przykłada się tam do innych ofert w ramach tzw. apres-ski, a oświetlenie jedynie
niewielkiego fragmentu tras stanowi wyłącznie ofertę dodatkową (Wingle 1994).
Temat oświetlenia tras narciarskich wymaga jednak kolejnych badań, które
pozwoliłyby potwierdzić wyniki zaprezentowane w tym rozdziale. Konieczne są
porównania obejmujące większą liczbę regionów i państw, a także badania strony
popytowej, które pozwoliłyby precyzyjniej zdiagnozować motywacje osób korzystających z oferty wieczornego uprawiania sportów zimowych. Ewentualne pełne potwierdzenie przedstawionych powyżej wniosków pozwoli na traktowanie
oświetlenia tras jako swego rodzaju niepowtarzalną specjalność polskich ośrodków narciarskich i wyraźnie podniesie ich konkurencyjność na międzynarodowym rynku turystycznym. Jazda oświetloną trasą, jak i widok iluminacji licznych
tras, są doznaniami niepowtarzalnymi i obietnica takich doznań może pozwolić
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przyciągnąć do Polski osoby uprawiające sporty zimowe z innych krajów. Niemniej dalszych badań wymaga także szczegółowe zrozumienie motywacji zachowań krajowych konsumentów na rynku sportów zimowych, a te wskazane powyżej – w oparciu o wyniki badań sprzed kilkunastu lat – mogą być traktowane
wyłącznie w kategoriach hipotez wstępnych do tych analiz.
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Zmiany i perspektywy rozwoju edukacji w szkolnictwie wyższym na
podstawie przeprowadzonych badań własnych
STRESZCZENIE

Zmiany, które dotykają środowisko szkolnictwa wyższego, mają ogromny wpływ
na cały proces edukacji. Zaproponowane rozwiązania edukacyjne dotyczą również programów nauczania, efektów uczenia się oraz całego systemu przeprowadzania praktyk. Poniższy artykuł ma na celu wskazanie aktualnych problemów
oraz wyzwań, jakie obecnie stoją przed procesem edukacyjnym. Uczelnie muszą
zaspokajać różne potrzeby z zakresu obsługi w całej turystyce. Artykuł dotyczy
analizy trendów, badań z zakresu edukacji w szkolnictwie wyższym oraz propozycji działań, które mogą zostać podjęte przez uczelnie w ciągu najbliższych lat.
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, turystyka, edukacja

Changes and perspectives for the development of education in
higher education on the basis of own research
62

S U M M A RY

The changes that affect on the higher education have a huge impact on the entire
education process. The proposed educational solutions also apply to curricula,
learning outcomes and the entire apprenticeship system. The aims of following
article to highlight current problems and challenges that the educational process
is currently facing. Universities must satisfy different needs in the field of tourism
services. The article deals with the analysis of trends, research in higher education
and proposals of actions that can be taken by universities in the coming years.
Key words: higher education, tourism, education

Wstęp

Zmiany i perspektywy rozwoju edukacji w szkolnictwie wyższym...

Turystyka jest taką częścią gospodarki, która ulega ciągłym zmianom, dotyczącym różnych aktywności. Początek ich następuje podczas procesu edukacji i reagowania na zmiany. Zmiana ujęta jest w słowie trend. Trend, według słownika
PWN, oznacza istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie (sjp.pwn.pl 2020). Trend to systematyczne i regularne zmiany poziomu
danego zjawiska, powodowane najczęściej rozwojem sił wytwórczych, na przykład na skutek postępu technicznego i naukowego. Trendy zmieniają niekiedy
swój kierunek, ale w zasadzie stanowią wygładzoną ścieżkę rozwoju produkcji
w długim okresie po wyeliminowaniu wahań krótkookresowych, czyli cykli koniunkturalnych (Włudyka 2007). Wiele instytucji, organizacji oraz uczelni dąży
do wyznaczenia kierunku rozwoju turystyki. Początkiem tych działań powinna
być odpowiednia edukacja na każdym szczeblu nauki. Szkolnictwo wyższe powinno kształtować odpowiednich przyszłych pracowników, którzy będą uzupełniać i wypełniać luki na rynku pracy.
Głównym celem artykułu jest wskazanie w jaki sposób funkcjonuje w Polsce system edukacji szkolnictwa wyższego w zakresie nauki turystyki i rekreacji. Podsumowaniem pracy będzie próba wskazania kierunku, w którym powinno rozwijać się szkolnictwo wyższe tak, aby było dostosowane do potrzeb
rynku.
W artkule opisano rozwiązania opracowane przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, które wskazało szereg różnorodnych rozwiązań dotyczących edukacji w szkolnictwie wyższym. Opisano również rozwiązania międzynarodowe w zakresie edukacji w turystyce i rekreacji. Istotnym elementem
artykułu jest prezentacja własnych badań zrealizowanych na grupie studentów
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Badanie przeprowadzono za pomocą wywiadu bezpośredniego. Badania te należy potraktować jako
wstępne – powinny być systematycznie powtarzane i uzupełniane o dodatkowe
pytania.
Końcowym elementem artykułu jest przedstawienie propozycji, które mogą
być potraktowane jako wskazówki do wprowadzenia w przyszłych programach
nauczania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako podstawowe
źródło wprowadzania zmian w szkolnictwie wyższym
We wprowadzonym Prawie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (2018) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego określiło zasady funkcjonowania systemu
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szkolnictwa wyższego i nauki oraz prowadzenia działalności naukowej w oparciu
o następujące pryncypia:

–	obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków
dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej,
–	każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz za wychowanie młodego pokolenia,
–	uczelnie oraz inne instytucje badawcze realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność
gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury, współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym.

Reforma ma obejmować kompleksowo różne środowiska akademickie1. Pierwszą
grupę stanowią doktoranci i młodzi naukowcy, którzy będą budowali kapitał polskiej nauki, polegający na:
64

–	nowym modelu kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
–	stypendiach dla każdego doktoranta w szkole doktorskiej (2 104,65 zł na
rękę przed oceną śródokresową, 3 242,29 zł na rękę po ocenie),
–	podniesieniu jakości rozpraw doktorskich (trzeci recenzent, jawność rozpraw przed obroną),
–	dostępności urlopów rodzicielskich dla doktorantów.

Kolejną grupę stanowią pracownicy uczelni, którzy według Ministerstwa otrzymają znaczące podwyżki oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej. Zaprezentowano następujące rozwiązania (konstytucjadlanauki.gov.pl 2020):
–	znaczące podwyżki płac minimalnych dla nauczycieli akademickich,
–	utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków,
–	podniesienie rangi kariery dydaktycznej na uczelni,
–	zniesienie obowiązku habilitacji,
–	wprowadzenie mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia:
druga umowa na czas nieokreślony,
–	gwarancję dotychczasowych przywilejów dla pracowników,
–	możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej przez uczelnie.
1

Opracowano na podstawie: konstytucjadlanauki.gov.pl (2020).
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Studenci mają być postrzegani jako przyszłe elity i dla nich przygotowano niżej
wymienione propozycje (konstytucjadlanauki.gov.pl 2020):

–	dodatkowa ochrona praw studenta (zakaz podwyższania opłat w trakcie
studiów i wydawanie dyplomów w terminie),
–	możliwość ubiegania się o kredyty studenckie przez cały rok,
–	stabilny system stypendialny,
–	rozwój studiów dualnych i kształcenia praktycznego,
–	zachowanie zasady bezpłatności studiów.

Badania naukowe i ewaluacja działalności naukowej będą polegały na uwalnianiu
potencjału nauki (konstytucjadlanauki.gov.pl 2020) dzięki zastosowaniu takich
metod, jak:

–	ocena badań naukowych w ramach całej uczelni (a nie wydziałów),
–	nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów międzynarodowych,
–	odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość publikacji, a nie ilość,
–	uczciwa ocena uczelni – wszyscy pracownicy mają wpływ na wyniki ewaluacji,
–	dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne
inicjatywy doskonałości,
–	wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych i docenienie monografii jako istotnego kanału publikacyjnego.

Został również powołany nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej: Rada Doskonałości Naukowej. Organ ten (konstytucjadlanauki.gov.pl 2020):
–	jest następcą Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
–	ponosi odpowiedzialność za dbałość o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni i tytułu,
–	składa się z członków wybieranych w ramach demokratycznych wyborów
na 4-letnią kadencję.

Ostatnim elementem jest zrównoważony rozwój, który ma być wsparciem nauki
i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski i polegać na:

–	uruchomieniu dedykowanych uczelniom regionalnym konkursów na dodatkowe finansowanie, m.in. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”,

65

Anna Staszewska

–	wsparciu zrzeszania się uczelni w federacje,
–	zachowaniu aktualnych nazw uczelni bez względu na zmiany w kategoriach,
–	pozyskaniu blisko 2,5 mld zł dodatkowych środków na wsparcie wdrażania reformy w uczelniach.

To, co powinno powstać po wprowadzeniu wszystkich zmian, to:

–	utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera
władze szkoły wyższej,
–	łatwiejsze zarządzanie strumieniami finansowania,
–	poszerzenie autonomii uczelni dające pole do interdyscyplinarnych badań
i dydaktyki,
–	możliwość tworzenia federacji uczelni oraz instytutów,
–	profesjonalizacja zarządzania uczelniami.
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W powyższym zestawieniu brakuje praktycznych rozwiązań, które będą towarzyszyć całej zmianie systemowej. Nie pojawiło się również wprowadzenie znaczenia nowych trendów w edukacji oraz nie przedstawiono w jaki sposób uczelnie
powinny nadążać lub wyznaczać przyszłe zmiany w edukacji.
W dniu 27.02.2020 r. Ministerstwo zorganizowało spotkanie przedstawicieli
różnych rad uczelni z kierownictwem resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas wydarzenia rozmawiano na temat szans i możliwości, jakie Konstytucja dla
Nauki daje publicznym uczelniom. Pierwszym poruszanym zagadnieniem był:
Dialog bodźcem dla poprawy jakości zarządzania uczelnią – aspekt ten ma polegać
na stałym kontakcie między Ministerstwem a uczelniami. Narzędzia, które mają
pomóc w komunikacji, to help desk, portal Konstytucji dla Nauki oraz specjalny
biuletyn na temat reformy. Dodatkowym elementem jest przeszkalanie pracowników pracujących na uczelniach – obecnie jest to ok. 2 tys. osób2. Kolejna analizowana kwestia dotyczyła Rad Uczelni. Pojawiła się również idea utworzenia nowego obligatoryjnego organu na uczelniach publicznych, w skład którego powinny
wchodzić osoby spoza uczelni, m.in. przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw.
Zainicjonowano szeroką dyskusję dotyczącą znaczenia szkolnictwa wyższego. Podobne rozwiązania stosuje się w innych krajach europejskich (Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Szwajcarii itp.).
Podkreśla się znaczenie takich spotkań przedstawicieli różnych rad, gdyż mogą
one być dobrym wstępem do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz miejscem,
2

Stan na 27.02.2020 r.
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w którym systematycznie będą podejmowane działania w celu wyznaczania nowych trendów czy też kolejnych programów dostosowanych do potrzeb rynku.

Nowe trendy w turystyce i hotelarstwie a programy
nauczania – przykład współpracy międzynarodowej
Turystyka, tak jak już wspomniano, jest gałęzią gospodarki, która ulega różnorodnym wpływom. W 2007 r. pięć uczelni podjęło się wytyczenia zakresu ram edukacyjnych w turystyce. Do tego zadania zaproszono doświadczonych nauczycieli oraz
przedstawicieli branży turystycznej. W ustalaniu ram wzięły udział następujące
uczelnie: Temple University z USA, University of Hawaii z USA, The University of
Queensland z Australii, Bocconi University z Włoch oraz Modul University z Austrii.
Aby zrozumieć zmieniające się otoczenie, w którym przyszli studenci turystyki i hotelarstwa będą pracować oraz opracowywać nowe produkty i usługi, należy zidentyfikować wartości, wiedzę i możliwości, które absolwenci powinni realizować w sposób pozytywny, odpowiedzialny i skuteczny. Ramy czasowe dyskusji
określono na lata 2010–2030. W pracach wzięło udział 48 nauczycieli akademickich z 13 krajów. Wielu z nich było czołowymi naukowcami w swoich dziedzinach.
Uczestniczyli w spotkaniach polegających na wymianie doświadczeń i mających na
celu określenie odpowiednich procesów dydaktycznych. Zebrane informacje wskazały na główne działania w obszarze edukacji, a mniej dotyczyły samej turystyki.
Grupa uczestników odpowiedziała na ankietę, która była umieszczona na
stronie internetowej i miała posłużyć do przyszłego zastanowienia się nad programami nauczania w omawianych uczelniach3.
Takie podejście wydaje się kompleksowe oraz powinno w przyszłości wyznaczać trendy w edukacji. Trendy, które powinny również wskazać odpowiednie zapotrzebowanie edukacyjne na potrzeby rynku.
Wyniki badań podzielono na kolejne działy, jednocześnie wskazując w każdym z nich kompetencje, jakie powinni posiadać absolwenci kierunku turystyka
i hotelarstwo (tandfonline.com 2020):
1)	umiejętności kierowania destynacją turystyczną, takie jak:
–	zarządzanie rzeczywistymi i wirtualnymi sieciami,
–	umiejętności dzielenia się wiedzą,
–	zdolność do poszanowania i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami,
3

Tłumaczenie własne na podstawie: tandfonline.com (2020).
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–	zarządzanie złożonymi systemami adaptacyjnymi,
–	zarządzania środowiskiem,
2) umiejętności polityczne i etyczne, takie jak:
–	etyczne zachowanie: demonstracja i motywacja,
–	integracja podstawowych wartości etycznych w miejscu pracy,
–	lobbing i zdolność wpływania na proces polityczny,
3)	zwiększone umiejętności dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, takie
jak:
–	budowanie zespołu,
–	skuteczne słuchanie i prowadzenie negocjacji,
–	zdolności motywacyjne i przywódcze,
–	praca z rozproszonymi, wirtualnymi zespołami projektowymi,
–	inteligencja emocjonalna,
4)	dynamiczne umiejętności biznesowe, takie jak:
–	elastyczność,
–	wielozadaniowość,
–	krytyczne myślenie,
–	optymalne wykorzystanie zdrowego rozsądku,
–	innowacyjność / przedsiębiorczość,
–	umiejętności komunikacyjne z wykorzystaniem nowych technologii
multimedialnych,
–	kompetencje międzykulturowe,
–	identyfikacja, szacowanie i kontrola ryzyka,
–	unikanie problemów zamiast ich rozwiązywania.

Podsumowaniem badań było wskazanie kolejnych kroków w programowaniu
planów studiów, w tym między innymi: utworzenie małej grupy zadaniowej, która będzie kierować postępem pracy, zaprezentowanie raportów z prac i wskazanie kolejnych kroków działania. Jednym z ciekawszych rozwiązań tego zespołu
było utworzenie nagrody za innowacyjne programy edukacyjne w zakresie turystyki i hotelarstwa (tandfonline.com 2020)4.

Trendy w nauce na przykładzie Polski
Na rynku polskim działają różne uczelnie, które w swoich programach mają studia
lub specjalności związane z turystyką, hotelarstwem czy też gastronomią. PrograWszystkie informacje na temat prac w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej:
http:// www.besteducationnetwork.org.
4
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my, które funkcjonują na tych uczelniach, są zróżnicowane. Przeglądając siatki godzin można wskazać na podobne przedmioty, ale są też takie, które występują tylko na konkretnych uczelniach nie pojawiając się u innych. Aby wskazać trend oraz
wytyczyć przyszłość nauczania w ramach turystyki i hotelarstwa powstała Rada
ds. Kompetencji Sektor Turystyki – nowa forma współpracy w obszarze turystycznego rynku pracy. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w 2017 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Grupa Sterująca Radą oraz prasa branżowa. System Rad ds.
Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP). Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż
samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukacji oraz
administracji. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań
rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań
zmierzających do dopasowania systemu kształcenia w ramach zapotrzebowania
danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy. Powołanie Rady ds. Kompetencji
w Sektorze Turystyki to projekt jednoczący całe środowisko turystyczne w działaniu na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla turystyki, kadr mających przed
sobą perspektywę przeorientowania zawodowego w ciągu kariery zawodowej
oraz potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwijania swoich kompetencji.
Sektorowe Rady ds. Kompetencji wchodzą w skład systemu składającego się
z trzech elementów, tj.:
–	Rady Programowej ds. Kompetencji,
–	Sektorowych Rad ds. Kompetencji,
–	Bilansu Kapitału Ludzkiego i bilansów kompetencji dla każdego sektora, w którym funkcjonuje Rada.

Powołanie Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji ma na celu zapewnienie lepszego dopasowania kompetencji do aktualnych
potrzeb przedsiębiorców. W skład Sektorowych Rad wchodzą przedstawiciele
głównych grup interesariuszy (pot.gov.pl 2020).
Powołanie takiego organu przyczyniło się do powstania szeregu analiz oraz
opracowań dotyczących edukacji oraz późniejszego zatrudnienia w turystyce
(Walas 2018–2019). Ostatni utworzony raport dotyczył programów nauczania
oraz wskazania przyszłości edukacji w szkolnictwie wyższym z zakresu turystyki
i hotelarstwa.
Poniżej przedstawiono komparację wyników przeprowadzonych badań wraz
z rezultatami wielu raportów realizowanych przy Radzie ds. Kompetencji Sektora
Turystycznego, która pozwala stwierdzić, że:
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1)		Trendy w edukacji wyższej w obszarze turystyki wykazują różnice

w kształceniu w Polsce i krajach zachodnich, w których profil ukierunkowany jest głównie na hotelarstwo z gastronomią i turystykę
na szczeblach operacyjnych i zarządczych (Walas 2018–2019).

	Trzeba wyraźnie zaznaczyć (w świetle przeprowadzonych wywiadów
i analizując plany studiów), że polskie uczelnie również realizują tego rodzaju ukierunkowanie w swojej ofercie produktowej. Zgodnie z raportem
Trendy rozwojowe w krajowej i międzynarodowej edukacji turystycznej
i jego zalecenia dla potrzeby projektu POWR 02.12-00-001016 pod nazwą
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki:
Uczelnie zagraniczne oferują kształcenie sprofilowane na dostarczeniu wiedzy i nabyciu umiejętności menedżerskich a pozbawione
[są] w dużej mierze ogólnych przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, co upoważnia do uznania kształcenia za zawodowe (Walas 2018–2019).
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	O ile dostarczanie wiedzy i nabycie umiejętności menedżerskich są charakterystyczne dla polskich uczelni wyższych o profilu ogólnoakademickim, to kształcenie zawodowe jest ważne dla uczelni o profilu praktycznym, głównie uczelni prywatnych. Warto zaznaczyć, że cytowany raport
podaje, że „są oczywiście prowadzone specjalizacje o szerszym, holistycznym spojrzeniu, ale głównie na uniwersytetach”. Takie zjawisko ma także
odwzorowanie w procesie kształcenia na polskich uniwersytetach.
2)		W programach zagranicznych pojawiają się ciekawe moduły kształ-

cenia odpowiadające współczesnym potrzebom rynku jak e-reputacja, zarządzanie przychodami, strategia gościnności, wielokulturowość pracowników, ale ich wprowadzanie do krajowych programów
nie napotyka żadnych przeszkód i jest zjawiskiem wtórnym (Walas
2018–2019).

	W świetle przeprowadzonych badań nie dostrzeżono takiej specyfiki modułów kształcenia.
3)	„Specjalizacje na uczelniach zagranicznych są rzadkością”, ale na uczelniach polskich już nie.
4)	W obszarze luk kompetencyjnych, deklarowanych przez pracodawców
branży turystycznej wybranych sektorów, wskazano, że:
a)	Bez względu na specjalizację oraz zakres działalności biur podróży,
wszyscy pracodawcy oczekują od swoich pracowników konkretnej
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wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie znajomości zagadnień z zakresu geografii, rynków turystycznych, prawa,
technik marketingowych, sprzedaży. Zbieżność oczekiwań pracodawcy wykazują w stosunku do cech osobowych, którymi powinien
się charakteryzować pracownik sektora turystyki, a szczególnie pracowitości, odpowiedzialności, opanowania, obowiązkowości, czyli
szeroko rozumianej komunikatywności.

		W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że o ile deklarowane zagadnienia
są realizowane w procesie kształcenia na kierunkach turystycznych, to
w obszarze komunikacji społecznej ujawniają się deficyty.
b)

 espondenci (pracodawcy sektora informacji turystycznej) wskaR
zali, że umiejętności ogólne i specjalistyczne są bardziej potrzebne informatorom turystycznym, aniżeli wiedza teoretyczna, a za
najważniejsze uznali kompetencje społeczne i odpowiednie cechy
osobowe. Oceniono też, że wiele jest dziedzin wiedzy, które informatorzy turystyczni posiadają w niskim stopniu, m. in.: informatyka w turystyce, przewodnictwo i pilotaż, historia kultury i sztuki. Tę
ostatnią uznano za mniej potrzebną. Adepci do pracy przychodzą za
to z dość dobrą znajomością rekreacji i rozrywki, atrakcji turystycznych, podstaw hotelarstwa. Umiejętności potrzebne informatorom
turystycznym to przede wszystkim posługiwanie się językiem obcym, ale też wiele innych, w tym: poszukiwanie informacji przez Internet, obsługa systemów rezerwacyjnych (GDS), stosowanie zasad
etykiety i kultury osobistej, organizacja pracy własnej, ale też np.
wskazywano na umiejętności tworzenia oferty turystycznej.

c)	W tej płaszczyźnie odnotować należy realizowane przedsięwzięcia na
badanych uczelniach – wszystkie deklarowały obsługę systemów rezerwacyjnych (z j. ang. Global Distribution Systems – GDS), ale już tylko
nieliczne etykietę w turystyce. Na zwiększenie intensywności nauki
języków obcych zwracali uwagę nieliczni respondenci, ale wyraźnie
podkreślany był ten aspekt przez eksperta PKA.
5)	W ramach propozycji zmian w edukacji turystycznej można wskazać:
–	wśród propozycji dla firm turystycznych – zacieśnienie współpracy
z uczelniami,
–	wśród propozycji dla studenta – wprowadzenie nowych przedmiotów
lub zintensyfikowanie już funkcjonujących,
–	wśród propozycji dla pracowników akademickich, w którym to obszarze zdiagnozowano największe luki kompetencyjne – wsparcie finansowe na badania i rozwój (Niemczyk i Staszewska 2019).
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Reasumując, przeprowadzone badania pozwoliły na szersze i komparatywne
spojrzenie na kierunki kształcenia turystycznego na poziomie wyższym w obszarze ekonomii i zarządzania, co dało asumpt do sformułowania pewnych wniosków i zaleceń dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce, wśród których
wyróżnić należy (Niemczyk i Staszewska 2019):
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–	stałe i systematyczne monitorowanie systemu edukacji szkolnictwa wyższego z zakresu turystyki w różnych krajach z Europy i spoza starego kontynentu,
–	stworzenie narzędzi, które pozwolą na wprowadzanie i stosowanie nowych technologii, szczególnie w przedmiotach związanych z innowacjami
i technologiami w turystyce,
–	systematyczne i stałe spotkania Rady z przedstawicielami Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelni wyższych, które będą miały za
zadanie ciągłe monitorowanie oraz opracowywanie najlepszych i najnowszych narzędzi dydaktycznych możliwych do wykorzystania podczas zajęć
przez studentów turystyki,
–	prowadzenie stałych i systematycznych konferencji i/lub seminariów
z udziałem uczelni, które dysponują w swojej ofercie kierunkami/specjalnościami z zakresu turystyki i rekreacji,
–	opublikowanie i zaprezentowanie niniejszego raportu na międzynarodowych rynkach edukacji szkół wyższych w obszarze turystyki.

Podejście Rady ds. Kompetencji w Turystce w Polsce jest bardziej obszerne i szczegółowe niż podejmowane wcześniej zadania na świecie. Wyniki, które wskazywane są w licznych publikacjach Rady, wskazują jednoznacznie, że system edukacji
w szkolnictwie wyższym wymaga dalszej pracy oraz ciągłego reagowania na zmiany zachodzące we wszystkich systemach edukacyjnych na świecie.

Własne badanie – edukacja w szkolnictwie wyższym
w opinii studentów
Własne badania zostały przeprowadzone na grupie studentów stacjonarnych
oraz niestacjonarnych. Badania potraktowano jako początek dostosowania programów nauczania na kierunku turystyka do potrzeb rynku. Obecnie pracodawcy szukają pracowników, którzy poza określonymi kompetencjami posiadają
odpowiednie umiejętności oraz kompetencje społeczne. W dokumencie pt.: Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracow-
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ników w sektorze turystyki (Burzyński 2018–2019) wskazano na różnorodne
podsektory:
–	biura podróży,
–	hotelarstwo,
–	gastronomia,
–	przewoźnicy turystyczni i piloci wycieczek,
–	turystyka uzdrowiskowa,
–	rekreacja i rozrywka.

W ramach podsumowania w wyżej wymienionym dokumencie wskazano rekomendacje, które mają na celu zniwelowanie luki kompetencyjnej w turystyce,
rekreacji oraz rozrywce. Działania, które powinny być wykonane, to (Burzyński
2018–2019):

1)	działania na rzecz poprawy systemu edukacji: analiza efektów kształcenia
w rekreacji i sporcie,
2)	wypracowanie zasad etyki dla instytucji i podmiotów działających w podsektorze rekreacji i rozrywki,
3)	opracowanie systemu szkoleń oraz ich odpowiednia certyfikacja,
4)	inicjonowanie dialogu z instytucjami i podmiotami zainteresowanymi rozwojem podsektora rozrywki i rekreacji,
5)	systematyczne badanie rynku i monitoring trendów na rynku krajowym
i zagranicznym.

Biorąc pod uwagę różnorodne źródła należy głęboko przeanalizować potrzeby
rynku oraz programy studiów znajdujących się na kierunkach związanych z turystyką i rekreacją. Przeprowadzone badania własne traktuje się jako wstępne
i powinny być poszerzone oraz uzupełnione o dodatkowe wnikliwe pytania.
Badana grupa studentów pochodzi w całości z Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Uczelnia jest instytucją niepubliczną
i kształci studentów z zakresu turystyki, hotelarstwa, obsługi portów lotniczych
oraz na nowo wprowadzonym kierunku dotyczącym zarządzania śródlądową turystyką wodną.
Celem badania w ujęciu diagnostycznym było rozpoznanie stanu potrzeb studentów związanych z edukacją w szkolnictwie wyższym. Ponadto badanie miało wskazać na wstępne rozpoznanie tendencji edukacyjnych z zakresu turystyki
i rekreacji. Badanie, ze względu na technikę przeprowadzenia, było jakościowe –
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w głównej mierze bazowało na spostrzeżeniach i analizie postaw oraz potrzeb
wybranej grupy badawczej w określonych grupach dyskusyjnych.
Grupa wynosiła 60 osób, większość z nich stanowiły kobiety (42 osoby),
a 18 osób to mężczyźni. Byli to studenci studiów licencjackich i magisterskich
z kierunku Turystyka i Rekreacja, pochodzenia polskiego oraz ukraińskiego.
Badanie odbyło się w formie wywiadu bezpośredniego od listopada do grudnia
2019 r. Wywiad zawierał 5 pytań otwartych, w każdym z nich można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
Pierwsze pytanie dotyczyło oczekiwań studentów w stosunku do rozpoczętego kierunku. Przed podjęciem studiów każda osoba ma jakieś o nim wyobrażenie,
czy też dokładnie sprecyzowane działanie zawodowe po jego ukończeniu.
Najwięcej odpowiedzi dotyczyło zajęć praktycznych (32% wszystkich odpowiedzi). Studenci oczekiwali większej liczby takich zajęć. Na drugim i trzecim
miejscu wskazano na więcej zajęć językowych zarówno z języka angielskiego
(21%), jak i ogólnie na możliwość nauki drugiego języka (16%). Studenci kierunku o profilu turystycznym bardzo często zwracają uwagę, że języki obce nie są
obecne w programie studiów w wystarczającej ilości godzin, a przecież turystyka
jest taką branżą, która wymaga wielu relacji międzynarodowych. Studentom brakuje również kontaktu z różnymi osobami na zajęciach, tak aby poznawać pokazywane dobre praktyki w biznesie (10%). Kolejne wskazane oczekiwania edukacyjne dotyczyły: możliwości zrobienia dodatkowych kursów czy szkoleń (10%),
więcej zajęć terenowych (7%), wspólnych wyjazdów turystycznych (3%) oraz
ewentualnych spotkań z przedstawicielami branży turystycznej, a także z władzami samorządowymi (1%).
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Rysunek 1. Oczekiwania edukacyjne dotyczące kierunku Turystyka i Rekreacja.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Kolejne pytanie skierowane do badanych dotyczyło programów nauczania
podczas studiów. Studenci mogli wskazać zarówno cechy pozytywne nauki, jak
i takie, które należałoby zmienić.
Pierwszym zgłaszanym zastrzeżeniem było zwiększenie wykorzystania nowych technologii na zajęciach (tj. 37% odpowiedzi). W przeprowadzonej rozmowie studenci zwrócili uwagę, że pokazywane materiały czy też prezentacje są
bardzo proste przez co mało atrakcyjne. Kolejnym zauważonym problemem była
powtarzalność przedmiotów (tj. 30% odpowiedzi), oznaczająca to, że pewne zagadnienia w szkole średniej o profilu turystycznym lub hotelarskim powtarzane
są na studiach. Z elementów, które powinno się wprowadzić, wskazano przede
wszystkim prowadzenie zajęć przez zaproszonych specjalistów, którzy przekazywaliby wiedzę praktyczną (tj. 22% odpowiedzi). Kolejną uwagą było powtarzanie
form nauczania w różnych przedmiotach (7% odpowiedzi). W ramach zajęć studenci oczekiwaliby, aby wykorzystywano różnorodne studia przypadków w postaci study cases (4% odpowiedzi).
Powyższe uwagi prowadzą do wniosku, że podstawa programowa powinna
być podporządkowana pod różne potrzeby edukacyjne studentów. Pierwszym
rozwiązaniem mogłoby być dostosowanie programów do dwóch kategorii odbiorców – tych, którzy już wcześniej mieli wybrane treści w ramach edukacji
wcześniejszej i tych, którzy powinni uczyć się od podstaw. Ponadto zdarza się,
że pewne treści są powielane na różnych przedmiotach, stąd ważne jest podjęcie
działań usprawniających wymianę treści edukacyjnych między nauczycielami.
W kolejnym pytaniu studenci zostali poproszeni o ocenę praktyk zawodowych. Największym wskazywanym problemem było wykorzystanie ich do prac,
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Rysunek 2. Nauka na studiach o profilu turystycznym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Rysunek 3. Praktyki zawodowe na kierunku Turystyka i rekreacja.
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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które nie są związane z ich kierunkiem studiów. Pierwszą czynnością, którą studenci w czasie praktyk muszą najczęściej wykonywać jest sprzątanie (36% odpowiedzi). W drugiej kolejności wskazano na ograniczenie obowiązków tylko do
obsługi poczty (22%), a także załatwiania nieistotnych prac związanych z prowadzeniem biura (16%), czy druku materiałów promocyjnych (11%). Kolejne wspomniane zajęcia dotyczyły wywieszania ofert na witrynie biura (6%), niemiłego
traktowania przez innych pracowników oraz/lub pracodawcę (6%) i brak jasnych
zasad związanych z przeprowadzanymi praktykami (4%).
Pytanie dotyczące praktyk przyniosło najwięcej emocji wśród studentów.
Poza tym, co już wcześniej były wypowiedziane, studenci podkreślali, że praktyki powinny przygotować ich do podejmowania przyszłej pracy. Obecnie studenci
szczególnie studiów niestacjonarnych w większości pracują w firmach, które nie
są związane z turystyką. Wobec tego po zakończeniu studiów chcieliby pracować
zgodnie ze swoim wykształceniem. W czasie trwania praktyk powinni być dopuszczeni i zaangażowani w cały proces tworzenia produktu turystycznego, czy
też obsługi klienta.
Następne pytanie dotyczyło wprowadzenia nowych kierunków lub też poprawy już istniejących.
Uczestnicy badania przede wszystkim oczekują, że programy będą systematycznie i stale aktualizowane do wymogów i oczekiwań rynku. Ważnym elementem w kreowaniu i następnie proponowaniu nowych kierunków, czy też specjal-
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Rysunek 4. Wprowadzanie nowych kierunków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

ności powinien być stały monitoring rynku. Branża turystyczna ciągle się zmienia
i powinna systematycznie dostosowywać się do potrzeb klientów. Ponadto szybki
rozwój technologii na świecie dotyczy również strefy turystycznej, która wykorzystując swoje systemy rezerwacyjne i informacyjne – także musi je stale rozwijać i dostosowywać do potrzeb i wymogów rynku.
Ostatnie pytanie skierowane do badanych dotyczyło planów studentów na
przyszłość. W przypadku uczestników studiów licencjackich, 60% chce kontynuować studia, ale niekoniecznie będą to studia o tematyce turystycznej. Studenci
studiów uzupełniających rzadko myślą o kontynuacji nauki, większość zamierza
pracować w zawodach już wykonywanych, zazwyczaj w tych samych zakładach
pracy. Obecne miejsca pracy badanych są różnorodne, przykładowo zdarzało się,
że na turystykę zapisywały się osoby pełniące służbę mundurową dlatego, że tego
typu studia uchodziły za łatwe. Około 20% chciałoby założyć własne firmy. Tylko
około 10% chce uczestniczyć w kursach czy innych uzupełniających szkoleniach.

Podsumowanie
W powyższym artykule wskazano na różnorodne problemy, które występują
w szkolnictwie wyższym. Na początku przedstawiono rozwiązania wprowadzane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo powinno wyznaczać odpowiednie standardy oraz prawidłowe rozwiązania dla nauki.
Jednak biorąc pod uwagę opisywany przypadek turystyki i rekreacji widać, że ta
dziedzina jest trudna do przewidzenia ze względu na zmienną sytuację politycz-
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ną, społeczną czy też różnorodne zagrożenia (zamachy, zmiany środowiskowe,
a w ostatnim czasie także pandemia).
Bardzo ciekawe wnioski przedstawił A. K. Wróblewski (2010) w swoim artykule dotyczącym wizji uniwersytetu przyszłości. Stwierdził, że przyszli absolwenci muszą rozumieć świat, być świadomi zachodzących zmian i wiedzieć, gdzie są
źródła rzetelnej informacji.
Ponadto wskazał na następujące zagadnienia (Wróblewski 2010):
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1)	warunkiem koniecznym jest uniezależnienie i odseparowanie uniwersytetu przyszłości od ministerstwa w sprawach treści i formy nauczania.
Należy wskazać, że władze uniwersytetu amerykańskiego nie tylko nie
muszą przejmować się efektami kształcenia ani standardami, ale mogą
uruchomić nowy kierunek studiów, nie pytając o zdanie władz stanowych
ani federalnych. W Polsce przeprowadzenie zmiany jest arcytrudne, ponieważ droga od pomysłu do realizacji prowadzi przez szereg konsultacji,
uzgodnień, rozporządzeń, zezwoleń itd. Konsekwencją usamodzielnienia
uniwersytetów przyszłości powinno być wydawanie absolwentom dyplomów poszczególnych uczelni, a nie dyplomów ogólnopolskich;
2)	motywacja wykładowców i studentów powinna wzrastać. Zwiększenie
motywacji do studiowania można osiągnąć przez wprowadzenie czesnego, ale przy jednoczesnym wdrożeniu szeroko rozbudowanego systemu
stypendiów, kredytów bankowych i innych mechanizmów, które spowodują, że ogromna większość studentów nie będzie za studia płaciła z własnych środków;
3)	uniwersytety przyszłości miały znacznie większe środki na realizację planów i sprostanie wyzwaniom. Zwiększone środki spowodują naturalnie
wzrost motywacji nauczycieli akademickich.

Uniwersytety przyszłości powinny przede wszystkim dbać o standardy nauczania, które niekoniecznie muszą być wskazane w zcentralizowanych podstawach
kształcenia. Nauka przyszłości powinna bazować na systematycznym analizowaniu oraz rekomendowaniu nowych rozwiązań w edukacji.
Studenci w przeprowadzonym wywiadzie wskazali na różnorodne pomysły,
takie jak: organizowanie wykładów otwartych, wdrażanie nowych technologii,
wykorzystywanie programów w kreowaniu nowych produktów i usług, prowadzenie zajęć w ramach wymiany studentów oraz nauczycieli, a także stosowanie
praktycznego podejścia do zajęć oraz więcej praktycznych przykładów.
W ramach poprawy obowiązkowych praktyk na studiach licencjackich powinno się skoncentrować na większej odpowiedzialności praktykantów. Obecnie
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wykonywane czynności nie przybliżają studentów do podniesienia kwalifikacji
zawodowych. Uczelnie stale powinny monitorować oraz rozmawiać z przedsiębiorcami oraz podmiotami samorządu terytorialnego, tak aby dostosować zadania i przyszłe kompetencje pracowników turystyki.
Jak widać z powyższej analizy nowe trendy w edukacji to temat bardzo rozbudowany i potrzebuje współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, w tym wymiany doświadczeń. Doświadczenia, które są obecnie pozyskiwane, powinny być
szerzej rozbudowywane oraz systematycznie powiększane o nowe instytucje
i ośrodki badawcze.
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programu nowego kierunku studiów na Akademii
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W artykule przedstawiono motywacje i przyczyny uruchomienia pięcioletniego
kierunku studiów „Geoturystyka” w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tle historii rozwoju turystyki opartej o atrakcje przyrody nieożywionej zaprezentowano ewolucję geoturystyki jako: dziedziny badań naukowych,
rozwoju mechanizmów i narzędzi zarządzania dziedzictwem geologicznym oraz
kształtowania się w Polsce kierunku studiów akademickich o interdyscyplinarnym charakterze. Zwieńczeniem rozwoju geoturystyki jest, prezentowany w artykule, ogólnoakademicki program kształcenia kierunku studiów „Geoturystyka”. Opisane zostały kierunkowe i uzupełniające treści kształcenia z podziałem
na zagadnienia ogólne, specjalistyczne, turystyczne i społeczno-humanistyczne.
Zestawiono wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobywane przez absolwentów
szóstego i siódmego stopnia kształcenia oraz wskazano sektory rynku pracy,
w których przyszli absolwenci „Geoturystyki” mogą znaleźć zatrudnienie.

Słowa kluczowe: geoturystyka, geoparki, kierunek studiów, poziom kształcenia,
wykształcenie wyższe

Geotourism in the academic education system on the example of
a new field of study program at the AGH University of Science and
Technology in Kraków
S U M M A RY

The article presents the motivations and reasons for launching the five-yearold “Geotourism” field of study in the 2019/2020 academic year at the Faculty
of Geology, Geophysics and Environmental Protection at the AGH University
of Science and Technology in Kraków. Against the background of the history
of tourism development based on inanimate nature attractions, the evolution
of geotourism was presented as: fields of scientific research, development of
mechanisms and tools for managing geological heritage and the development
of an interdisciplinary academic course in Poland. The culmination of
the development of geotourism is, presented in the article, the general
academic education program of the “Geotourism” field of study. Directional and
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supplementary education contents were described, divided into general, specialist,
tourist and socio-humanistic issues. The knowledge, skills and competences
acquired by graduates of the 6th and 7th degrees of education were compared,
and sectors of the labor market in which future graduates of “Geotourism” can
find employment were indicated.
Keywords: geotourism, geoparks, field of study, study level, higher education
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Praca została sfinansowana z subwencji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 16.16.140.315 dla Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki.

Wstęp
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Geoturystyka jest dziedziną badawczą, rodzajem turystyki, zarządzaniem dziedzictwem geologicznym i kierunkiem kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym. Głównym obszarem badań są nauki o Ziemi, a obszarami uzupełniającymi są
nauki społeczne i humanistyczne. Zainteresowanie tą formą turystyki nieustannie wzrasta, coraz większe są także oczekiwania rynku pracy w zakresie pozyskiwania specjalistów od organizacji i zarządzania atrakcjami i obiektami przyrody
nieożywionej. Geoturystyka, jako kierunek w nauczaniu akademickim, to odpowiedź na kształtujący się rynek pracy i obecność coraz liczniejszych inicjatyw
geoturystycznych w kraju i na świecie. Edukacja w zakresie specjalności „Geoturystyka” realizowana była na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez ostatnie 20 lat, ale obecnie po raz
pierwszy uruchomiony został pełny, pięcioletni kierunek studiów. Poszerzenie
oferty kształcenia jest efektem reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce
oraz ciągłego zainteresowania studiowaniem takiej tematyki. Celem opracowania
jest zatem przedstawienie motywacji i przyczyn uruchomienia nowego kierunku
studiów oraz zaprezentowanie programu kształcenia na tle historii rozwoju geoturystyki w Polsce i na świecie.

Geoturystyka jako dziedzina badań naukowych
Zainteresowanie walorami geologicznymi i geomorfologicznymi, tj. „osobliwościami geologicznymi” lub „osobliwościami przyrody nieożywionej” (jaskiniami,
gejzerami, formami skałkowymi, gorącymi źródłami itp.), krajobrazem naturalnym, muzeami historii naturalnej, czy muzeami geologicznymi oraz związany
z tym ruch turystyczny istnieje od początku rozwoju zorganizowanego podróżowania (Hose 2016a). Jednak geoturystyka (z j. ang. geotourism) jako forma turystyki i przedmiot badań definiowana jest od połowy lat 90. XX w. (Hose 1995). To,
co odróżnia geoturystykę od innych form turystyki, to:
świadome poznawanie dziedzictwa Ziemi i abiotycznych elementów
współczesnej przyrody oraz tych aspektów działalności ludzkiej, które do
wykorzystania zasobów Ziemi w bezpośredni sposób nawiązują (Migoń
2012).

Chociaż podstawowym zainteresowaniem geoturystyki jest geologia i krajobraz
(Newsome i Dowling 2010), to – ze względu na duży wpływ przyrody nieożywionej na dzieje człowieka i ewolucję życia na Ziemi – obejmuje ona takie zagadnie-
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nia, jak dziedzictwo górnicze i przemysłowe, kamień w architekturze, krajobraz
kulturowy, geomitologia, jubilerstwo, zależność bioróżnorodność–georóżnorodność i inne (Migoń 2012; Dowling 2013). Geoturystyka to podróżowanie w celu
poznawania historii Ziemi, ale też podziwiania współcześnie aktywnych procesów geologicznych (Migoń 2012), troska o ochronę geostanowisk (Alexandrowicz
i Alexandrowicz 2002), tworzenie geo-produktów (Farsani i in. 2012; Dryglas
i Miśkiewicz 2014) oraz innowacyjnej geo-interpretacji (Hose 2006).
Geoturystykę klasyfikuje się najczęściej jako turystykę poznawczą, z wyraźnym ukierunkowaniem na poznawanie/uczenie się podczas podróżowania (m.in.
Słomka i Kicińska 2004; Dowling i Newsome 2006; Migoń 2012; Hose 2016b).
Jest to turystyka z pogranicza turystyki przyrodniczej i kulturowej (Migoń 2012),
z elementami turystyki kwalifikowanej, aktywnej czy specjalistycznej (Słomka
i Kicińska 2004; Różycki 2005), o cechach turystyki zrównoważonej (Kowalczyk
2010), a także turystyki krajoznawczej (Różycki 2005). Ze względu na jej specyficzny charakter, mimo wielu podobieństw do różnych form turystyki, może być
wyodrębniona jako samodzielna forma (Różycki 2005).
Częścią nowoczesnej turystyki jest zatem zarządzanie nie tylko dziedzictwem kulturowym czy biotycznym, ale również dziedzictwem geologicznym
przez identyfikację, ochronę, zagospodarowanie, promocję i udostępnianie do
zwiedzania walorów przyrody nieożywionej i związanej z nią wytworów działalności człowieka. W Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie
geoturystyką (Jezierski 2011) i duże perspektywy rozwoju (Osadczuk i Osadczuk
2008; Migoń 2012), dlatego zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę będzie wzrastało. Funkcjonują już nowe produkty turystyczne takie jak geocentra
(np. Centrum Geoedukacji w Kielcach, GEOsfera Jaworzno, Zagroda Edukacyjna
w Dobkowie, PGE Giganty Mocy), szlaki geoturystyczne (np. Świętokrzyski Szlak
Archeo-Geologiczny, Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego, Szlak Wygasłych Wulkanów), parki jurajskie (np. JuraPark Krasiejów, Bałtowski Kompleks
Turystyczny), a coraz więcej obiektów geologicznych posiada już przystosowaną
do zwiedzania infrastrukturę i opublikowane materiały geoedukacyjne (Słomka
2013). Szczególny sukces odniosły geoparki UNESCO, stając się – obok obiektów
z Listy Światowego Dziedzictwa i Rezerwatów Biosfery MAB – światową marką i uzyskując prestiż najcenniejszych obszarów świata. W Polsce, jak na razie,
powstał jeden, transgraniczny z Niemcami, geopark UNESCO – Łuk Mużakowa
(Koźma 2011), inne obszary kandydują do tej listy (np. aspirujący Geopark Świętokrzyski, aspirujący Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów), a wiele jest w fazie
projektowej (Alexandrowicz i Miśkiewicz 2016).
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Geoturystyka jest rodzajem turystyki, zarządzaniem obiektami dziedzictwa
Ziemi, dziedziną badawczą i kierunkiem kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk geologicznych, jednak o charakterze interdyscyplinarnym. Podobnie
jak inne rodzaje turystyki obejmuje również zagadnienia z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, dlatego zarówno badania, jak i programy studiów powinny uwzględniać taką różnorodność tematyczną. W ramach prac badawczych
w geoturystyce rozwijane są głównie metody identyfikacji i oceny dziedzictwa
geologicznego pod kątem możliwości udostępnienia i geoedukacji, a w mniejszym stopniu – badania wśród samych turystów czy lokalnych działaczy, również
w kontekście zrównoważonego rozwoju (Ólafsdóttir i Tverijonaite 2018). Większe zainteresowanie badaniami ruchu geoturystycznego mogłoby uzupełnić i poszerzyć studia podstawowe.
Geoturystyka określona została jako dział geologii stosowanej (Alexandrowicz i Alexandrowicz 2002) i choć wciąż trwa opracowywanie jej podstaw naukowych (Miśkiewicz i in. 2007), to ponad dwudziestopięcioletni międzynarodowy
dorobek publikacyjny (Ólafsdóttir i Tverijonaite 2018) pozwala na uznanie jej za
nowy paradygmat w naukach o Ziemi (Hose 2016b).

Krajowa edukacja akademicka w zakresie geoturystyki
Możliwość studiowania geoturystyki w obrębie studiów magisterskich pojawiła
się w Polsce po raz pierwszy w 2000 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uruchomiona została nowa specjalność Geoturystyka, która od razu zyskała
wśród studentów duże zainteresowanie (Słomka 2005). Specjalność, pierwotnie
o inżynierskich podstawach (prowadzona na kierunkach takich jak Inżynieria
Środowiska, Górnictwo i Geologia, Ochrona Środowiska), z biegiem czasu i w obliczu zmian na rynku usług turystycznych została ulokowana na kierunku Turystyka i Rekreacja. W 2009 r. uruchomiono pięcioletnie studia z możliwością uzyskania tytułu licencjata po trzech latach nauki, a następnie po kolejnych dwóch
latach – tytułu magistra na specjalnościach: Turystyka Uzdrowiskowa, Ekoturystyka oraz Geoturystyka (syllabuskrk.agh.edu.pl 2020). Przez ostatnie piętnaście
lat geoturystyka pojawiała się również w ofertach edukacyjnych innych ośrodków
akademickich, takich jak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (ig.up.krakow.pl
2020), Akademia Pomorska w Słupsku (rekrutacja.apsl.edu.pl 2020), Politechnika Śląska (igs.polsl.pl 2020), czy Uniwersytet Warszawski zarówno jako specjalność możliwa do obrania na I lub II stopniu studiów, jak i w postaci studiów
podyplomowych.
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Znaczny przełom w zakresie kształcenia kadr na potrzeby geoturystyki nastąpił w związku z najnowszą reformą systemu szkolnictwa wyższego. W roku
akademickim 2019/2020 na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
AGH uruchomiony został pięcioletni kierunek studiów Geoturystyka, z możliwością uzyskania tytułów licencjata i magistra. Kierunek ten stanowi swego rodzaju „nowe otwarcie” na potrzeby poszerzającego się rynku usług turystycznych
w Polsce, Europie i na świecie (Waśkowska i Welc 2019).
Reforma szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce wg ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwanej także „Konstytucją dla
Nauki”, która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r., wprowadziła zasadę
„[…] kształcenia w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych […]” (art.5.2).
Na wyższych uczelniach pojawiła się konieczność redefiniowania kierunków
i specjalności kształcenia w kontekście przyjętej nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych. Ponieważ aktywności naukowe pracowników Katedry Geologii Ogólnej
i Geoturystyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH zakwalifikowano do dwóch dyscyplin: Nauki o Ziemi i Środowisku oraz do Inżynieria
Środowiska, Górnictwo i Energetyka, funkcjonujący w dotychczasowej formie
kierunek studiów Turystyka i Rekreacja został zlikwidowany. Wykorzystując
doświadczenie zdobyte w dotychczas prowadzonej specjalności Geoturystyka,
projektach geoturystycznych i w trakcie wieloletniej współpracy z działającymi
geoparkami, centrami edukacyjnymi i podmiotami działalności geoturystycznej, a także doświadczenia zebrane w kontaktach z zagranicznymi geoparkami
i ośrodkami akademickimi podejmującymi badania i działalność naukową w zakresie geoturystyki, zdecydowano się uruchomić dzienne, dwustopniowe (licencjat i magisterium) studia na kierunku Geoturystyka, w ramach dyscypliny: Nauki
o Ziemi i Środowisku (Waśkowska i Welc 2019).

Program kształcenia na kierunku Geoturystyka AGH
Nowy kierunek studiów Geoturystyka jest wpisany w ogólnoakademicki profil
kształcenia. Po sześciu semestrach student uzyskuje stopień licencjata, a następnie przez kolejne cztery semestry może kontynuować naukę, otrzymując ostatecznie tytuł magistra (Waśkowska i Welc 2019). Kierunek Geoturystyka jest zatem jednorodny, bez wyodrębnionej specjalności (tabela 1).
Na szóstym poziomie kształcenia (dawniej I stopień studiów) podstawą jest
uzyskanie umiejętności identyfikacji form i zjawisk geologicznych, które będą
wykorzystane dla potrzeb przemysłu turystycznego w celu tworzenia atrakcji
geoturystycznych. Student uzyskuje podstawową wiedzę z nauk o Ziemi, tj. geolo-
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Tabela 1. Zestawienie przedmiotów wchodzących w skład programu kształcenia na kierunku
Geoturystyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
Przedmioty Poziom kształcenia 6

Podstawy geologii ogólnej

Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi

Podstawy mineralogii i petrografii

Geologia regionalna Polski i świata
Geomorfologia

Historia Ziemi z paleontologią
Podstawy sedymentologii

Wody powierzchniowe i podziemne

Ogólne

Wprowadzenie do GIS

Zastosowanie GIS w badaniach
przyrodniczych

Poziom kształcenia 7

Surowce mineralne Polski i świata
Geologia morza

Surowce balneologiczne
i uzdrowiska

Gemmologia i kamienie szlachetne
Geologia czwartorzędu

Zmiany środowiska a historia
człowieka
Historia nauk o Ziemi
Geological hazards

Geografia i regiony turystyczne Polski
Ochrona przyrody
Ekologia

Pochodzenie i ewolucja człowieka

Naturalne i antropogeniczne zagrożenia
środowiska
Physical geology

Atrakcje geoturystyczne

Kartografia geoturystyczna

Zajęcia terenowe z kartografii
geoturystycznej
Produkt geoturystyczny

Ochrona przyrody nieożywionej
Dziedzictwo Ziemi w zbiorach
muzealnych
Geoedukacja
Geoparki

Planowanie tras i imprez geoturystycznych Obiekty geologiczne Światowego
Dziedzictwa UNESCO
Kolekcjonerstwo minerałów

Specjalistyczne
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Przedmioty kierunkowe

Geografia i regiony turystyczne świata

i skamieniałości

Dokumentowanie geostanowisk

Geomedycyna

Skały i minerały w architekturze
i zdobnictwie

Praktyka zawodowa

Światowe Rezerwaty Biosfery
Krajobrazy Ziemi

Parki Krajobrazowe Polski
Parki narodowe świata
National Parks of USA

Zajęcia terenowe z atrakcji
geoturystycznych Polski

Metody waloryzacji geodziedzictwa
Dziedzictwo górnicze
Georóżnorodność

Parki narodowe Europy

Zajęcia terenowe z dziedzictwa
Ziemi w geoparkach
Zajęcia terenowe z atrakcji
geoturystycznych Europy
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Tabela 1. Zestawienie przedmiotów wchodzących w skład programu kształcenia na kierunku
Geoturystyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie (cd.)
Przedmioty Poziom kształcenia 6
Podstawy turystyki

Turystyka zrównoważona

Turystyka kwalifikowana

Metodyka informacji i promocji
w turystyce

Zagadnienia
turystyczne

Obsługa ruchu turystycznego
Przewodnictwo i pilotaż

Zagospodarowanie turystyczne

Projektowanie stron internetowych
Podstawy ekonomii i zarządzania

Zagadnienia społeczno-humanistyczne

Przedmioty uzupełniające

Poziom kształcenia 7

Prawo w turystyce

Podstawy finansowania przedsiębiorstwa
Historia sztuki

Podstawy dydaktyki

Techniki multimedialne w informacji
turystycznej
Podziemne trasy turystyczne

Turystyka na obszarach chronionych
Zarządzanie przedsiębiorstwem
turystycznym
Marketing w geoturystyce

Podstawy psychologii i socjologii

Elementy statystyki dla przyrodników
Metodologia badań marketingowych
Polityka turystyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie syllabuskrk.agh.edu.pl (2020).

gii ogólnej, mineralogii, petrografii, geomorfologii, historii Ziemi z paleontologią,
a także geologii regionalnej. Kształcenie obejmuje również wiedzę i umiejętność
zastosowania GIS i metod kartograficznych w turystyce oraz wykorzystania wiedzy z nauk o Ziemi dla potrzeb projektowania i zarządzania produktami geoturystycznymi.
Specyfika geoturystyki oraz jej interdyscyplinarność powodują, że oprócz
wiedzy przyrodniczej student poznaje zagadnienia społeczno-humanistyczne
i ogólnoturystyczne. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii
i zarządzania, prawa, a także historii, nauk o kulturze i sztuce. Porusza szeroko
rozumianą problematykę turystyczną w kontekście organizacji i obsługi ruchu
turystycznego, to jest planowania, organizowania, realizacji, w tym pilotażu i promocji imprez turystycznych, a także kwestie związane z zagospodarowaniem i zarządzaniem infrastrukturą turystyczną. Ważne jest wykształcenie umiejętności
obsługi ruchu turystycznego, koncentrującego się na specjalistycznych zasobach
przyrody nieożywionej, obejmujące sfery tworzenia, zabezpieczenia, ochrony
i udostępniania obiektów i obszarów atrakcyjnych turystycznie.
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Kontynuacja nauki na kierunku Geoturystyka na siódmym poziomie kształcenia (dawniej II stopień studiów) prowadzi do przygotowania profesjonalnych
kadr dla zarządzania dziedzictwem geologicznym. Program studiów (tabela 1)
obejmuje rozszerzoną wiedzę z zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz metod ochrony, promocji i edukacji w geoturystyce.
Przygotowuje absolwenta do kompleksowej aktywności w zakresach dokumentowania i waloryzacji dziedzictwa Ziemi oraz tworzenia produktu geoturystycznego. Absolwent potrafi analizować wartość zasobów przyrody nieożywionej
i możliwości ich wykorzystania w turystyce, w kreowaniu obiektów i atrakcji
geoturystycznych. Posiada pogłębioną znajomość metod ochrony zasobów przyrody nieożywionej, zabezpieczania obiektów udostępnianych turystycznie i zasad zarządzania przestrzenią w duchu zrównoważonego rozwoju. Absolwent
wyposażony jest także w wiedzę z nauk o Ziemi, w zakresie form i procesów
geologicznych, jak również dotyczącą surowców mineralnych i balneologicznych,
dziedzictwa górniczego, gemmologii, skamieniałości i zastosowania kamieni dekoracyjnych w budownictwie i architekturze. Zna i potrafi wykorzystać metodykę
w informacji i promocji turystycznej, zna zasady marketingu, potrafi zarządzać
przedsiębiorstwem turystycznym. Kompleksowa znajomość dziedzictwa Ziemi
i jego roli oraz znaczenia w życiu człowieka pozwala absolwentom kierunku Geoturystyka tworzyć i rozwijać specjalistyczne produkty geoturystyczne w postaci
tematycznych imprez, szlaków, atrakcji i centrów geoedukacji, a także parków tematycznych i geoparków UNESCO.
Studenci Geoturystyki, oprócz przedmiotów kierunkowych i uzupełniających,
zdobywają nowe umiejętności w zakresie znajomości języków obcych oraz w ramach przygotowań projektu licencjackiego i pracy magisterskiej realizują praktyki i seminaria dyplomowe. Na obu poziomach kształcenia studenci biorą udział
w zajęciach terenowych zarówno w obrębie przedmiotów ogólnych (geologia,
geomorfologia), jak i specjalistycznych (kartografia geoturystyczna, atrakcje
geoturystyczne Polski i Europy, dziedzictwo Ziemi w geoparkach). Również w ramach innych przedmiotów często wizytują atrakcje geoturystyczne stanowiące
złożone produkty turystyczne. Każde takie studium przypadku jest niezwykle
ważne dla kształcenia na kierunku stosowanym, jakim jest Geoturystyka. Analiza
rzeczywistych przykładów geoturystycznej aktywności daje możliwość zdobywania doświadczeń i umiejętności, a także poszerza wiedzę w zakresie kreowania
i zarządzania różnorodnym produktem geoturystycznym.
Studenci mają możliwość poszerzyć swoje umiejętności przez działalność
w kole naukowym „Geoturystyka”. Jego członkowie ostatnimi laty z dużym sukcesem zaangażowali się w tworzenie przewodników geoturystycznych dla istnie-
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całe studia

37%

34%

16%

13%

Przedmioty kierunkowe
ogólne
Przedmioty kierunkowe
specjalistyczne

stopień 7

25%

46%

20%

9%

Przedmioty uzupełniające
turystyczne
stopień 6

41%

0%

20%

29%

40%

60%

15%

80%

15%

Przedmioty uzupełniające
społeczno-humanistyczne

100%

Rysunek 1. Procentowy udział godzin dydaktycznych w ramach przedmiotów kierunkowych i uzupełniających w programie kształcenia dla kierunku Geoturystyka na
Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.
Źródło: opracowanie własne na podstawie syllabuskrk.agh.edu.pl (2020).

jących w terenie ścieżek geologicznych w Dolinie Racławki. W ramach Grantów
Rektora AGH zrealizowano do tej pory dwa przewodniki, a obecnie trwają prace
nad trzecią ścieżką.
Realizowany program studiów (rysunek 1) w pierwszym etapie kształcenia
(poziom szósty) pozwala na zdobycie fachowej wiedzy z zakresu Nauk o Ziemi
i podstaw wiedzy geoturystycznej (odpowiednio 41% i 29% całości czasu kształcenia), tak by na siódmym poziomie kształcenia pogłębiać wiedzę i umiejętności
dotyczące analizy, oceny i możliwości wykorzystania dziedzictwa Ziemi w turystyce (46% całości czasu kształcenia).

Podsumowanie
Na polskim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na absolwentów Geoturystyki.
Gwarancją sukcesu każdej nowej inicjatywy geoturystycznej są specjaliści, którzy
potrafią tworzyć produkty geoturystyczne i umieją nimi zarządzać. Pracodawcy,
dostrzegając interdyscyplinarność i specjalistyczne cechy geoturystyki, coraz
bardziej zainteresowani są fachowo przygotowaną kadrą. Od 2010 r. funkcjonują w Polsce trzy geoparki krajowe, a kolejne cenne geologicznie i geo-kulturowo
regiony kraju mogą być udostępnione do zwiedzania. Powstają centra edukacji
geoturystycznej, działają tematyczne parki rozrywki, wzrosła także aktywność
parków narodowych i krajobrazowych w zakresie promocji i udostępniania dziedzictwa geologicznego dla ruchu turystycznego. Lokalne samorządy, dostrzega-
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jąc szansę na rozwój turystyki w posiadanym, a do tej pory niewypromowanym
dziedzictwie Ziemi, tworzą inicjatywy, których głównym celem ma być turystyczne zagospodarowanie i promowanie tego dziedzictwa. Wszędzie tam specjaliści
od geoturystyki mogą pomóc w tworzeniu i realizacji inicjatyw w postaci oceny
walorów i potencjału geoturystycznego obszarów, w projektowaniu i wytyczaniu
atrakcyjnych ścieżek geoturystycznych, opracowywaniu wydawnictw, prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie dziedzictwa geologicznego. Po wykwalikowaną kadrę geoturystyczną chętnie sięgają też przedsiębiorcy prowadzący
działalność turystyczną, doceniając wszechstronne kwalifikacje absolwentów
AGH.
Działający do roku akademickiego 2019/2020 pięcioletni kierunek studiów
Geoturystyka jest jedynym takim kierunkiem kształcenia w Polsce i w Europie.
Wypracowane przez ostanie 20 lat obszerne zaplecze dydaktyczne, a przede
wszystkim doświadczony zespół dydaktyków pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu edukacji.
Wykładowcy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH nie są
tylko teoretykami koncentrującymi się wyłącznie na pracy naukowej i dydaktycznej, lecz prowadzą również działalność naukowo-popularyzatorską i mają
na swoim koncie szereg osiągnięć publikacyjnych, w postaci katalogów obiektów
geoturystycznych (Słomka 2006, 2013), map geoturystycznych (seria 60 map
geologiczno-turystycznych Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000, Bartuś 2012)
czy przewodników, jak na przykład Geostrada Sudecka – przewodnik geologiczny
(Barmuta i in. 2019; Bartuś i in. 2019). Zespół odpowiedzialny za dydaktykę jest
w stałym kontakcie z międzynarodowym i krajowym środowiskiem geoturystycznym. Pracownicy są uczestnikami międzynarodowych konferencji, warsztatów
i kursów geoturystycznych, biorą udział w krajowych i zagranicznych wyjazdach
studyjnych, doskonaląc i wzbogacając swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie
analizowania i wykorzystywania dziedzictwa Ziemi w turystyce.
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Parki linowe formą rekreacji i edukacji na obszarach leśnych
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Parki linowe to stosunkowo młoda forma rekreacji i edukacji (w Polsce od
2004 r.), a jednocześnie jest to doskonała rozrywka dla osób w każdym wieku –
uczestnicy ćwiczą sprawność fizyczną oraz relaks psychiczny. Ćwiczenia w parku
linowym mają duży potencjał edukacyjny, który można wykorzystać w rozwijaniu
kompetencji społecznych, a tym samym w budowaniu kapitału społecznego. Kładki, liny, tunele, pętle, siatki, drabinki i splecione z lin uchwyty służą do pokonywania trudności. Tworzą one zawieszoną na drzewach lub sztucznych konstrukcjach
trasę, którą przechodzą odwiedzający. Pokonywanie przeszkód to podjęcie ryzyka, a także radość, jaką przynosi wygrana lub refleksja z przegranej – wszystkie
te doświadczenia niosą za sobą głęboki sens w kontekście rozwoju fizycznego
i psychicznego człowieka. Parki linowe najczęściej są lokalizowane w otulinach
obszarów leśnych, w pobliżu miast, ośrodków wypoczynkowych, kąpielisk, miejscowości turystycznych, rezerwatów, ogrodów zoologicznych, hoteli, ośrodków
szkoleniowych, pensjonatów i innych. Celem opracowania jest przedstawienie
znaczenia parków linowych w zakresie rekreacji i edukacji. W badaniach zastosowano metodę obserwacji, indukcyjno-dedukcyjną i analizy literatury.
Słowa kluczowe: parki linowe, formy rekreacji i edukacji, atrakcje turystyczne,
obszary leśne

Rope parks as a form of recreation and education in forest areas
S U M M A RY

Rope parks are a relatively young form of recreation and education (in Poland
since 2004), but at the same time it is a great entertainment for people of all
ages – participants exercise physical fitness and mental relaxation. Exercises
in the ropes course have a great educational potential that can be used in
developing social competences, and thus in building social capital. Footbridges,
ropes, tunnels, loops, nets, ladders and rope handles are designed to overcome
difficulties. They create a route that is followed by visitors suspended on trees
or artificial structures. Overcoming obstacles means taking a risk, as well as
the joy that is brought by winning or reflecting on failure – all these experiences
carry a deep meaning in the context of human physical and mental development.
The most often rope parks are located in the buffer zone of forest areas, near
cities, recreation centers, bathing areas, tourist resorts, reserves, zoos, hotels,
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training centers, boarding houses and others. The aim of the study is to present
the importance of rope parks in the field of recreation and education. The research
used the methods of observation, inductive-deductive and literature analysis.

Keywords: rope parks, forms of recreation and education, tourist attractions,
forest areas
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Obszary leśne służą nie tylko do pozyskiwania drewna i runa leśnego, ale także są miejscem do uprawiania turystyki i rekreacji, czy innych form aktywności
ruchowej. Obszary leśne spełniają również wiele innych funkcji, które można
określić jako całokształt materialnych i niematerialnych wartości użytkowych
usług i korzyści dostarczanych przez las. Każda z pełnionych ról jest istotna, ale
za najważniejszą przyjmuje się funkcję społeczną i zdrowotną. Obszary leśne są
formacją roślinną z dominacją drzew stanowiących swoisty ekosystem, w którym
funkcjonuje flora i fauna, gleby, wody i mikroklimat, tworząc niepodzielną całość.
Są też najbardziej złożonym i najtrwalszym lądowym ekosystemem na świecie.
Obszary leśne stanowią istotny czynnik atrakcyjności obszaru, a przy efektywnej i rozsądnej polityce nadleśnictw mogą być znaczącym elementem w rozwoju ruchu turystycznego i rekreacji. W latach 70. XX w. ćwiczenia indywidualne
i grupowe z wykorzystaniem parków linowych weszły na stałe do metod tzw.
Experiental Education (z j. ang. – pedagogika przeżyć, pedagogika przygody, zwana też Outdoor Education) i zyskały dużą popularność między innymi dzięki rozpowszechnieniu ich przez różne organizacje (Leśny 2015).
Parki linowe to propozycja na spędzanie wolnego czasu, która łączy aktywny
wypoczynek z funkcjami edukacyjnymi, a także z walorami rekreacyjnymi i kulturowymi. Zaproszenie kierowane jest zarówno do turystów, jak i mieszkańców
danego obszaru i regionu, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny niezależnie
od tego, czy są to osoby indywidualne, grupy zorganizowane, czy rodziny. Produkt
sprzedawany jest kompleksowo lub podzielony na poszczególne usługi.
Szczególny rodzaj atrakcji, publicznie dostępny w parkach linowych, to instalacja sportowo-rekreacyjna składająca się z lin, drabinek, mostków, kładek, belek,
pętli, siatek, platform i różnego rodzaju zjazdów rozpiętych na różnych wysokościach, nawet do kilkunastu metrów nad ziemią, często na obszarach leśnych,
między drzewami lub także pomiędzy specjalnie ustawionymi słupami. Ogólnie
należy stwierdzić, że park linowy to konstrukcje linowe zamontowane na drzewach lub palach, służące do ćwiczeń na wysokościach. Warto podkreślić, że jest
to najbezpieczniejszy sposób uprawiania rekreacji ruchowej, zbliżonej do alpinizmu, na obszarach leśnych. Takie miejsca to aktywna forma rekreacji i edukacji,
chętnie poszukiwana przez różne grupy społeczne. Na równoważniach, lianach,
mostach linowych oraz naturalnych przeszkodach można ćwiczyć zmysły oraz
sprawność fizyczną, a także posłużyć się nimi do rozrywki i rekreacji. Jednak największy potencjał parków tkwi w wykorzystaniu możliwych do zrealizowania
w takich miejscach działań jako uzupełnienia treningów, warsztatów oraz szkoleń grupowych.
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Istnieje wiele rodzajów parków linowych. Dzieli się je na wysokie i niskie, stałe i mobilne, ryzykowne i rekreacyjne, przygodowe i tradycyjne – w zależności od
przyjętych kryteriów. Najbardziej rozpowszechnionym kryterium podziału jest
zaproponowane przez Simona Priesta i Michalea Gassa, którzy dzielą parki na niskie (z j. ang. low ropes course), czyli takie, w których uczestnik wymaga jedynie
asysty trenera ze względu na względnie niski montaż lin, oraz wysokie (z j. ang.
high ropes course), gdzie wymagana jest asekuracja w uprzęży wspinaczkowej
oraz kask (Łubkowska, Paczyńska-Jędrycka i Bobik 2013). W Polsce ten podział
jest inaczej skonstruowany, a kluczową kategorią jest trasa przejścia, a nie wysokość jej zamontowania. Wyróżnia się między innymi trasy: rekreacyjne, dla dzieci,
edukacyjne, niskie i trasy widokowe.
Jak zauważają specjaliści, najlepszy park linowy to niekoniecznie taki, który
jest najwyższy, najnowszy czy najdroższy, ale – co najważniejsze – taki, w którym
jest realizowany program zaprojektowany w oparciu o cele edukacyjne stawiane członkom konkretnej grupy (Łubkowska i Tarnowski 2015). Najczęściej występujące korzyści z ćwiczeń w parku linowym to: wzrost wiary we własne siły,
umiejętności podejmowania i oceny ryzyka, umiejętność współpracy w grupie,
poznawanie innych osób. Taka aktywność fizyczna w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą wpisuje się w prozdrowotny styl życia, nadając mu nową jakość.
A. Leśny, pedagog zajmujący się edukacją alternatywną, założycielka Fundacji
Pracownia Nauki i Przygody, jako jedna z pierwszych w Polsce zwróciła uwagę na
to, że parki linowe zostały stworzone po to, aby w nich przeżyta przygoda stanowiła dla człowieka impuls do rozwoju i pomagała uczyć się pracy w grupie (Leśny
2013). Coraz częściej powstają liczne organizacje, głównie w krajach zachodnich
(Francja, Niemcy, Wielka Brytania), których celem jest przywrócenie parkom ich
edukacyjnego charakteru. Parki linowe najczęściej budowane są w ośrodkach
edukacyjnych i socjoterapeutycznych (Leśny 2013). Na przykład w krajach zachodnich wyróżnia się parki, które służą wyłącznie rozrywce, tzw. Adventure
Parks, oraz kompleksy bardziej tradycyjne, nastawione na rozwój i edukację. Parki linowe są tam tylko częściami ośrodków Outdoor Education, które goszczą grupy młodzieżowe czy tzw. „zielone szkoły” (szadowomlyn.pl 2014).
Obszary leśne to obszary cenne przyrodniczo, które trzeba chronić i jednocześnie dbać o ich strategię rozwoju, ale także należy wykorzystywać je do pozaprodukcyjnych funkcji, jak chociażby instalowanie parków linowych. Zakres i poziom funkcji lasu zależy zarówno od charakteru lasu, jak i sposobu prowadzenia
gospodarki leśnej.
Celem opracowania jest przedstawienie znaczenia parków linowych w rekreacji i edukacji na obszarach leśnych. Wszelkie formy rekreacji i edukacji w par-
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kach linowych mają duże znaczenie wychowawcze i są coraz częściej obecne
w życiu współczesnego człowieka. W badaniach zastosowano metodę obserwacji,
indukcyjno-dedukcyjną i analizy literatury.

Rozwój parków linowych w Polsce i na świecie
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W Polsce parki linowe zaczęły powstawać w 2004 r., w 2005 r. były 4, a pod koniec 2008 r. funkcjonowało już 45 takich obiektów usytuowanych na terenie całej Polski (Leśny 2013). W 2019 r. zarejestrowano 250 parków linowych i wciąż
powstają nowe (rysunek 1). Największym powodzeniem cieszą się parki linowe
zlokalizowane na obszarach leśnych, w pobliżu dużych miast, miejscowości turystycznych i miejsc często odwiedzanych, ale także zdarza się, że parki linowe są
budowane w parkach miejskich, na terenach ogrodów zoologicznych czy w pobliżu kąpielisk. Natomiast mniej atrakcyjne są parki skonstruowane na palach
i w wolnej przestrzeni. Czas budowy takiego parku, w zależności od jego wielkości, wynosi od miesiąca do trzech miesięcy.
Najwięcej parków linowych zainstalowano nad Bałtykiem (województwo zachodniopomorskie, pomorskie) oraz na południu Polski (województwo małopolskie). Najmniej jest ich w woj. lubuskim, opolskim i świętokrzyskim. Lokalizacja
parków linowych wiąże się głównie z rozwojem ruchu turystycznego i zainteresowaniem społecznym. Jak się okazuje mniej turystów odwiedza regiony w powy-

Rysunek 1. Rozmieszczenie parków linowych w Polsce.
Źródło: polskieparkilinowe.pl (23.05.2019).
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żej wymienionych trzech województwach i dla pomysłodawców instalacja takich
urządzeń jest mniej opłacalna.
Początek ćwiczeń w parkach linowych przypada na lata 40. XX w. Pomysł ich
tworzenia pochodzi z Francji, gdzie traktowano je jako metodę podnoszenia sprawności fizycznej we francuskiej marynarce wojennej (Gilbertson i in. 2006; Rohnke
1990). Twórcą tej koncepcji był oficer George Hébert (1875–1957), który w 1913 r.
na francuskim kongresie wychowania fizycznego zaprezentował kompletną metodę szkoleniową, którą nazwał „Méthode Naturelle”. Moda na wypoczynek aktywny
i sporty ekstremalne sprawia, że takie parki często można spotkać w wielu krajach
Europy Zachodniej. W polskojęzycznej literaturze przedmiotu parkom linowym,
z punktu widzenia ich edukacyjnego charakteru, poświęca się niewiele uwagi.
Szybko dostrzeżono, że ćwiczenia na linach i równoważniach nie tylko pozytywnie
wpływają na kondycję fizyczną, ale również pomagają w poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań – ćwiczenia planowania oraz podejmowania decyzji strategicznych, co przyczyniło się do przeniesienia parków linowych do świata cywilnego.
Na świecie, głównie we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, ale i w Stanach
Zjednoczonych, parki budowane są od lat. Obecnie w krajach zachodnich, buduje
się parki w dwóch stylach:
–	pstrokate obiekty z kolorowymi siatkami i plastikowymi materacami, często nastawione na działania komercyjne,
–	parki bardziej tradycyjne, ekologiczne, budowane najczęściej na drzewach
z poszanowaniem dla krajobrazu i przyrodniczych walorów terenów,
w których się je lokalizuje.

Powstają również liczne organizacje, których celem jest przywrócenie parkom
ich edukacyjnego charakteru. W Europie najbardziej znana jest organizacja ERCA
(European Ropes Course Association) – rozpoznawalna również w Polsce. Przy
montowaniu parków zgodnie ze standardami ERCA, zwraca się uwagę na dbałość o bezpieczeństwo drzew. ERCA zabrania wycinania czy łamania drzew oraz
intensywnej ingerencji w krajobraz, co jest zgodne z tradycyjnym podejściem do
parków linowych (Leśny 2013). Mosty linowe budowali Indianie, Hindusi, Europejczycy i na pewno tego typu konstrukcje stanowiły i stanowią nadal ważną
inspirację dla budowniczych parków linowych, o czym nawet świadczą nazwy
różnych typów konstrukcji, np. „przejście Mohawków”, „most birmański” czy
„przejście tybetańskie” (Neuman 2004). Za twórcę pierwszych ćwiczeń z użyciem
przejść linowych, drabinek, wspinaczki oraz równoważni uważa się niemieckiego
pedagoga Johanna Guts Muthsa (1759–1839).
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Z kolei metodę edukacyjną rozpropagowała organizacja zwana Outward
Bound, założona przez pedagoga Kurta Hahna – twórcę pedagogiki przeżyć
(z j. niem. Erlebnispädagogik). W latach 70. XX w. ćwiczenia indywidualne i grupowe na terenie parków linowych stały się częścią Experiental Education, czyli
teorii pedagogicznej zakładającej naukę przez doświadczenie, bliską Adventure
Education czy Outdoor Education. Zachowano przy tym zasady, którymi kierował
się Hébert. Ćwiczenia musiały być funkcjonalne, przydatne i odbywać się w nieskażonym środowisku, zaprojektowane w oparciu o podstawowe ruchy człowieka – chodzenie, bieganie, skakanie, wspinanie się, balansowanie, zjeżdżanie,
przenoszenie (Leśny 2013). Do ich upowszechnienia przyczyniło się wykorzystywanie ćwiczeń na parku linowym w sieci ośrodków i szkół Outward Bound. Powstały stowarzyszenia skupiające pedagogów i instruktorów rekreacji ruchowej,
turystów, sportowców a także przyrodników, a ich celem było zarówno udoskonalanie samej konstrukcji parków, jak i opracowywanie ćwiczeń, dzięki którym
aktywność w parkach linowych to nie tylko miła rozrywka w nieskażonym środowisku, ale też okazja do rozwoju oraz integracji społecznej (Bąk, Leśny i Palamer-Kabacińska 2014).

Cechy parków linowych
Główną atrakcją każdego parku linowego są trasy linowe, czyli tory przeszkód,
rozwieszone pomiędzy drzewami. Ilość takich przeszkód może być różna – od
15 do 130, np. w miejscowości Doktorce (woj. podlaskie) jest ich 130. Trasy posiadają różny stopień trudności oraz montowane są na różnych wysokościach.
Istnieją trasy dla małych dzieci z asekuracją alpinistyczną (12 atrakcji), trasy
średnie (minimum 18 atrakcji), trasy szkoleniowe i trasy trudne (ponad 20 atrakcji). Ilość i poziom trudności tras uzależniony jest od konstrukcji danego parku
linowego. Jak podają właściciele takich obiektów, którzy są osobami decyzyjnymi
w kwestii zasobów parku, na wybranym terenie może znajdować się 70, a nawet
100 atrakcji. Do budowy typowego parku wystarczy powierzchnia 10–15 arów
(Otto 2011), ale warto nadmienić, że są budowane parki większe, o długości od
60 do 220 metrów.
Na przeszkodach parków linowych bawić się mogą wszyscy. Nie jest wymagane żadne doświadczenie i obycie ze sprzętem alpinistycznym. Nad bezpieczeństwem czuwają instruktorzy, a każdy, kto deklaruje udział w ćwiczeniach, zostaje
odpowiednio przeszkolony. W trakcie pokonywania trasy dominuje profesjonalizm zarówno ze strony kadry instruktorskiej, jak i używanego sprzętu – sprzęt
jest atestowany, dzięki temu i bezpieczny. Uczestnicy podczas wspólnych i spon-
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tanicznych zmagań wyłaniają naturalnych liderów, doskonalą komunikację w zespole, poprawiają zdolność radzenia sobie ze stresem, uczenia się współpracy
grupowej w planowaniu i działaniu oraz doskonalą kreatywne myślenie. Wszystkie działania są ,,zabarwione” dużą dawką zabawy w nieskażonym środowisku.
Pod trasami dla dzieci rozwieszone są siatki zabezpieczające.
Parki linowe zapewniają niezapomniane wrażenia, adrenalinę, aktywny wypoczynek, edukację i wysiłek w otoczeniu drzew. Jest to forma edukacji i rekreacji zarówno dla dzieci i młodzieży (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych), jak i dorosłych, czy
osób starszych. Jedynym ograniczeniem może być zbyt niski wzrost albo zły stan
zdrowia, mogący pogorszyć się w czasie wysiłku fizycznego. Przykładowy wygląd
parku z rozwieszonymi pomiędzy drzewami (lub słupami) różnymi przeszkodami – wykonanymi z drewna, lin stalowych, lin z tworzywa sztucznego lub siatki –
przedstawia rysunek 2.
Przejścia linowe są zawsze dokładnie zbadane i opisane. Tematyka przejść
linowych jest mocno ugruntowana w teorii. Najczęściej opisywane korzyści wynikające z ćwiczeń i zabaw na przejściach linowych to (Neuman 2004; Prouty,
Panicuccu i Collinson 2007; Rohnke 1990; Leśny 2013):
–	wzrost poczucia własnej wartości,
–	poprawa umiejętności podejmowania decyzji,

Rysunek 2. Przykładowy park linowy w Ustce.
Źródło: park-linowy.ustka.pl (4.11.2017).
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–	wypracowywanie nowych sposobów komunikacji,
–	nauka respektowania trudności i ograniczeń innych ludzi,
–	ćwiczenie umiejętności bycia liderem,
–	umiejętność podejmowania i oceny ryzyka,
–	nauka budowania zaufania do innych ludzi,
–	poprawa strategicznego i kompromisowego poszukiwania rozwiązań dla
konkretnych problemów,
–	nauka współpracy i działania w zespole,
–	ćwiczenie kreatywności,
–	poprawa motywacji do nauki przez ćwiczenia,
–	uwrażliwienie na otaczającą przyrodę,
–	refleksja nad miejscem człowieka w przyrodzie,
–	redukcja zachowań ryzykownych, w tym stosowania używek (marihuana
czy alkohol – Rudesill 2003),
–	wspieranie działań o charakterze socjoterapeutycznym (Leśny 2014).
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Do najczęściej występujących przeszkód można zaliczyć wiszące kładki, belki
powieszone na linkach, linki w kształcie litery U, zjazdy tyrolskie, przejścia po
sieciach, skoki na linie. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa dodatkowo
rozciągnięta jest lina stalowa służąca do asekuracji. Bardzo często park linowy
posiada kilka tras, a każda z nich składa się z kilkunastu różnych przeszkód zaprojektowanych tak, aby każdy był zadowolony z wybranej trasy.
Większe parki linowe przygotowują trasy o różnym stopniu trudności, w tym
także o obniżonej asekuracji, aby młodsze dzieci i młodzież mogły skorzystać
z atrakcji parku. Dlatego osoby, które nie są umięśnione, nie uprawiają żadnego
sportu czy rekreacji, także dadzą radę przejść łatwiejsze trasy. Parki linowe, według różnych projektantów, dzielą się na kilka typów. Są to najczęściej:
–	wysokie parki linowe (od 3 do 15 metrów nad ziemią),
–	niskie parki linowe (od 20 centymetrów do 3 metrów nad ziemią) – rysunek 3,
–	stałe konstrukcje przestrzenne – w Polsce kojarzone głównie z dużymi
placami zabaw.

Konstruktorzy różnych parków linowych – w zależności od przyjętych kryteriów – dodatkowo dzielą je również na: stałe i mobilne, ryzykowne i rekreacyjne,
przygodowe i tradycyjne.
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Rysunek 3. Przykład stacjonarnego parku linowego w Islandii (ośrodek szkoleniowy).
Źródło: Leśny (2015).

Parki linowe na obszarach leśnych posiadają wiele zalet, do których można
zaliczyć:
–	atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w nieskażonym środowisku,
–	aktywne zagospodarowanie czasu wolnego,
–	pokonywanie własnych barier związanych z wysokością i stresem,
–	doskonały trening i poprawienie własnej kondycji,
–	rozwój osobowości i ćwiczenie kreatywności,
–	wspieranie działań o charakterze socjoterapeutycznym,
–	kontakt z przyrodą i osłona przed słońcem w okresie letnim,
–	stosunkowo niska cena montażu (parklinowy.eu 17.04.2019),
–	umiejętność podejmowania i oceny ryzyka (Neuman 2004).

Park linowy nie jest więc tylko atrakcją, którą należy przejść, pokonać przeszkodę i zejść, ale służy przeżyciu, symulacji wybranych wydarzeń czy stworzeniu
metafory, przydatnej w pokonywaniu wyzwań, jakie stawia przed nami codzienność (Leśny 2013). Wbrew pozorom park linowy to poważne przedsięwzięcie.
Od 2008 r. w Polsce obowiązują normy dotyczące parków linowych. Oprócz tego,
budując np. obiekty dla dzieci zabezpieczone za pomocą siatek asekuracyjnych,
należy stosować się do norm pokrewnych, dotyczących placów i sal zabaw (Otto
2011). Budowa, sprzęt, zasady obsługi, wyszkolenie instruktorów – wszystko to
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opiera się na europejskich normach, dotyczących parków linowych, przyjętych
w Polsce. Są to:

–	Polski Komitet Normalizacyjny ICS 97.220.10; 97.220.40; PN-EN 15567-2;
–	EN 15567-2:2007, IDT na wniosek Komitetu Technicznego ds. Sportu i Rekreacji;
–	norma europejska EN 15567-1 i 2: 2007.
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Dobrze zorganizowany park linowy musi posiadać dobrze przygotowaną kadrę
obsługową. Szacuje się, że do obsługi małego parku z jedną trasą wystarczą trzy
osoby (kasjer i dwóch instruktorów). Ale jeśli są trzy trasy, trzeba zatrudnić nawet dziesięciu pracowników. Najważniejszymi osobami w parku linowym są instruktorzy, którzy uczą uczestników poruszania się po przeszkodach i dbają o ich
bezpieczeństwo. Osoby takie powinny przejść szkolenie z podstaw wiedzy o posługiwaniu się sprzętem alpinistycznym z podkreśleniem aspektów związanych z parkiem linowym oraz zasadami ewakuacji z wysokości (Matuszkiewicz 2015). Takie
szkolenia prowadzą licencjonowani instruktorzy z Polskiego Związku Alpinizmu.

Użytkowanie parków linowych
Obsługa i użytkowanie parków linowych to znacząca inwestycja. Projektem oraz
budową parku powinna zająć się profesjonalna firma. Szacuje się, że koszt budowy, wyposażenia i utrzymania przez sezon takiego obiektu waha się od 20 tys. zł
do ponad 0,5 mln zł. W Polsce funkcjonują także parki, których koszt budowy
przekroczył 1 mln zł. Opracowane wyceny podają, że wydatek na konstrukcję
parku rzędu 300–400 tys. zł może zwrócić się po dwóch latach funkcjonowania
obiektu (Matuszkiewicz 2015). Według specjalistów konstruujących i użytkujących można stwierdzić, że taka inwestycja jest opłacalna. Lokalizacja parku linowego może być usytuowana na prywatnej działce właściciela lub niezbędny teren
może być wydzierżawiony. W drugim przypadku na ogólne koszty inwestycyjne
parku linowego składają się:

–	dzierżawa lub wynajęcie działki na cztery miesiące – ok. 20 tys. zł,
–	elementy konstrukcyjne parku linowego (liny, siatki, kładki) i budowa – od
200 tys. zł,
–	dodatkowe wyposażenie parku linowego (kaski, linki asekuracyjne, lonże) – ok. 7 tys. zł,
–	koszty zatrudnienia pracownika do nadzoru i obsługi – 2 tys. zł miesięcznie.
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Ogólny koszt takiej inwestycji, to minimum 200 tys. zł kosztów jednorazowych
i około 7 tys. zł za każdy miesiąc funkcjonowania takiego parku. Przy właściwej
organizacji pracy, zdaniem projektantów i specjalistów zajmujących się konstrukcją parków linowych, okres wykonania tego typu obiektu nie powinien przekroczyć czterech tygodni (Sieprawski 12.08.2011). Należy jednak pamiętać, że
z czasem park będzie wymagał modernizacji i rozbudowy, niemniej przy odpowiednim zaangażowaniu właściciela obiektu, działalność powinna być opłacalna.
Powyższe wnioski wyciągnięto na podstawie opinii właścicieli parków, którzy od
ponad dziesięciu lat prowadzą taką działalność.
Jednocześnie nasuwa się pytanie, skąd zdobyć środki finansowe na rozpoczęcie inwestycji? Możliwości jest kilka – kredyty, pożyczki, a jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna, istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego
z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Skorzystać można także
z regionalnych programów unijnych przeznaczonych dla początkujących przedsiębiorców. Pewne środki są także dostępne w instytucjach finansowych oferujących produkty dla nowych firm.
Praktycznie każdy park linowy świadczy usługi od wiosny do jesieni. O jakości
parku nie decyduje jego koszt postawienia czy wysokość tras, ale dopasowanie
obiektu do określonej grupy wiekowej z uwzględnieniem konkretnych zamierzeń
edukacyjnych. Wszystkie gry, ćwiczenia i aktywności powinny być zaprojektowane
w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki przygody, czy pedagogiki przeżyć i winny
służyć rozwojowi człowieka w grupie. Z uwagi na aspekt edukacyjny prowadzenie
takiej działalności może być nie tylko sezonowe, ale też całoroczne. Jeśli jednak
okaże się, że zimowe miesiące będą zbyt mroźne, aby kontynuować funkcjonowanie parku, to działalność można zawiesić. W takiej też sytuacji racjonalnym rozwiązaniem będzie niezatrudnianie pracowników na umowę o pracę w tym okresie.
Jeśli instruktorzy czy inni pracownicy zatrudnieni są na umowach cywilnoprawnych, to nie ma żadnych przeszkód w zawieszaniu działalności. Co prawda ostatnie lata pokazują, że coraz częściej również w okresie zimowym pogoda sprzyja
miłośnikom zabaw na wysokościach. Park linowy jest też doskonałym miejscem
na przyjęcie grup szkolnych, zorganizowanie ogniska połączonego z pieczeniem
kiełbasek, wieczoru kawalerskiego czy panieńskiego, zajęć z wychowania fizycznego, świętowanie urodzin, imienin czy innego wydarzenia rodzinnego.
Specjaliści uważają, że miesięczny zarobek parku może wynosić nawet
10 tys. zł (Otto 2011), ale dochód jest także uzależniony od kosztów biletów i wyposażenia parku. Ceny biletów w Polsce wahają się w granicach od 15 zł do 85 zł,
co wynika z godzin korzystania z atrakcji, jakości urządzeń, liczby atrakcji, a także
długości parku.
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Bardzo ważnym elementem funkcjonującego parku jest jego promocja, np.
zawieszenie w widocznym miejscu banera reklamującego obiekt. Na taki cel również powinno się przeznaczyć określone środki finansowe, aby ,,przyciągnąć”
odwiedzających. Dobrym pomysłem jest też utworzenie oferty promocyjnej dla
pracowników firm państwowych lub prywatnych.

Podsumowanie

108

Park linowy jest miejscem, gdzie są realizowane cele rekreacyjno-edukacyjne oraz promowany jest zdrowy styl życia. Bardzo często są wkomponowane w krajobraz kulturowo-przyrodniczy lasu i stanowią uzupełnienie oferty
edukacyjno-turystycznej na danym obszarze. W Polsce zainicjowano dyskusję
o edukacyjnych walorach parków linowych oraz powrócono do implikacji wychowawczych walorów turystyki aktywnej, wychowania fizycznego i rekreacji.
Wraz z rozwojem pedagogiki przygody można wykorzystać niski park linowy
do pracy z grupami osób z obniżonym poczuciem własnej wartości i wiary
w swoje możliwości np. w socjoterapii, w ćwiczeniach dla zespołów, które mają
problemy z wewnętrzną komunikacją, a także do zachęty, twórczej i zdrowej rekreacji, do praktyki koordynacji ruchowej, rehabilitacji, w wymianach międzynarodowych i działaniach wspierających projekty edukacji ekologicznej (Leśny
2013).
Ćwiczenia w parkach linowych są atrakcyjne i posiadają w sobie bardzo duży
potencjał rozwojowy. Są pomocne uczestnikom w kształtowaniu kompetencji
niezbędnych do skutecznego działania w zespołach i świadomego podejmowania ryzyka. Należy dodać, że aktywności w parkach linowych są ryzykowne tylko
pozornie, gdyż w rzeczywistości spełniają wszelkie wymogi zawiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wykorzystanie parków linowych, zorientowanych na
cele edukacyjne i rekreacyjne, jest jedną z możliwych form wychowania społeczeństwa na obszarach leśnych. Dlatego też należałoby wykorzystywać lasy nie
tylko do pozyskiwania drewna i runa leśnego, ale do realizacji funkcji pozaprodukcyjnej. Warto zauważyć, że liczba parków linowych z roku na rok sukcesywnie
się zwiększa, co oznacza, że istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju rekreację
i edukację. Doświadczenia zebrane w trakcie pobytu w parku linowym posiadają
istotne walory edukacyjne. Uczą między innymi opanowania, odpowiedzialności,
utrzymania równowagi i przełamywania strachu przed wysokością oraz kształtują umiejętności pokonywania własnych słabości oraz stawiania czoła przeciwnościom losu.
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Aktywności sportowo-rekreacyjno-turystyczne podejmowane przez
seniorów – członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających
w Trójmieście
STRESZCZENIE

Głównym celem aktywizacji osób starszych jest umożliwienie bądź ułatwienie im
powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie, jak również wspieranie aktywnego
starzenia się w dobrym zdrowiu i sprawności umysłowej i fizycznej. W Polsce główną rolę aktywizacji seniorów w wyżej wymienionym zakresie spełniają różnorodne instytucje, działające na różnych poziomach (organizacje rządowe, samorządowe, organizacje i stowarzyszenia itp.) jak m.in. Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza w zakresie proponowanych seniorom ofert w wybranych Uniwersytetach Trzeciego Wieku z Trójmiasta
oraz analiza opinii seniorów z tych Uniwersytetów na temat podejmowanych
przez nich aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Badaniom poddano
Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzące zajęcia w Gdańsku, Sopocie i w Gdyni
oraz grupę 50 seniorów – klientów wyżej wymienionych Uniwersytetów.
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Sports, recreation and tourism activities undertaken by seniors –
members of the Universities of the Third Age operating in the Tri-City
S U M M A RY

The main purpose of activating the elderly is to enable or facilitate their return to
active life in society, as well as to support active aging in good health and mental
and physical fitness. In Poland, the main role of activating seniors in the abovementioned area is played by various institutions operating at various levels
(government and local government organizations, organizations and associations,
etc.), such as Third Age Universities. The aim of this article is a comparative
analysis of the offers offered to seniors in selected Third Age Universities from
the Tri-City, and an analysis of the opinions of seniors from these universities
about their sports, recreation and tourism activities. The research covered
the Universities of the Third Age, conducting classes in Gdańsk, Sopot and Gdynia,
and a group of 50 seniors – clients of the above-mentioned universities.
Keywords: seniors, Third Age Universities, sport, recreation, tourism
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Wstęp

W rozwoju demograficznym krajów europejskich oraz Polski w ostatnich latach
obserwuje się znaczny wzrost ludności w starszym wieku. Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących obecnie przed
wieloma krajami europejskimi, w tym również przed Polską. Przewidywania
Unii Europejskiej pokazują, że w ciągu najbliższych 50 lat liczba Europejczyków,
którzy ukończyli 65 rok życia, znacząco wzrośnie – z 87 mln w 2010 r. do 148 mln
w 2060 r. (European Commission 2019). Jeśli chodzi o nasz kraj to w latach
2010–2035 udział ludności w wieku 50+/65+ w strukturze ludności ogółem
wzrośnie z 16,8% do 26,7% (Rządowa Rada Ludnościowa 2013).
Głównym celem aktywizacji osób starszych jest umożliwienie bądź ułatwienie im powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie, jak również wspieranie
aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu i sprawności umysłowej i fizycznej.
Proces ten polega na organizowaniu seniorom czasu wolnego, prowadzeniu zajęć
informacyjnych oraz warsztatów rozwijających ich zainteresowania, stwarzania
warunków umożliwiających nawiązanie kontaktów społecznych z osobami w podobnym wieku i o zbliżonych zainteresowaniach, a także na promowaniu wśród
tej grupy społecznej zdrowego stylu życia, oferowaniu zróżnicowanych aktywności fizycznych i ruchowych, aktywnych form wypoczynku, rekreacji oraz turystyki. W Polsce główną rolę aktywizacji seniorów w wyżej wymienionym zakresie
spełniają różnorodne instytucje działające na różnych poziomach (organizacje
rządowe, samorządowe, organizacje i stowarzyszenia itp.) jak m.in. Uniwersytety
Trzeciego Wieku (dalej: UTW).
Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza w zakresie proponowanych seniorom ofert w wybranych UTW z Trójmiasta oraz analiza opinii seniorów
z tych Uniwersytetów na temat podejmowanych przez nich aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznych. Badaniom poddano UTW prowadzące zajęcia
w Gdańsku, Sopocie i w Gdyni oraz grupę 50 seniorów – klientów wyżej wymienionych Uniwersytetów.

Pojęcie aktywności fizycznej
Józef Drabik uważa, że:

aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu
życia. Bez niej niemożliwa jest jakakolwiek strategia zdrowia, jego utrzymania i pomnażania, a u dzieci – prawidłowy rozwój. Jej brak jest głównym
i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia (Drabik 1996).
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Według Kiełbasiewicz – Drozdowskiej:

aktywność fizyczna jest niezbędna człowiekowi na każdym etapie jego życia
i w każdej grupie wiekowej. Znaczenie ruchu zmienia się i ewoluuje wraz
z wiekiem człowieka, zawsze jednak pozostaje jednym z głównych czynników warunkujących pole zdrowia” (Kiełbasiewicz-Drozdowska i Siwiński
2001).

Natomiast według Barankiewicza aktywność fizyczna to:

podejmowanie w ramach wypoczynku czynnego różnego rodzaju zabaw,
ćwiczeń i dyscyplin sportu, dla przyjemności, rekreacji i zdrowia, poprawy
zdolności wysiłkowej, zdobywania specjalnych sprawności i umiejętności
fizycznych, zapobiegania powstawaniu chorób cywilizacyjnych (poprawa
sprawności układu krążenia, ruchowego, oddechowego, przeciwdziałania
stresowi psychicznemu), zwiększeniu korzystnych wpływów na zdolność
do pracy fizycznej i umysłowej (Barankiewicz 1998).
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Ważnym elementem przy podejmowaniu różnorodnych aktywności jest to, aby
ich poziom był dobrany optymalnie dla każdego człowieka, w zależności od tego,
na jakim etapie życia jest dana osoba, np. od nawyków aktywnościowych, które
pozyskała w młodym wieku, od jej stanu zdrowia itp. Potwierdza to Barankiewicz
(1998) twierdząc, że „aktywność fizyczna jest uwarunkowana indywidualnymi
potrzebami i możliwościami osobnika, jego wiekiem, płcią, stanem zdrowia”.
Systematycznie podejmowana aktywność ruchowa m.in. może rekompensować wpływ negatywnych czynników współczesnego życia, takich jak: stres, otyłość, miażdżyca i choroba wieńcowa. Aktywność ta jest niezbędna w korygowaniu
wad postawy, terapii wielu chorób i zaburzeń oraz w sposób zdecydowany poprawia stan zdrowia ludzkiego i jest najprostszym sposobem zapobiegania wielu
schorzeniom oraz chorobom cywilizacyjnym. Wyżej wspomniany Barankiewicz
uważa, że:
podejmowana aktywność fizyczna w czasie wolnym ma zwłaszcza wpływ
na poprawę lub zachowanie wydolności fizycznej, utrzymanie odpowiedniej wagi ciała, zachowanie siły mięśniowej organizmu (która stabilizuje
stawy i kręgosłup), wzrost odporności na choroby i infekcje oraz na osiąganie lepszego samopoczucia (www.neurostacja.pl 2019).

Aktywności ruchowe nie tylko przyczyniają się do poprawy zdrowia fizycznego,
ale także wzmacniają zdrowie psychiczne związane z przeżyciami emocjonalnymi kształtującymi się we wspólnych zabawach, wycieczkach, wyjazdach, grach,
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współzawodnictwie itd. Wszystkie te zagadnienia nierozerwalnie wiążą się również z takimi pojęciami jak turystyka i rekreacja.

Aktywność fizyczna seniorów – krótka charakterystyka
Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
László Andor powiedział, że:
aktywne starzenie się oznacza pomaganie osobom starszym w kontynuowaniu zatrudnienia i dzielenia się swoim doświadczeniem. Chodzi o to, żeby ludzie starsi w dalszym ciągu odgrywali aktywną rolę w społeczeństwie i żeby
spełniając się, żyli niezależnie i w jak najlepszym zdrowiu. Ich aktywność jest
niezmiernie ważna dla osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie przed 2020 rokiem 75% zatrudnienia i wyciągnięcia z biedy co najmniej 20 milionów ludzi.
Rok ten wymaga działania w różnych obszarach – ochrony socjalnej, edukacji
i szkolenia, usług zdrowotnych i socjalnych (europa.eu 2019).

Ułatwieniem w realizacji zakładanych celów jest m.in. zachęcanie seniorów do
podejmowania systematycznych i różnorodnych form aktywności fizycznych,
które zaspokoją ich potrzeby psychofizyczne i społeczne, a zwłaszcza ułatwią nawiązywanie kontaktów społecznych, wyeliminują izolację seniorów i ich poczucie osamotnienia, wzmocnią poczucie samorealizacji, własnej wartości i godności
oraz nadadzą sens ich życiu codziennemu.
Jak wskazują Olszewski-Strzyżowski i Dróżdż (2019):
wspieranie aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu i sprawności jest
istotne zarówno dla poprawy jakości życia ludzi starszych, jak i dla lepszej
ich integracji ze społeczeństwem. Aktywności fizyczne, sport, rekreacja jak
również i turystyka podejmowane przez seniorów, w znaczący sposób wpisują się w zagospodarowanie ich czasu wolnego, przyczyniając się do odnowy ich sił psychofizycznych i fizycznych. Aktywności te kształtują również
u nich postawę aktywnego stylu życia, ale także przyczyniają się m.in. do
pokonywania barier i ograniczeń życiowych”.

Śniadek i Zajadacz (2010) zauważają, że dodatkowymi sposobami spędzania
wolnego czasu przez osoby starsze są aktywności turystyczne, których poziom
oraz formy są mocno zróżnicowane i zależą od wielu czynników osobowościowych, społecznych, demograficznych i ekonomicznych. Podobnie myślą Kowalska
i Kaźmierczak (2009) twierdząc, że „rekreacja ruchowa i turystyka służą
zapewnieniu aktywności fizycznej, która obok pracy umysłowej jest ważnym
czynnikiem promującym zdrowie i zapobiegającym przedwczesnemu starzeniu”.
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Według Rottermunda, Knapika oraz Szyszki (2015) głównymi celami podejmowania przez seniorów aktywności fizycznych są zahamowanie postępujących
zmian inwolucyjnych, poprawa samopoczucia, utrzymanie poprawnej sylwetki,
doskonalenie równowagi. Ćwiczenia grupowe i wspólne uczestniczenie w zajęciach przyczyniają się do spędzania czasu w przyjemny i wartościowy sposób, a to
skutkuje odprężeniem i zadowoleniem. Do tej grupy aktywności należą: ćwiczenia oddechowe, ogólnokondycyjne, ruch w wodzie, gimnastyka poranna i zajęcia
rekreacyjne. Nie należy zapominać, że samoobsługa i wykonywanie codziennych
czynności stanowią również doskonały trening. Uwzględniając wiek, stan zdrowia i towarzyszące choroby, nadrzędnym zadaniem aktywności ruchowej jest
utrzymanie sprawności psychoruchowej na poziomie najwyższym z możliwych
dla konkretnej osoby (Rottermund, Knapik i Szyszka2015).
Ludzie starsi tracą znaczną ilość aktywnej tkanki mięśniowej (duża ilość włókien
mięśniowych wraz z upływem czasu traci swe funkcje), a głównym powodem tego
stanu to często obserwowana u seniorów bezczynność i siedzący tryb życia. Dlatego
podejmowana przez seniorów systematyczna aktywność fizyczna i ruchowa przyczynia się do istotnych zmian w funkcjonowaniu ich organizmów, a mianowicie:
–	pomaga w przeciwdziałaniu osteoporozie, co zwiększa odporność ludzi
starszych na różnego typu urazy jak zwichnięcia czy złamania kości,
–	wspomaga utrzymanie prawidłowych funkcji krążeniowych i oddechowych,
–	wspomaga i wzmacnia stawy,
–	przyczynia się do spalania tłuszczu (skutkuje to możliwością zachowania
właściwej masy ciała).

Seniorzy podejmując różnorodne aktywności fizyczne powinni – przy ich wyborze –
kierować się następującymi wskazaniami (Olszewski-Strzyżowski i Dróżdż 2019):

–	zestawy ćwiczeń, ich rodzaj, aktywność i częstotliwość zawsze powinny
najpierw być skonsultowane z lekarzem,
–	wykonywane ćwiczenia powinny być bezpieczne i niezbyt skomplikowane
oraz nie obciążające zbyt organizmów seniorów (np. spacery, pływanie),
–	podejmowane aktywności i ćwiczenia powinny charakteryzować się
umiarkowanym treningiem siły (np. trwający od 6 do 8 tygodni), który
doprowadzi do wzrostu mięśni,
–	przed, w trakcie oraz po podejmowaniu aktywności fizycznych seniorzy
powinni systematycznie kontrolować swoje ciśnienie tętnicze oraz
dokładnie obserwować swój organizm, aby wyeliminować przemęczenie,
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–	w trakcie podejmowania aktywności, osoby starsze powinny pamiętać
o zaopatrzeniu się w stosowny strój adekwatny do panującej pogody
oraz o spożywaniu posiłków i dużej ilości płynów, aby nie dopuścić do
odwodnienia organizmu,
–	najlepiej, aby aktywności i ćwiczenia odbywały się w gronie przyjaciół
lub znajomych, tak by oprócz korzyści fizycznych seniorzy mieli okazję do
spotkań towarzyskich osób o podobnym wieku oraz zainteresowaniach.

Orzechowska (2002) do głównych aktywności preferowanych przez seniorów zalicza: spacery (70%), prace na działce (53%) oraz jazdę na rowerze (21%). Natomiast według badań Głównego Urzędu Statystycznego (2009) do najpopularniejszych form aktywności należą: jazda na rowerze (40%), marsze i spacery (53%)
oraz gimnastyka (41%). GUS podaje, że głównymi motywami, którymi kierują się
seniorzy, podejmując aktywności wolnoczasowe, są dbałość o sprawność i zdrowie (60%) oraz możliwość spotkań towarzyskich (6%). Z kolei kluczowe bariery
uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych seniorów to: brak zainteresowania aktywnym wypoczynkiem, stan zdrowia i wiek (Główny Urząd Statystyczny 2009).
Niestety jeszcze wśród wielu seniorów panuje fałszywe przeświadczenie, że
podejmowanie aktywności fizycznych nie jest im potrzebne. Należy przypuszczać, że zmniejszenie aktywności ruchowej osób starszych następuje wraz z wiekiem i pogarszaniem się stanu ich zdrowia. Częściej tę barierę wskazują osoby
zamieszkujące mniejsze miejscowości i gorzej wykształcone (wynikać to może
z mniejszej dostępności do urządzeń i infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej, problemów sprzętowych oraz z niewielkiej liczby ogólnodostępnych
ofert instytucji i organizacji działających w zakresie aktywności fizycznych).
Na szczęście w Polsce mamy dziś dużo różnych ofert aktywnościowych proponowanych przez podmioty i organizacje, a skierowanych specjalnie do osób
w dojrzałym wieku. Jak wskazują Olszewski-Strzyżowski i Dróżdż (2019):
w wielu przypadkach seniorzy uczestniczą w w/w aktywnościach za sprawą czynnego członkostwa w różnego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach, klubach, kołach zainteresowań lub innych tego typu podmiotach
(m.in. klubach rekreacyjnych czy turystycznych). Organizacje takie w swoich programach oferują cały wachlarz zajęć aktywnościowych właśnie dla
seniorów.

I właśnie takim dobrym przykładem działań skierowanych do seniorów, wraz
z ofertą zajęć aktywnościowych, jest działalność UTW, które wychodząc naprze-
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ciw oczekiwaniom seniorów i w trosce o ich dobrą kondycję fizyczną i zdrowotną,
oferują m.in. zróżnicowane programy profilaktyczne mające na celu utrzymanie
oraz poprawę sprawności fizycznych seniorów. Potwierdza to także Olszewski-Strzyżowski (2018b), który pisze, że:
w Polsce należy prowadzić kampanię informacyjną dotyczącą ważności aktywności fizycznej w życiu seniora, zachęcać ludzi starszych do uprawiania
sportu. Takie działania mogą podejmować media, organizacje i stowarzyszenia wspierające seniorów, uniwersytety trzeciego wieku (UTW).

Ten sam autor (Olszewski-Strzyżowski 2018b) zauważa również, że działania
tych podmiotów powinny również dotyczyć:
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ułatwieniu swoim podopiecznym udziału w szeroko rozumianych
aktywnościach fizycznych (m.in. sport, rekreacja, turystyka). Aktywności te
powinny być swoistą „dźwignią” wynoszącą osoby dotychczas wykluczone
(m.in. seniorzy) na poziom całkowitego i pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym, dając im również możliwość zapewnienia dobrostanu
życiowego, rozumianego jako poprawa ich zdrowia fizycznego, psychicznego
i duchowego.

Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
Uniwersytet Trzeciego Wieku to placówka dydaktyczna dla osób w wieku poprodukcyjnym, a jej głównym celem jest poprawa jakości życia osób starszych, ich
integracja i organizacja czasu wolnego przez oferowanie seniorom szeregu zajęć
(takich jak wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, sekcje lub koła zainteresowań, kluby i zespoły tematyczne, warsztaty artystyczne, imprezy kulturalne
i okolicznościowe, kursy, różnego rodzaju szkolenia) oraz aktywizujących fizycznie
(zajęcia sportowe, ruchowe, rekreacyjne, turystykę oraz zajęcia rehabilitacyjne).
Polska była trzecim krajem na świecie (za Francją i Belgią), w którym rozwinął się ruch UTW. Pierwszy uniwersytet, pod nazwą Studium III Wieku, powstał
1975 r. w Warszawie. Najbardziej dynamiczny wzrost tego typu jednostek nastąpił po 2000 r. Ich rozwój, liczebność oraz różnorodność oferowanych aktywności przyczyniły się do postrzegania ich przez inne instytucje w kraju (jednostki
samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze itp.) jako istotnych partnerów
w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Ponadto coraz częściej
same UTW zaczynają odgrywać ważną rolę rzecznika interesów osób starszych.
Istnieją trzy podstawowe typy uniwersytetów, a mianowicie (federacjautw.pl
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Rysunek 1. Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce z podziałem na województwa.
Źródło: federacjautw.pl (2017).

2017): stowarzyszenia lub fundacje (57%), UTW działające w ramach jednostek
samorządu terytorialnego (15%) oraz UTW działające w innych strukturach organizacji (13%).
Na rysunku 2 przedstawiono zestawienie ilości funkcjonujących w Polsce
UTW pomiędzy 1975 a 2017 r.

Rysunek 2. Liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce w latach 1975–2017.
Źródło: federacjautw.pl (2017).
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Do głównych celów i zadań UTW działających w Polsce zaliczyć można m.in.:

–	podniesienie zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz jakości życia
seniorów,
– przeciwdziałanie monotonii ich dnia codziennego,
– zwiększenie możliwości kontaktu z innymi osobami w tym samym wieku,
–	stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie
rówieśniczej,
–	uświadomienie seniorom potrzeby kształtowania nawyków w zakresie
aktywności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
–	wdrażanie wśród seniorów prozdrowotnego stylu życia (obejmującego
ćwiczenia fizyczne, dietę, zajęcia rekreacyjne, turystykę itp.),
–	podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych.
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Badania Adamskiej i Brzezickiego (2017/2018) na temat ofert UTW w Polsce
pokazują, że najwięcej wykładów (według obszarów tematycznych) organizowanych jest z zakresu: medycyna i zdrowie (92% badanych UTW takie zajęcia
prowadzi), nauki przyrodnicze, turystyka i geografia (77%) oraz sport (26%).
Do najważniejszych typów prowadzonych zajęć zaliczyć można zwłaszcza zajęcia sportowe i ruchowe (88%) oraz sekcje turystyczne (54%). Natomiast
najczęściej organizowane rodzaje imprez to wycieczki/wyjazdy/rajdy turystyczne (89%), imprezy plenerowe (67%) oraz wydarzenia sportowe (turnieje,
rozgrywki – 38%). Według Dyby i Michalak (2008), badających słuchaczy UTW
w Łodzi, większość seniorów świadomie podejmuje aktywność fizyczną: „na
201 ankietowanych zdecydowana większość, tj. 183 osoby (91%), deklaruje
podejmowanie rekreacji ruchowej”. Jak piszą Gajewska, Bryła oraz ManieckaBryła (2012) „podejmowanie różnych form aktywności w ramach uczestnictwa
w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku (UTW) sprzyja poprawie jakości życia związanej ze zdrowiem”.
Ziębińska (2010) uważa, że przynależność do tego typu organizacji jest sposobem przeciwdziałania ograniczeniom, jakie ze sobą niesie wejście w „trzeci wiek”.
Słuchacze tych uniwersytetów należą do najbardziej aktywnych i zmotywowanych do różnych działań społecznych seniorów. Dlatego też władze państwowe
i samorządowe powinny dążyć do kreowania narzędzi prawnych i organizacyjnych, które będą służyły aktywizacji społecznej osób starszych m.in. przez turystykę. Tego typu działania mogą służyć ogółowi przyczyniając się do wzrostu
jakości życia nie tylko osób starszych, ale całego społeczeństwa (Ziębińska 2010).
Zauważa to także Głąbiński (2018), pisząc, że w związku z rosnącym poziomem
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życia z jednej strony, a z drugiej – wzrostem liczby seniorów (starzenie się
społeczeństwa) można potraktować obecnych słuchaczy UTW jako prekursorów
wzorców przyszłych zachowań szerszych kręgów społecznych.

Charakterystyka wybranych Uniwersytetów Trzeciego
Wieku działających w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni
Poniżej przedstawiono charakterystykę analizowanych Uniwersytetów Trzeciego
Wieku działających w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

Gdańsk

Przykładem działającego UTW w Gdańsku jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Świadczy on usługi edukacyjne w ramach kształcenia ustawicznego dla osób 60+, które pragną poszerzać
swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania oraz aktywność społeczną. Prowadzi on
działalność w formie kongresów, konferencji, debat, szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów, ćwiczeń, lektoratów, spotkań i innych zajęć praktycznych dla
słuchaczy. Słuchaczem UTW w tym mieście może być każda osoba, bez względu
na poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania, która pragnie rozszerzyć wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Uniwersytet
prowadzi działalność m.in.: z zakresu profilaktyki gerontologicznej dla seniorów
przez kulturę fizyczną, sport i rekreację; poprawę jakości życia osób starszych
przez działalność ukierunkowaną na ochronę i promocję zdrowia; włączenie

Rysunek 3. Strona internetowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Źródło: utw.awfis.net (2019).
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osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej; aktywizację społeczną
osób starszych przez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także
na skutek promocji i organizacji wolontariatu. Uniwersytet ma dwa systemy zajęć: podstawowy (wykłady i seminaria) i rozszerzony (warsztaty, zajęcia usprawniające) – który jest fakultatywny (utw.awfis.net 2019).

Sopot
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Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
został powołany w strukturze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie
w październiku 2003 r. Prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, twórczą
i krajoznawczo-turystyczną, propagującą aktywny tryb życia oraz upowszechniającą profilaktykę gerontologiczną. Studenci tego UTW uczęszczają na wykłady
otwarte z różnych dziedzin nauki, spotkania z tematu kultury oraz zajęcia warsztatowe. Mają ćwiczenia z aktywności ruchowej: gimnastykę, Nordic Walking,
warsztaty turystyczne, w tym wycieczki najpiękniejszymi szlakami turystycznymi Trójmiasta i jego okolic, wycieczki autokarowe i rowerowe oraz wykłady
z zakresu turystyki, a także terapię tańcem i techniki relaksacyjne. Na uniwersytecie prowadzone są lektoraty językowe na poziomie początkującym i zaawansowanym z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a także warsztaty z komunikacji interpersonalnej, psychologii. Są również
zajęcia z gimnastyki umysłu oraz warsztaty komputerowe. Seniorzy aktywnie
uczestniczą w akcjach promowania działań wspierających ochronę środowiska
(ckusopot.pl/utw 2019).

Rysunek 4. Strona internetowa Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego – Sopot.
Źródło: ckusopot.pl/utw (2019).
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Gdynia

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od października 2004 r. i jest prowadzony przez Miasto Gdynia, a koordynowany przez Centrum Aktywności Seniora
oraz partnerów. Prowadzone zajęcia kierowane są do osób starszych z tematów
takich jak: literatura polska i światowa, dzieje dramatu i historia teatru, technika i sztuka teatru, historia sztuki, dzieje Gdyni i historia Pomorza Gdańskiego,
psychologia życia codziennego, warsztaty z psychologii, spotkania z muzyką klasyczną, dzieje opery, teatru muzycznego i baletu, filozofia i wybrane zagadnienia
z etyki, symbolika biblijna, wybrane zagadnienia z oceanologii, prawo na co dzień.
Ponadto dostępne są zajęcia rekreacyjne, zajęcia sportowe, imprezy turystyczne,
spotkania z dietetykiem. Zajęcia realizowane są w formie spotkań, pogadanek,
warsztatów i imprez plenerowych (cas.gdynia.pl 2019).
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Rysunek 5. Strona internetowa Gdyńskiego Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Źródło: cas.gdynia.pl (2019).

Badania własne
Badaniom poddano wybrane Uniwersytety Trzeciego Wieku działające w Trójmieście, a mianowicie z Gdańska, Sopotu oraz Gdyni. Na początek przeanalizowano i porównano ich oferty skierowane do seniorów (w latach 2017 i 2018),
a następnie przeanalizowano grupę seniorów – członków wyżej wymienionych
Uniwersytetów (50 osób). Badania przeprowadzono w okresie czerwiec–lipiec
2019 r.

Karolina Rogowska

W tabeli 1 przedstawiono analizę porównawczą proponowanych seniorom
działań realizowanych przez wybrane UTW. W zestawieniu widać, że badane
UTW realizują swoje programy kierowane do seniorów, wykorzystując różnorodne narzędzia, formy przekazu oraz bardzo zróżnicowaną ofertę programową,
tematykę wykładów, prelekcji czy też zajęć.
Na rysunku 6 przedstawiono porównanie ilości prowadzonych zajęć w UTW
w 2017 r. i w 2018 r., w rozbiciu na ilość zajęć odbywających się w jednym tygodniu. Jak widać, największa liczba zajęć (w obrębie tygodnia) w latach 2017–2018
realizowana była na UTW w Sopocie (odpowiednio 54 zajęcia w 2017 r. oraz
56 zajęć w 2018 r.). W dalszej kolejności znalazł się UTW w Gdańsku oraz UTW
w Gdyni.
Tabela 1. Analiza porównawcza proponowanych działań wybranych Uniwersytetów
Trzeciego Wieku z Gdańska, Sopotu oraz Gdyni
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UTW Gdańsk

UTW Sopot

prowadzenie działalności
w formie konferencji, debat, szkoleń, seminariów,
wykładów, warsztatów,
ćwiczeń, spotkań i innych
zajęć praktycznych dla
słuchaczy

aktywizacja lokalnej społeczności przez przygotowanie oferty z zakresu
zajęć aktywnościowych

słuchaczem UTW może być
każda osoba, niezależnie
od poziomu wykształcenia
UTW zapewnia wykłady
i seminaria odbywające się
w zakresie kultury fizycznej, zdrowia, psychologii,
komunikacji społecznej,
turystyki i rekreacji, sztuki
możliwość udziału w różnego typu spotkaniach
naukowych

Źródło: badania własne (2019).

promocja zdrowia
i profilaktyka wśród osób
starszych
działania wspomagające
aktywizację osób dorosłych na różnych polach

działania wspomagające
seniorskie wizje ekorozwoju lokalnej społeczności

organizacja konferencji, debat, szkoleń, seminariów,
warsztatów, wykładów,
ćwiczeń, spotkań i innych
zajęć praktycznych

UTW Gdynia

pomoc seniorom, m.in.
w działalności kulturotwórczej, poznawczej, prozdrowotnej, integracyjnej
i rozrywkowej
działania w zakresie szeroko pojętej edukacji dla
seniorów

opieka, współpraca i wsparcie merytoryczne oraz
finansowe dla seniorów
wspieranie organizacji
zajmujących się osobami
starszymi

działalność informacyjna
dla seniorów w różnych
formach

propozycja zajęć w postaci
konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, wykładów, ćwiczeń, spotkań
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Rysunek 6. Porównanie liczby zajęć realizowanych tygodniowo w wybranych UTW
w latach 2017–2018.
Źródło: badania własne (2019).

Analiza porównawcza oferowanych seniorom warsztatów zajęciowych opisana jest w tabeli 2. Najbogatszą ofertę w zakresie warsztatów zajęciowych miał
UTW w Sopocie (8), następnie w Gdyni (7), potem w Gdańsku (6). Najwięcej zajęć
oferowano z zakresu „obsługi komputerów”, „spotkań z psychologiem”, „rekreacją
i sportem”, „turystyką” oraz „zdrowym stylem życia”.
Następnie przeanalizowano ofertę w zakresie zajęć aktywnościowych (rekreacja, sport, turystyka) dla seniorów. Szczegóły zebrano w tabeli 3. Każde z badanych
UTW miało zróżnicowany wachlarz oferowanych zajęć rekreacyjno-sportowo-tuTabela 2. Oferta proponowanych seniorom warsztatów zajęciowych w badanych
UTW
Warsztaty dla seniorów

UTW

Gdańsk

Sopot

Gdynia

komputerowe

+

+

+

artystyczne

–

+

+

psychologiczne
fotograficzne

gastronomiczne

+
+
–

rekreacyjno-sportowe

+

Razem

6

turystyczne

zdrowy styl życia (zdrowie/dietetyka)
Źródło: badania własne (2019).
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+

+
+
+
+
+
+

8

+
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–

+
+
+
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Tabela 3. Ilość proponowanych zajęć rekreacyjno-sportowo-turystycznych w badanych UTW
Oferta zajęć

Gdańsk

Sopot

Gdynia

Bungy pamp

5

2

2

udział w imprezach muzycznych, tanecznych,
koncertach, kino, kultura

1

1

1

jazda rowerem, wycieczki rowerowe i rajdy
Nordick Walking

wycieczki, wyjazdy, turystyka, pikniki, imprezy
integracyjne
zajęcia gimnastyczne/korekcyjne
zajęcia na basenie
zajęcia pilates
zajęcia z jogi

zwiedzanie miasta, zwiedzanie muzeów itp.
Razem
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UTW

1
5
4
1
5
4
5
1

32

1
1
3
1
2
3
4
1

19

3
2
3
1
2
3
3
1

21

Źródło: badania własne (2019).

rystycznych. Najwięcej takich spotkań oferowano z zakresu „Bungy pamp”, „wyjazdów, wycieczek, turystyki”, „zajęć pilates i jogi”. Najbardziej zróżnicowaną ofertę
w tym zakresie miał UTW w Gdańsku (32), mniej w Gdyni (21) oraz w Sopocie (19).
Dodatkowymi ofertami skierowanymi dla seniorów są również imprezy cykliczne (np. Dzień Seniora, Dzień Dziadka i Babci) oraz konkursy o różnej tematyce. Szczegóły przedstawia tabela 4.
Dla pełniejszego obrazu działań podejmowanych przez UTW poddano analizie
opinie seniorów – uczestników zajęć na temat podejmowanych przez nich aktywności sportowo-rekreacyjno-turystycznych. W badaniach posłużono się autorską
ankietą. Badania, w których wzięło udział 50 osób, przeprowadzono w okresie
czerwiec–lipiec 2019 r. W UTW w Gdańsku przebadano 21 osób, w Sopocie – 10,
a w Gdyni – 19. Na rysunku 7 przedstawiono wiek badanych seniorów. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 60–65 lat (19 osób), następnie 66–70 lat
(11), a najmniej było osób w wieku powyżej 80 lat (5 osób).
Na początek badanym seniorom zadano pytanie o wskazanie powodów podejmowania przez nich aktywności fizycznych. Okazało się, że dla większości respondentów (44 odpowiedzi) głównymi motywami podejmowania aktywności
fizycznych była chęć „polepszenia stanu zdrowia” oraz potrzeba „kontaktów spo-
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Tabela 4. Dodatkowe oferty proponowane przez badane UTW
UTW

Oferta

UTW Gdańsk

ogólne konferencje naukowe, Gdański Fundusz Senioralny, pomoc
socjalna

UTW Gdynia

spotkania „Akademii Obywatelskiej”, konkursy dla seniorów
(muzyka, plastyka, fotografika), imprezy cykliczne (Dzień Dziadka),
pomoc socjalna

UTW Sopot

Targi Seniora, imprezy cykliczne (Dzień Seniora, Dzień Babci
i Dziadka, Senior na rowerze), pomoc socjalna

Źródło: badania własne (2019).

łecznych” (25), a w najmniejszym stopniu potrzeba „redukcji stresu” (tylko 2 odpowiedzi). Z udzielonych odpowiedzi jasno wynika, iż seniorzy posiadają wysoką
świadomość podejmowania aktywności fizycznych w kontekście polepszania ich
stanu zdrowotności (rysunek 8).
Następnie zadano pytanie seniorom o ich sposoby spędzania czasu wolnego
(poza zajęciami na UTW). Większość badanych (37) spędza czas wolny na „spotkaniach towarzyskich” oraz „oglądaniu telewizji” (30), a najmniej oddając się
swojemu „hobby” (tylko 7 osób) – rysunek 9.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie ilości godzin, jakie
poświęcają oni w tygodniu na podejmowanie zajęć aktywnościowych. Szczegóły przedstawiono na rysunku 10. Seniorzy na podejmowanie zajęć aktywnościowych najczęściej poświęcają w ciągu tygodnia od 4 do 5 godzin (38 odpowiedzi),
a najmniejsza grupa badanych (15) na wyżej wymienione aktywności poświęca
tygodniowo tylko jedną godzinę.
W dalszej kolejności poproszono seniorów o wskazanie najbardziej popularnych wśród nich podejmowanych form aktywności fizycznych. Badani głównie
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Rysunek 7. Wiek badanych seniorów.
Źródło: badania własne (2019).
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Rysunek 8. Powody podejmowania aktywności fizycznych wśród seniorów.
Źródło: badania własne (2019).
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Rysunek 10. Ilość godzin poświęcanych przez seniorów na podejmowanie zajęć aktywnościowych w ciągu tygodnia.
Źródło: badania własne (2019).
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Rysunek 11. Najbardziej popularne formy aktywności fizycznych, podejmowane
przez seniorów.
Źródło: badania własne (2019).

wskazali na odpowiedzi takie jak „jazda na rowerze” (31), „pływanie” (27), a najmniej popularne to „taniec”(6) oraz „jazda na nartach” (4) – rysunek 11.
Poproszono także badanych o wskazanie barier, które utrudniają im dostęp
do podejmowania przez nich aktywności fizycznych. Jak wynika z odpowiedzi, do
najczęstszych przyczyn seniorzy zaliczyli „sytuację rodzinną” (30), „wiek” (28)
oraz „brak sprzętu sportowego” i „brak czasu” (odpowiednio po 27 odpowiedzi),
„stan zdrowia” (22) i brak środków finansowych (18). Najmniej istotnymi barierami wskazanymi przez seniorów były m.in. „nieznajomość obsługi komputera” (2) oraz „niepełnosprawność” (tylko 1 odpowiedź) – rysunek 12.
Jestem inwalidą/osobą niepełnosprawną

1

Nie umiem obsługiwać komputera/laptopa

2

Brak towarzystwa do podejmowania aktywności

3

Brak pieniędzy

18

Stan zdrowia

22

Brak czasu

27

Brak sprzętu sportowego (np. rower, narty, kijki)

27

Wiek

28

Sytuacja rodzinna

30
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Rysunek 12. Bariery utrudniające seniorom dostęp do aktywności fizycznych.
Źródło: badania własne (2019).
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Podsumowanie i wnioski końcowe

Uzyskane wyniki badań, których celem była analiza porównawcza proponowanych seniorom zajęć w ramach ofert w wybranych UTW (Gdańsk, Sopot, Gdynia),
oraz analiza opinii seniorów na temat podejmowanych przez nich aktywności fizycznych, upoważniają do sformułowania następujących wniosków:

130

–	badane UTW (3 placówki), realizując swoje programy, wykorzystują różnorodne narzędzia i formy przekazu oraz proponują seniorom bardzo
zróżnicowaną ofertę programową oraz tematykę wykładów, prelekcji
czy też zajęć (m.in. udział w konferencjach, debatach, szkoleniach, seminariach, zajęciach edukacyjnych z zakresu np. opieki medycznej, pomocy
i profilaktyki prozdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, zajęć integracyjnych i rozrywkowych, zajęć rekreacyjno-sportowo-turystycznych itp.),
–	porównując działalność badanych UTW w latach 2017–2018, największa
liczba zajęć (odbywających się w każdym tygodniu) realizowana była na
UTW w Sopocie (odpowiednio 54 zajęcia w 2017 r. i 56 zajęć w 2018 r.), co
stanowiło znaczną większość w porównaniu do UTW w Gdańsku i Gdyni,
–	w kwestii warsztatów zajęciowych wszystkie UTW miały dość szeroką
ofertę, niemniej najbogatszą miał UTW w Sopocie (8), później w Gdyni (7)
oraz w Gdańsku (6); najwięcej takich zajęć oferowano z zakresu m.in. „obsługi komputerów”, „spotkań z psychologiem”, „rekreacji i sportu”, „turystyki” oraz „zdrowego stylu życia”,
–	w zakresie oferowanych zajęć rekreacyjno-sportowo-turystycznych najwięcej było „Bungy pamp”, „wyjazdów, wycieczek, turystyki”, „zajęć pilates”
i „jogi”; najbardziej zróżnicowaną ofertę miał UTW w Gdańsku (32), mniej
w Gdyni (21) czy Sopocie (19); dodatkowymi ofertami skierowanymi do
seniorów były również imprezy cykliczne oraz konkursy o różnej tematyce,
–	głównymi motywami podejmowania aktywności fizycznych dla większości badanych seniorów była chęć „polepszenia stanu zdrowia” (44 odpowiedzi) oraz potrzeba „kontaktów społecznych” (25), a w najmniejszym
stopniu potrzeba „redukcji stresu” (tylko 2 odpowiedzi),
–	seniorzy najczęściej poświęcają w ciągu tygodnia od 4 do 5 godzin na podejmowanie zajęć aktywnościowych (38 odpowiedzi), a najmniej badanych (15) poświęca na aktywności tylko jedną godzinę,
–	większość seniorów spędza czas wolny na „spotkaniach towarzyskich”
(37 odpowiedzi) oraz „oglądaniu telewizji” (30), a najmniej oddając się
swojemu „hobby” (tylko 7 osób),

Aktywności sportowo-rekreacyjno-turystyczne podejmowane przez seniorów...

–	najbardziej popularne formy aktywności wskazane przez badanych seniorów to „jazda na rowerze” (31 odpowiedzi) i „pływanie” (27), a najmniej
popularne to „taniec” (6) oraz „jazda na nartach” (4),
–	do największych barier utrudniającym seniorom podejmowanie aktywności fizycznych zaliczono „sytuację rodzinną” (30 odpowiedzi), „wiek” (28)
oraz „brak sprzętu sportowego” (27) i „brak czasu” (27), a do najmniej istotnych „nieznajomość obsługi komputera” (2) oraz „niepełnosprawność (1).
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