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Wstęp

Każdy z nas uczy się przez większość swojego życia, korzystając z edukacji formalnej, po-
zaformalnej, a także bogactwa i różnorodności własnych doświadczeń. Od naszej wiedzy, 
umiejętności dzielenia się nią z innymi i stosowania jej w życiu, nastawienia, życzliwości dla 
drugiego człowieka, chęci i zaangażowania się w sprawy własne oraz otoczenia zależy jakość 
życia w lokalnej wspólnocie, określana mianem rozwoju lokalnego. 

Na poziom tego rozwoju składają się działania podejmowane przez wszystkich człon-
ków wspólnoty lokalnej – od najmłodszych po najstarszych, a więc przez dzieci, młodzież, 
czynnych i biernych zawodowo dorosłych, seniorów, a także wszystkie osoby zdrowe, chore  
i z niepełnosprawnościami. Duże znaczenie mają tutaj również wzajemne współdziałania jak 
i zadania oraz inicjatywy realizowane z myślą o poszczególnych z wymienionych grup i na ich 
rzecz.  Im bardziej dana społeczność rozumie swoją sprawczość poprzez inicjatywę, tym bez-
pieczniej i szczęśliwiej jej razem żyje. Badania prowadzone przez naukowców wykazały, że 
zdecydowanie lepiej powodzi się społecznościom lokalnym, które kochają miejsca, w jakich 
mieszkają  i są z nich dumne, a więc takim wspólnotom, które rozumieją swoją tożsamość, 
znają wartość dziedzictwa, w tym historię własnych miejscowości i regionów, pielęgnują ją 
m.in. poprzez dbanie o jej markę, organizowanie wydarzeń specjalnych, tworzenie różnorod-
nych produktów lokalnych przeznaczanych do zaspokojenia potrzeb własnych i gości oraz do 
szerokiej dystrybucji na  rynek zewnętrzny. 

W takich społecznościach z powodzeniem można planować rozwój w oparciu o turystykę                     
i czerpać z niej społeczno-ekonomiczne korzyści, nawet gdy miejscowość nie ma imponu-
jących, sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji walorów przyrodniczych, a jej dziedzictwo 
kulturowe nie jest oczywiste i łatwo dostrzegalne.  

Jak jednak inspirować do działania mieszkańców, którzy o swoich miejscowościach nie 
potrafią powiedzieć niczego dobrego? Jak pomóc odkrywać skarby dziedzictwa w miejscach,                        
w których – w opinii mieszkańców - „nic wartościowego nie ma”? Jak edukować przyszłych 
liderów lokalnych i zachęcać ich do wdrażania idei gościnności, która stanowi kapitał dla 
każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego?  

To wszystko znajdą Państwo w materiale na kolejnych stronach, gdzie pojawiają się proste 
wyjaśnienia, czym jest rozwój lokalny i turystyka oraz jak przy odrobinie wysiłku i deter-
minacji społeczności lokalne mogą przemienić w sposób zrównoważony swoje miejscowo-
ści dbając o to, by każdy mieszkaniec czuł się dobrze i mógł zarabiać na swoje utrzymanie  
w oparciu o lokalną markę i wspólną pracę nad nią.   

Prezentowane w niniejszej publikacji studia przypadków zostały opracowane z myślą  
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o tym, by inspirowały do działania.  Omawiają one nie tylko miejsca, w których osiągnięto 
sukcesy gospodarczo-społeczne, ale prezentują także obszary, których społeczności zadbały  
o to, by uczynić je dostępnymi także dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności – 
dla niesłyszących oraz niewidomych. Dzięki temu zapoznają się Państwo z działaniami, które 
zaczynają stawać się, także w Polsce, standardem i które pokazują, że w każdej dziedzinie 
życia społeczno-ekonomicznego powinniśmy myśleć o wszystkich ludziach, w szczególno-
ści tych, którzy dotąd mieli problem z dostępnością do nich. W XXI wieku są już wreszcie 
rozwiązania, aby umożliwić im uczestnictwo w kulturze, turystyce i innych przejawach życia 
społeczno-gospodarczego.

Przewodnik, bez akademickiego nadęcia, choć w oparciu o wiedzę naukową i dużą porcję 
doświadczeń z praktyki, pokaże Czytelnikowi - jak budować lokalną wspólnotę i rozwijać  
w niej turystykę w myśl idei gościnności. Wierzę, że przytoczone przykłady miejsc, w których 
się to udało, staną się kopalnią pomysłów dla liderów lokalnych marzących o tym, by miesz-
kać w miejscach dobrych do życia z wyrazistą i rozpoznawalną marką. 

Sylwia Osojca-Kozłowska
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Dlaczego rozwój lokalny zależy 
ode mnie, Ciebie, Twojego 

sąsiada, jego teściowej i jaki 
wpływ ma na niego turystyka? 

„Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.   

Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie – trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich 

uczuć w stosunku do tego, co największe w życiu  i na świecie”  Janusz Pasierb

Rozwój lokalny, społeczność lokalna, wspólnota lokalna, władza lokalna – to pojęcia, któ-
re każdy człowiek powinien dobrze znać i rozumieć, dzięki temu pojmie, że niezależnie od 
wszystkiego jest kreatorem jakości życia w miejscowości, w której mieszka. A także uświado-
mi sobie, że łączy go niewidzialna nić nie tylko ze swoimi bliskimi i koleżanką mieszkającą 
ulicę dalej, ale również z sąsiadem, za którym - być może - nie za bardzo, przepada.  

Każdy: ja, Ty, ona, on, ono - jest członkiem jakiejś społeczności lokalnej, nazywanej wspól-
notą. Przynależy do grupy, którą łączy określona przestrzeń geograficzna, a więc miejsce,                                  
w którym mieszka i żyje. I nie musi nigdzie tej przynależności zgłaszać. Nabywa ją „z automatu” 
w chwili zamieszkania na danym terenie. Spoiwem społeczności lokalnej bywa silny związek  
z obszarem zamieszkania pod względem kulturowym, społecznym, gospodarczym i duchowym.

Każdy członek lokalnej wspólnoty jako jednostka indywidualna i niezależna może być za-
angażowany w szereg różnorodnych aspektów życia ukierunkowanych na własną egzystencję 
i byt swojej rodziny oraz w działania na rzecz miejscowości, w której mieszka, żyje czy pra-
cuje. Stanowi indywiduum, ale jego samorozwój i decyzje, jakie podejmuje przekładają się 
pośrednio oraz bezpośrednio na jakość życia ogółu wspólnoty lokalnej. 

Każdy ma więc wpływ nie tylko na „swój kawałek podłogi”, ale i na gminę, powiat czy wo-
jewództwo, do którego administracyjnie przynależy miejscowość, w której zamieszkuje. Od 
każdego z nas zależy więc w dużej mierze to, jak nasza miejscowość, gmina, powiat i region 
– wygląda, co oferuje nam mieszkańcom, a także co może zaproponować przyjezdnym. Od 
nas zależy również to na, ile te miejsca są gościnne oraz bezpieczne. Dla nas samych, dla po-
tencjalnych nowych mieszkańców i dla turystów. 
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Wielu wydaje się, że za działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej odpowiada 
władza samorządowa, którą wybieramy w bezpośrednich, demokratycznych wyborach. Że 
nasza decyzyjność kończy się przy wyborczej urnie. Jest to nieprawdą. Każdy mieszkaniec jest 
członkiem lokalnej wspólnoty, takim samym jak radny czy sprawujący władzę wykonawczą 
wójt, burmistrz, prezydent, starosta czy marszałek województwa. Mieszkańcy mają prawo 
rozliczać tych, których demokratycznie wybrali, domagać się komunikacji z nimi, współpra-
cy na rzecz lokalnego rozwoju, uczestniczenia w procesach rozwojowych swoich miejscowo-
ści na każdym ich etapie – gdyż praca samorządów jest służbą publiczną jawną i powinna 
być transparentna. Mają też prawo partycypować w życiu lokalnym, inicjować różnorodne 
działania wypowiadać się na temat prowadzonych w nim działań, zgłaszać i podejmować wła-
sne inicjatywy, stymulować akcje prorozwojowe, a także domagać się ich ze strony władz. Mają 
prawo także im się sprzeciwiać – jeśli uznają, że coś dla nich lub ogółu wspólnoty jest szkodliwe. 
Mają wiele możliwości by bezpośrednio wpływać na rozwój lokalny i wskazywać jego kierunki.   

Rozwój lokalny definiuje się jako proces dywersyfikacji oraz wzbogacania działalności go-
spodarczej i społecznej danego terytorium mający źródło w mobilizacji i koordynacji zaso-
bów i energii, w którym znaczącą rolę odgrywają zasoby lokalne oraz podejmowane przez 
lokalną społeczność inicjatywy oddolne, w szczególności w zakresie w zakresie stymulowania 
przedsiębiorczości i utrzymania istniejących miejsc pracy bądź wzrostu zatrudnienia. W opi-
nii francuskiego badacza Guigou jest efektem solidarności lokalnej tworzącej nowe stosunki 
społeczne, oznaczającej wolę mieszkańców mikroregionu w zakresie waloryzacji bogactw lo-
kalnych, co razem kreuje rozwój gospodarczy.

Kreowanie rozwoju lokalnego dotyczy tworzenia nowych wartości, takich jak m.in.: nowe 
rodzaje działalności gospodarczej czy społecznej, nowe instytucje i firmy, nowe miejsca pra-
cy, nowe produkty i usługi zaspokajające potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne, wysoka jakość 
środowiska życia, atrakcyjne oferty lokalizacyjne. Jego efektem jest zaś poprawa sytuacji 
ekonomicznej i warunków życia ludności lokalnej społeczności, polepszenie jakości dóbr do-
starczanych społeczeństwu, zadowolenie mieszkańców i zaspokojenie ich aspiracji.

Najprościej ujmując rozwój lokalny powinien sprawiać, że wszystkim członkom społecz-
ności lokalnej żyje się lepiej. Dlatego od lat na całym świecie, także w Polsce, mówi się i pisze 
o jego równoważeniu. Pojęcie zrównoważonego rozwoju lokalnego jest już niemal wyświech-
tane, choć nie każdy nadal je rozumie.

Sukces rozwoju lokalnego zależy od zaangażowania społeczności w życie lokalnej wspól-
noty. Od miłości do miejsca, z którego się pochodzi. Od jego znajomości, pracy na jego rzecz 
– także od pracy nad samym sobą - i decyzji, które się podejmuje. Każda osoba bez wyjątku 
mieszkająca na obszarze danej miejscowości ma bezpośredni wpływ na jej rozwój. To od niej, 
jej sąsiadów i osób wybranych do władz samorządowych zależy poziom oraz jakość życia ca-
łej lokalnej wspólnoty.   
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Społeczności lokalne, szukając nowych, potencjalnych dróg, które mogłyby prowadzić do 
rozwoju, coraz częściej dostrzegają możliwości, jakie w związku z tym stwarza turystyka. 
Jako dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczno-ekonomiczne jest ona dziedziną syner-
giczną w stosunku do wszystkich istotnych dla rozwoju lokalnego oraz regionalnego celów              
i jako jeden z podstawowych sektorów gospodarki, generuje wysoki poziom zatrudnienia ze 
względu na duże możliwości „usługotwórcze”. 

Wspólnoty lokalne, obserwując rozwój turystyki w swoich okolicach, oczekują, że zjawisko 
to także i u nich przyczyni się do ożywienia ich miejscowości, pobudzenia lokalnej przedsię-
biorczości i wzrostu dochodów.  Jest to całkiem możliwie, tylko aby mogło się to zdarzyć, 
należy przeprowadzić wiele działań, które pozwolą zrozumieć wszystkim mieszkańcom czym 
jest turystyka i jaki mają na nią wpływ, nawet jeśli nie będą chcieli się w nią angażować zawo-
dowo czy biznesowo. Turystyki, która opiera się o sztukę relacji i ideę gościnności, nie można 
zaprogramować miejscowości w pojedynkę, podobnie jak nie można (gdyż nie uda się to na 
dłuższą metę) rozwijać jej zjawisk w pojedynkę. Do turystyki społeczności lokalne, jako gru-
py przyjmujące turystów, należy wychowywać (tu przede wszystkim chodzi o wychowywanie 
najmłodszych pokoleń) i odpowiednio przygotować. 

W turystykę należy zaangażować wszystkie pokolenia mieszkańców. Tylko wtedy można 
odnieść sukces. Na rozwój turystyki w miejscowościach, szczególnie w małych miejscowo-
ściach, w których ruch turystyczny dotąd nie istniał lub bywał sporadyczny, wpływ mają za-
równo dzieci i młodzież – których należy edukować w zakresie gościnności oraz znajomości 
regionu, osoby dorosłe oraz seniorzy. Nie wiedzieć czemu wiele samorządów lokalnych po-
mija osoby starsze w procesie kształtowania strategii rozwoju turystyki. A seniorzy stano-
wią przecież pokolenia osób, które nie tylko znają historię swoich miejscowości i zdarzenia,  
o których młodsi mogą nie mieć pojęcia, ale także potrafią wytwarzać produkty lokalne,  
w tym kulinarne, które dla turystów są wyjątkowo atrakcyjne.  Seniorzy powinni być grupą 
zaangażowaną w ideę gościnności i w prowadzone działania ukierunkowane rzecz rozwoju 
produktu lokalnego oraz turystyki. 

Rozwój miejscowości związany z turystyką zależy od uważności, kreatywności, twórczo-
ści, chęci do działania i zaangażowania się w nie wszystkich grup mieszkańców. Należy pa-
miętać, że turystyka bywa zjawiskiem konfliktogennym, dlatego warto od początku zwrócić 
uwagę na to, by rozwijać ją w sposób zrównoważony. Badania z całego świata wskazują, że 
prawdziwym świecie turystycznych „społeczności przyjmujących” niewiele rzeczy jest usta-
lonych. Nieustannie dokonuje się ponownej oceny tego, jak należy korzystać z przestrzeni 
geograficznej, w oparciu o ciągle zmieniające się uwarunkowania, relacje społeczne w obrę-
bie wspólnoty lokalnej i poza nią.
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Turystyka - czym była, jest                              
i będzie. I dlaczego społeczność 
lokalną należy włączyć w prace 

nad jej kreowaniem?

Turystyka jest złożonym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym, które zachodzi na różnych 
poziomach – globalnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Aby zaist-
niała, wymaga dwóch czynników: turysty (podróżnika) i środowiska geograficznego, w które 
podróżnik dociera po opuszczeniu swojego stałego miejsca pobytu. Prościej rzecz ujmując, 
aby można było mówić o turystyce, potrzebny jest gość (turysta, podróżnik, wycieczkowicz) 
i gospodarz udzielający mu gościny (miejsce noclegowe, atrakcja turystyczna, restauracja, 
miejscowość, przestrzeń geograficzna, pracownik obsługujący turystę, itp.). Aby do zjawiska 
turystyki doszło z poziomu ekonomii, musi dojść do wymiany rynkowej pomiędzy gościem  
a gospodarzem oraz ruchu przestrzennego gościa.  

Geneza turystyki sięga epoki starożytnej. Już wtedy podróże, jakie odbywali Rzymianie, 
Grecy, Egipcjanie i przedstawiciele innych starożytnych cywilizacji, miały wpływ na rozwój 
społeczeństw i zamieszkiwanych przez nie terytoriów. Pomimo że motywów, z jakich je wtedy 
odbywano była znacznie mniej niż obecnie, to przyczyniły się one do narodzin wielu współ-
czesnych form turystyki. Wyprawy o charakterze wojennym, podróże do wyroczni, miejsc 
kultu  przyczyniły się do narodzin turystyki kulturowej, religijnej, podróże w celach lecz-
niczo-zdrowotnych do turystyki uzdrowiskowej, a wyprawy handlowe ówczesnych kupców 
można dziś określić mianem turystyki biznesowej. Podróżowano także po to, by wziąć udział 
w igrzyskach sportowych (turystyka eventowa, turystyka sportowa). Na przestrzeni lat do 
tych motywów podróży dochodziły kolejne – takie jak np. nauka, wypoczynek czy wręcz chęć 
poznawania i odkrywania świata, co w efekcie przerodziło się następnie w turystykę, coraz 
bardziej podobną do tej obserwowalnej współcześnie.   

Określenie „turystyka” wywodzi się od łacińskiego słowa tornus oznaczającego ruch obro-
towy, obrót, okrążenie. Z zaimplementowania tego wyrazu do języka francuskiego powstało 
nowe słowo tourisme będące oznaczeniem miejsca pobytu i powrotu do miejsca, z którego 
się wyruszyło. Pierwotnie mianem „turystyki” określono ruch wycieczkowy, głownie pieszy, a 
dopiero w kolejnych okresach – w miarę rozwoju innych form jej uprawiania – objęto całość 
wspólną nazwą „turystyki”. Na przestrzeni lat pojęcie turystyki mocno ewaluowało. 
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Obecnie turystykę definiuje się jako ogół czynności osób podróżujących i przebywających 
w miejscach poza ich zwykłym otoczeniem przez okres do 12 miesięcy w celach wypoczynko-
wych, zawodowych lub innych celach osobistych, innych niż zatrudnienie. 

Korzyści ekonomiczne płynące z rozwoju turystyki w dużej mierze zależą od polityki pań-
stwa, określanej mianem polityki turystycznej. Jest to świadome oddziaływanie państwa  
i innych podmiotów na turystykę realizowanej w ramach ogólnej polityki gospodarczej kra-
ju polegającej na określaniu celów ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz na doborze 
odpowiednich środków, narzędzi i metod niezbędnych do ich realizacji. W Polsce polityka 
turystyczna realizowana jest na wszystkich szczeblach administracji - na szczeblu central-
nym, czyli krajowym, regionalnym oraz lokalnym, gdzie podejmowane są uchwały związane 
z prawem miejscowym na danym obszarze, takie jak m.in. plany zagospodarowania prze-
strzennego czy strategie rozwoju.

Rozwój turystyki można wyjaśnić za pomocą dwóch pojęć: zrównoważonej turystyki  
i zrównoważonego rozwoju. Światowa Organizacja Turystyki definiuje zrównoważoną tury-
stykę jako „turystykę, która prowadzi do zarządzania wszystkimi zasobami w taki sposób, że 
potrzeby ekonomiczne, społeczne i estetyczne mogą być zaspokojone przy jednoczesnym za-
chowaniu integralności kulturowej, podstawowych procesów ekologicznych, różnorodności 
biologicznej i systemów podtrzymujących życie”.

Rola partycypacji społeczności lokalnej w planowaniu i rozwoju definiowana jest jako 
partnerstwo zbudowane na współpracy różnych interesariuszy, dzięki któremu opinia spo-
łeczności lokalnej jest brana pod uwagę i świadomie doceniana. Uczestnictwo społeczności 
jest postrzegane jako aktywne zaangażowanie społeczności lokalnych w rozwiązywanie pro-
blemów i kontrolowanie inicjatyw, decyzji i zasobów dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, 
które wpływają na jakość ich życia lub życia innych osób. Dlatego też udział społeczności jest 
również kluczowym czynnikiem w planowaniu i rozwoju turystyki.

Społeczności lokalne są uważane za ważny atut w rozwoju turystyki, ponieważ na ich te-
renie odbywają się działania. Społeczności lokalne są również postrzegane jako prawowici  
i moralni interesariusze rozwoju turystyki. A biorąc pod uwagę podział interesariuszy na 
dwie kategorie: 

1. interesariusze, którzy mają wpływ na decyzje, 

2. interesariusze, na których decyzje mają wpływ,

należy zauważyć, że w zależności od swojego zaangażowania mieszkańcy, czyli lokalna 
społeczność mogą prezentować albo jedną z tych kategorii, albo – obie łącznie.  Aby tury-
styka rozwijała się w sposób zrównoważony prace nad działaniami ukierunkowanymi na nią 
wymagają zaangażowania osób dotkniętych turystyką zarówno w proces planowania, jak  
i we wdrażanie polityk i planów działania.
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Od czego zależy potencjał 
turystyczny miejscowości? 

Współcześnie bogactwo form i rodzajów turystyki oraz długi łańcuch współzależności bę-
dących jej udziałem sprawiają, że jest ona jednym z głównych sił napędowych globalnej go-
spodarki, a także istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Biorąc pod uwagę poziom lokalny 
turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne dynamicznie rozwija się w miejscach cechu-
jących się wysokim potencjałem turystycznym, który określić można jako całokształt możli-
wości posiadanych przez dany obszar związany z walorami turystycznymi.

Termin „potencjał turystyczny” definiowany jest jako ogół elementów umożliwiających 
rozwój turystyki na danym obszarze, wśród których wyróżnia składniki strukturalne, zwią-
zane z czynnikami przestrzennymi oraz funkcjonalne, związane z działaniami podmiotów 
bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w działalność turystyczną. Zwykło się uważać, że 
potencjał stanowią wszystkie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania człowie-
ka, które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź zajmowania się turystyką. Wśród nich 
J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk,w podręczniku pt. „Produkt turystyczny”, wskazują 
warunkujące rozwój na danym obszarze: 

zasoby strukturalne, do których zalicza się:

• walory turystyczne, 

• zagospodarowanie turystyczne,

• dostępność komunikacyjną, 

• i inne.

zasoby funkcjonalne, wśród których można wymienić:

•  kulturowe, 

• społeczno-demograficzne, 

• ekologiczne, 

• psychologiczne, 

• ekonomiczne, 

• polityczne,

• technologiczne.  
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Mimo iż oba rodzaje zasobów są istotne w rozwoju turystycznym obszaru, to do zaistnie-
nia jakiejkolwiek formy turystyki niezbędne są przede wszystkim zasoby strukturalne. One 
bezpośrednio odnoszą się do istniejących w regionie elementów (np. walorów turystycznych, 
zagospodarowania turystycznego, dostępności komunikacyjnej) i bywają wykorzystane w pro-
cesie kreowania produktu turystycznego. Zasoby funkcjonalne najczęściej pełnią funkcje po-
mocowe w zagospodarowaniu istniejących zasobów strukturalnych. 

Walory turystyczne rozumiane jako zespół elementów środowiska naturalnego, ele-
mentów pozaprzyrodniczych oraz przejawów działalności człowieka, stanowią przedmiot 
bezpośredniego zainteresowania turysty i  najczęściej mają wpływ na jego decyzje w zakresie 
wyboru  miejsca spędzania czasu wolnego. Można je dzielić według wielu kryteriów. Naj-
prostszy podział dotyczy istoty ich pochodzenia, czyli stopnia ingerencji człowieka w ich po-
wstanie. Z tego względu rozróżnia się: walory przyrodnicze (naturalne) i walory kultu-
rowe (antropogeniczne). 

Za walory przyrodnicze uznawane są miejsca charakteryzujące się mało przekształconym 
środowiskiem, niskim stopniem urbanizacji, korzystnym klimatem sprzyjającym wypoczyn-
kowi i regeneracji sił, obecnością wód powierzchniowych, roślinności oraz ciekawym kra-
jobrazem. Do nich zalicza się: ukształtowanie powierzchni, akweny wodne (rzeki, jeziora, 
stawy, zalewy, gorące źródła), osobliwości flory i fauny, skałki i grupy skał, wąwozy, doliny  
i przełomy rzeczne, wodospady, źródła i wywierzyska, jaskinie i groty, głazy narzutowe i gła-
zowiska oraz inne obiekty geologiczne a także walory przyrodnicze kształtowane przez czło-
wieka to parki zabytkowe, muzea i zbiory przyrodnicze, ogrody botaniczne, ogrody zoolo-
giczne, a także punkty widokowe, parki narodowe, czy parki krajobrazowe.

Do walorów antropogenicznych (kulturowych) zalicza się zaś obiekty materialne oraz elemen-
ty ściśle związane z życiem, pracą i działalnością człowieka, wytworzone przez niego w procesie 
historycznego rozwoju, w tym m.in. elementy kultury materialnej i pozamaterialnej np. zabytki 
architektury, archeologii, techniki, przemysłu, formy architektoniczne, muzea, folklor, punkty 
widokowe, obiekty historyczno-wojskowe, miejsca martyrologii, miejsca pielgrzymkowe, obiekty 
kultury narodowej, walory etnograficzne – ośrodki kultury ludowej, zwyczaje, język etc., imprezy 
i wydarzenia kulturalne, sportowe, ważne historycznie postaci i legendy związane z miejscem. 

Walory turystyczne często klasyfikuje się również ze względu na sposób ich wykorzystywa-
nia, czyli motyw podejmowania aktywności turystycznej, dzieląc je na: 

• walory wypoczynkowe – służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych;

• walory krajoznawcze, które dzielą się na przyrodnicze i kulturowe,

• walory specjalistyczne – umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifiko-
wanej.
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Mniej znanym kryterium jest segregacja walorów turystycznych ze względu na ich charakter 
bądź wymiar, w wyniku którego rozróżnia się walory miejsca (site) i walory wydarzeń (event). 

Należy mieć świadomość, że coraz więcej miejscowości i gmin  nieposiadających wybit-
nych walorów turystycznych poszukuje sposobów, aby móc czerpać zyski z rozwijającej się  
w całej Polsce gospodarki turystycznej. Poszukiwania te warto zacząć od zlecenia specja-
listom wykonania audytu turystycznego, który powinien objąć inwentaryzację zasobów,  
w szczególności elementów dziedzictwa kulturowego, które nie zawsze jest czytelne, oczywiste  
i widoczne, w szczególności, gdy pozostaje w sferze niematerialnej. Odkrycia z nim związane 
stają się często inspiracją do kreacji wyróżniających się na rynku atrakcji i produktów tury-
stycznych, a tym samym do stymulacji rozwoju lokalnego.  

Czym jest atrakcyjność 
turystyczna miejscowości 

i dlaczego tak często bywa 
pomniejszana przez społeczność 

lokalną? 

Od kilku lat prowadzę na Dolnym Śląsku zajęcia ze studentami kierunków Turystyka 
 i Rekreacja, Zarządzanie i Marketing, Administracja Publiczna oraz Ekonomia. Za-
wsze na pierwszym spotkaniu rozpoczynającym dany przedmiot proszę, by się studenci 
się przedstawili, powiedzieli, z jakich miejscowości pochodzą i jednocześnie wskazali, co  
w tych miejscach jest wartościowego, co powinien zobaczyć czy doświadczyć turysta. O ile 
studenci z dużych miast typu Wrocław, Poznań nie mają z tym problemu, o tyle niezwy-
kle rzadko trafiam na lokalnych patriotów ze wsi, małych i średnich miast, którzy potra-
fią wymienić jakąkolwiek atrakcję lub walor przyrodniczy bądź kulturowy związany ze 
swoim miejscem pochodzenia. Młodzi ludzie,  niezależnie od tego, czy są studentami tu-
rystyki czy innych  wymienionych kierunków,  najczęściej odpowiadają, że ich rodzin-
ne miejscowości to „totalne dziury”, w których „nie ma niczego wartościowego i w któ-
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rych nic się nie dzieje”.  Podobnie jest na warsztatach z lokalnego rozwoju, jakie prowadzę  
z lokalną społecznością. Gdy na starcie zadaję podobne pytanie mieszkańcom wsi, gmin  
i małych miasteczek - większość bez względu na to ile ma lat, odpowiada jak moi studenci. 
Konsternacja następuje, gdy to ja zaczynam wymieniać wszelkie walory konkretnych miej-
scowości, które można zmienić w atrakcje. Mieszkańcy nie poddają się jednak łatwo - pró-
bują udowadniać, że to, na co wskazuję jest nic nie warte i porównują swoją miejscowość do 
dużych, znanych ośrodków turystycznych. Dopiero podczas pracy warsztatowej ze społecz-
nościami i podczas ćwiczeń ze studentami turystyki poszczególne grupy przekonują się, jaki 
potencjał mają elementy, na które im wskazuję i co można z nimi zrobić, by przyciągały ruch 
turystyczny. Dopiero wtedy gdy wspólnie planujemy, prognozujemy, kreujemy i tworzymy 
narracje zaczynają dostrzegać wartość, niepowtarzalność, autentyczność oraz siłę waloru - 
na który wcześniej zupełnie nie zwracali uwagi. Zrozumienie to dopiero początek żmudnej 
drogi do tego, by przekształcić go w atrakcję i włączyć w pracę nad tym, jak największą grupę 
społeczną.  Niestety, w całej Polsce, nie tylko na wspominanym przeze mnie Dolnym Śląsku, 
społeczność lokalna marginalizuje swoje dziedzictwo i nie widzi w nim zupełnie potencjału 
turystycznego.  

 W skali zarówno globalnej jak i lokalnej o stopniu atrakcyjności turystycznej miejsco-
wości, gminy bądź jakiegokolwiek innego obszaru, decydują czynniki obiektywne, takie jak 
akumulacja walorów przyrodniczych i antropogenicznych, dostępność komunikacyjna, ele-
menty infrastruktury turystycznej i paraturystycznej oraz podaż usług związanych z zago-
spodarowaniem, a także czynniki subiektywne, będące wynikiem percepcji obszaru ze strony 
turystów, inwestorów oraz jego mieszkańców.  Mieszkańcy, którzy codziennie oglądają swoją 
miejscowość, rzadko kiedy zdają sobie sprawę z poziomu jej zasobów i wartości. 

Jest to szczególnie widoczne wtedy, gdy miejscowość nie posiada walorów przyrodniczych 
umożliwiających długotrwały wypoczynek i rekreację m.in. akwenów wodnych oraz gór. 
Dziedzictwo kulturowe i związane z nim walory bywa przez „lokalsów” niedostrzegalne i nie-
zrozumiałe, w szczególności jeśli jest ono pozamaterialne. Dlatego tak niezwykle istotna jest 
praca ze społecznościami lokalnymi na etapie rozwoju turystyki. I duża tu rola samorządów 
terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. 

Atrakcyjność miejsca czy miejscowości wiąże się także ściśle z pojęciem atrakcji, którą 
najogólniej definiuje się jako „cokolwiek, co zaciekawia turystów”, „rzecz wartą zobaczenia”. 
Gunn określił atrakcję mianem „magnesu” będącego najważniejszym powodem podróżo-
wania turysty do miejsc docelowych i podkreślał, że bez atrakcji nie byłoby turystyki. 
Zdaniem Davidsona „każdy walor, obiekt przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub im-
preza, które przyciągają gości w określone miejsce, może być atrakcją turystyczną”, a zatem 
atrakcją turystyczną będzie i naturalne środowisko, które człowiek zmienia z tego, w jakim 
przebywa na co dzień w miejscu zamieszkania (np. las, góry, jeziora, rzeka, morze, pustynia, 
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łąka, pomnik przyrody, itp.) elementy dziedzictwa materialnego np. zabytek, architektury 
techniki czy niematerialnego np. ciekawa legenda, historia, a także wszelkie odbywające się 
współcześnie wydarzenia kulturalne i sportowe np. festiwale, przeglądy, olimpiady, półma-
ratony, itp. 

Rozwój gospodarki turystycznej także w małych miejscowościach uzależniony jest od wie-
lu czynników, wśród których istotne znaczenie ma poziom atrakcyjności turystycznej poj-
mowanej także jako siła, z jaką obszar bądź występujący na niej terenie obiekt czy zjawisko, 
przyciąga odwiedzających. Stopień przyciągania przez dany obszar dotyczy określonego ro-
dzaju turystyki i wiąże się z występowaniem na nim jakiejś unikalnej cechy odnoszącej się do 
środowiska naturalnego lub kulturowego bądź ilości występujących w nim, właściwych mu 
obiektów i zjawisk, na które istnieje popyt danej formy ruchu turystycznego.

Podczas prac z lokalną społecznością nad ideą gościnności - cechy tej, nazywanej także 
wyróżnikiem należy wspólnie poszukać, a następnie wykonać kolejne prace, które zaowocują 
przyjazdami turystów w dane miejsce.  

Dziedzictwo jako element 
atrakcyjności turystycznej i zasób 

lokalnych społeczności

Z zasobami, walorami, atrakcjami turystycznymi, atrakcyjnością i potencjałem gminy, ale 
także każdego innego obszaru geograficznego, wiąże się pojęcie dziedzictwa - oryginalnych, 
autentycznych nieodnawialnych zasobów i wartości niezwykle ważnych dla rozwoju turysty-
ki na każdym jej poziomie, w tym na poziomie lokalnym. Odnosi się ono zarówno do dóbr 
i wytworów kultury będących świadectwami życia wcześniejszych pokoleń jak i do natury 
(przyrody). 

Dziedzictwo definiowane bywa jako spuścizna, coś przekazywanego z pokolenia na poko-
lenie, czym człowiek żyje obecnie i co przekaże swoim dzieciom oraz wnukom. Występuje 
zarówno pod postacią materialną (np. obiekty, miejsca) jak i niematerialną (np. zwyczaje, 
obrzędy, mity, legendy, języki, taniec, tradycyjną wiedzę i praktyki). 

Jak podkreśla profesor Armin Mikos v. Rohrscheidt ekspert w zakresie turystyki dziedzic-
twa prawowitym depozytariuszem dziedzictwa jest lokalna społeczność, dla której stanowi 
ono integralny wymiar życia oraz ważną treść społecznych relacji. 
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Zdarza się, iż dla części mieszkańców - ze względu na zawiłości historyczne, przesunięcia 
granic i to, że poprzednie pokolenia zamieszkujące dane ziemie nie zawsze miały tą samą 
narodowość – przyjęcie spadku w postaci dziedzictwa jak i adaptowane go potrzeb tury-
stycznych staje się problematyczne. W Polsce największe kłopoty sprawia dziedzictwo ponie-
mieckie, postsowieckie, pożydowskie, które w różnych miejscach traktowane jest jako obce, 
czasami niepożądane i niepotrzebnie dewastowane. 

Rozpatrywanie takich kłopotliwych przypadków i wyciszanie kontrowersji, jakie wywołuje 
tego typu dziedzictwo, (które jednocześnie może mieć dużą wartość i historyczną i potencjał 
turystyczny) pozwoliły na wyodrębnienie w świecie naukowców badających te zjawiska pojęć 
takich jak: trudne dziedzictwo, dziedzictwo niechciane, obce dziedzictwo. Określają one taki 
rodzaj spuścizny, co do której lokalna społeczność bardziej bądź mniej angażująca się w dzia-
łania na rzecz rozwoju turystyki na swoim terenie jest podzielona, gdyż dziedzictwo przez 
część osób jest akceptowane i pożądane dla rozwoju turystyki, przez innych przeciwnie – co 
wywołuje kontrowersje.  

Należy jednak podkreślić, że kontrowersje  nie są bez znaczenia dla atrakcyjności tury-
stycznej obszaru, na którym zachodzą. Jeśli przenikną do mediów, jak zdarzyło się w przy-
padku miasta Świdnica na Dolnym Śląsku i jej legendarnego mieszkańca -  niemieckiego asa 
lotnictwa czasów I wojny światowej Manfreda von Richthofena znanego  w świecie jako „Red 
Baron”,  mogą mimo skandalu, jaki jest ich pochodną, przyczynić się do zainteresowania tu-
rystów danym obszarem i zwiększeniem w nim ruchu turystycznego.

Czy można sprawić, by  
miejscowość stała się atrakcyjna 

turystycznie?

Brak imponujących walorów przyrodniczych takich jak np. góry, jeziora, akweny wodne, 
parki narodowe, arboreta, itp. uniemożliwia występowanie na terenie miejscowości czy całej 
gminy funkcji wypoczynkowej, a zbyt mała ilość walorów kulturowych, bez wybitnego ich 
wyróżnika – magnesu, sprawi, że zainteresowanie ze strony turystów kulturowych obszarem 
będzie niewielkie. Nie oznacza to jednak, że miejscowość  cechująca się niskim poziomem 
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potencjału turystycznego nie ma szans na rozwój na swoim obszarze gospodarki turystycz-
nej. Miejscowości takie jak np. Bałtów, Krasiejów, Pławna Dolna, Owidz są przykładem na to, 
że można nadać obszarowi funkcję turystyczną i rozwinąć gospodarkę turystyczną, kształtu-
jąc ją od podstaw, w oparciu o niematerialne dziedzictwo, jakie przetrwało tylko w przeka-
zach ustnych, resztki uratowanego dziedzictwa materialnego, czy zupełnie nowy, nie zawsze 
związany z danym obszarem, pomysł. 

Aby tak się jednak stało, potrzebny jest przede wszystkim człowiek, gdyż to w jego głowie 
rodzi się idea i tylko on samodzielnie bądź w grupie jest w stanie doprowadzić do tego, by 
ją wcielić w życie. Dlatego za szczególny czynnik modyfikujący funkcje regionu i wpływający 
na rozwój turystyki uznaje się także kapitał społeczny. Nierzadko umożliwia on tworzenie od 
podstaw potencjału turystycznego nawet w regionach pozbawionych walorów naturalnych  
i kulturowych. Podstawą rozwoju gospodarki turystycznej staje się wówczas pomysł i współ-
praca społeczności lokalnej, która może wytworzyć różnorodne atrakcje turystyczne – ma-
terialne i niematerialne np. eventy. Przykładem dobrych praktyk w zakresie wydarzeń, któ-
re mają znaczenie dla turystyki są: festiwal w Jarocinie, Festiwal Muzyczny Ryśka Riedla  
w Tychach, Festiwal Zupy w Jedlinie Zdroju, Festiwal w Jarocinie. Choć wymienione impre-
zy odbywały się w miejscach niedysponujących szczególnymi walorami turystycznymi, od lat 
mają olbrzymią, wierną publiczność.

Gruntowne poznanie dziedzictwa danego obszaru, w tym osób, które w przeszłości na jego 
terenie się urodziły, mieszkały, działały bądź zmarły i ich biografii umożliwia wykreowanie 
pomysłów, które następnie zrealizowane i odpowiednio promowane mogą wpłynąć pozytyw-
nie na rozwój miejscowości, które nie posiadają wielu interesujących zabytków dla turystów 
kulturowych czy miejsc dla turystyki wypoczynkowej. W większości przypadków to właśnie 
naturalne, autentyczne, a więc oparte o prawdziwe historie dziedzictwo, stanowi o genius 
loci danego miejsca i zapewnia mu wyjątkowość. Na kolejnych stronach zaprezentowano 
przypadki atrakcji turystycznych z Polski, które stworzono i rozwinięto w miejscach, gdzie 
przed ich wykreowaniem ruch turystyczny praktycznie nie istniał.  
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Byczyna od bezrobocia 
do turystyki społecznie 

zaangażowanej i gościnności 
mieszkańców – studium 

przypadku

Byczyna to niewielkie, historyczne miasto na Opolszczyźnie, w powiecie kluczborskim, któ-
rego najcenniejszą atrakcją są średniowieczne mury obronne okalające miejscowość. Miasto 
kojarzy się z rycerstwem i wojnami - w XVI wieku odbyła się w nim bitwa, w czasie której 
wojska Rzeczpospolitej starły się z wojskami Habsburgów. W mieście tym, które liczy 4000 
mieszkańców, a cała gmina 10 tys.  funkcjonują obecnie dwie spółdzielnie socjalne – Gród 
oraz Perunica, które swoją działalność skupiają na turystyce. Obie powstały, by przeciwdzia-
łać bezrobociu, aktywizować osoby społecznie wykluczone i włączać je do lokalnej, gminnej 
wspólnoty, a także by wykorzystywać walory Byczyny do rozwoju gospodarki turystycznej.

Fot. Spółdzielnia Gród. Gród średniowieczny wybudowany w Byczynie, na Opolszczyźnie. 
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Spółdzielnia Gród została powołana w 2009 roku przez Gminę Byczynę, Opolskie Bractwo 
Rycerskie, Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie, przede wszystkim, aby zarządzać i prowadzić okazały 
drewniany, średniowieczny gród, który wybudowany został na obszarze gminy z funduszy 
unijnych i stanowi główne centrum aktywności turystyczno-kulturalne gminy.  

Gród położony jest w odległości 4 km od Byczyny, z dala od domostw na wyspie otoczonej 
naturalną fosą nad zalewem Biskupice-Brzózki. Na jego terenie obiektu znajdują się staro-
polska karczma z tradycyjnym jadłem oraz „Gościniec śpiącego rycerza” z ok. 50 miejsca-
mi noclegowymi w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych z wnętrzami stylizowanymi 
na średniowieczne. Prócz pokoi goście mogą nocować jeszcze namiotach historycznych, sali 
myśliwskiej, zbrojowni i wieży.  Gród posiada również: powierzchnie wystawiennicze na 
wystawy czasowe i stałe, salę projekcyjną wyposażoną w sprzęt audiowizualny, zbrojownię, 
stajnię oraz kuźnię. Obiekt oferuje turystom możliwość przymierzenia strojów średniowiecz-
nych, udział w warsztatach tkackich, ceramicznych i czerpania papieru, a także strzelania  
z toru łuczniczego oraz torów do rzutów włócznią, nożem i toporem. 

Gród słynie z organizowanych bardzo często pokazów walk rycerskich i wojów wczesnośre-
dniowiecznych, inscenizacji bitew, turniejów rycerskich i scenek rodzajowych. Pracownicy 
spółdzielni prowadzą działania edukacyjne i szkoleniowe - uczą sztuki władania szablą, wy-
platania kolczug, jazdy konnej, lepienia garnków, szycia strojów średniowiecznych, a także 
turystyczno-kulturalne (m.in. dwa razy do roku organizuje spektakularne turnieje rycer-
skie, na które przyjeżdżają rekonstruktorzy z całej Europy). Spółdzielnia zatrudnia obecnie 
13 osób – wszystkie skupiają się na obsłudze ruchu turystycznego i przed zatrudnieniem 
były osobami bezrobotnymi i nie znały się na rekonstrukcjach rycerskich ani na turystyce.  
W 2014 roku spółdzielnia Gród znalazła się w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze 
Przedsiębiorstwo Roku i otrzymał certyfikat jakości Znak [eS]. 

Druga z byczyńskich spółdzielni - Perunica powstała w 2014 roku. Utworzyły ją dwa pod-
mioty prawne: Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona, oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Byczynie. Zajmuje się turystyką historyczną, rekonstruktorską. Prowadzi Biuro Obsługi 
Ruchu Turystyki Historycznej, którego misją jest zapewnienie wypoczynku „na każdą kie-
szeń”, zanurzonego w historii ziemi Byczyńskiej, pełnego pozytywnych przeżyć. Spółdzielnia 
buduje swoją ofertę w oparciu o lokalną historię, legendy i baśnie. 

Główne jej działania to prowadzenie punktu informacji turystycznej, organizacja zwiedza-
nia Byczyny i okolic, a także kompleksowa  obsługa grup turystycznych poprzez zapewnienie 
im noclegu, wyżywienia i elastycznych form wypoczynku oraz wszechstronnych atrakcji tu-
rystyczno-animacyjnych, wśród których są: żywe lekcje historii, warsztaty rękodzielniczo-
-rzemieślnicze, uczty okolicznościowe, oprowadzanie po trasach turystycznych w oprawie 
gry terenowej „Republika Byczyńska”, koncerty i warsztaty muzyki dawnej, pokazy walk ry-
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cerskich, życia średniowiecznych mieszczan, konkurencje sportów średniowiecznych. Spół-
dzielnia poszerzyła swoją ofertę o szkolenia i warsztaty, otworzyła się także na turystykę biz-
nesową wychodząc z ofertą realizacji szkoleń motywacyjno-integracyjnych w niezwykłych 
średniowiecznych i słowiańskich sceneriach dla firm z całej Polski. Spółdzielnia Perunica 
zatrudnia 10 osób. 

Fot. Percunica.  Społeczność zrzeszona w spółdzielni Percunica odtwarza dla turystów dawne zwyczaje ziemi byczyńskiej.



21

Akademia GoŚcinności 
- podręcznik dobrych praktyk

Owidz. Jak zmienić wizerunek 
popegeerowskiej wsi i uczynić  

z niej atrakcję turystyczną 
Pomorza w oparciu o dziedzictwo 

lokalne? Studium przypadku

Foto: Grodzisko Owidz. Widok na rekonstrukcję grodziska Owidz z lotu ptaka

Inicjatorzy i realizatorzy: społeczność lokalna, gmina miejska Starogard Gdański i Lo-
kalna Grupa Działania „Chata Kociewia”.

Lokalizacja: wieś Owidz, gmina Starogard Gdański, powiat starogardzki, woj. pomorskie. 

Cele: wykreowanie funkcji turystycznej, kulturalnej, edukacyjnej poprzez uatrakcyjnienie 
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rolniczej, popegeerowskiej wsi Owidz oraz gminy Starogard Gdański, budowa marki miejsca 
w oparciu o tematykę historyczną, związaną z wczesnym średniowieczem i mitologią sło-
wiańską, aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie ich do przedsiębiorczości w za-
kresie upowszechnianie dziedzictwa kultury kociewskiej i słowiańskiej

Charakterystyka: Owidz to niewielka wieś na Kociewiu, zlokalizowana w odległości 2 km 
od  Starogardu Gdańskiego i 60 km od Gdańska, zamieszkała przez niespełna 600 mieszkań-
ców. W XIX w. na jej terenie wybudowano w stylu secesyjnym jedno z większych na ziemi 
kociewskiej założenie dworskie wraz z dużym folwarkiem i parkiem angielskim, który po 
przemianach własnościowych został rozparcelowany i obecnie popada w ruinę. Układ ar-
chitektoniczny malowniczo położonej nad rzeką Wierzyca wsi został zniekształcony w XX 
w. blokami, stanowiącymi niegdyś zaplecze mieszkalne funkcjonującego w tej okolicy PGR-
-u. Pomimo dobrego skomunikowania z miastem miejscowość się nie rozwinęła, mimo że 
przed II wojną światową istniały tu cegielnia, gorzelnia, elektrownia wodna, młyn, prze-
twórnia owoców i warzyw, a po 1945 r. szkoła rolnicza. Przez ostatnie 20 lat uważano, że 
przyczyną braku zainteresowania wsią Owidz (w tym zainteresowania turystycznego) jest 
zlokalizowana w jej pobliżu oczyszczalnia ścieków Zakładów Farmaceutycznych Polphar-
ma SA ze Starogardu Gdańskiego. Rozwojowi funkcji turystycznej nie sprzyjała także od-
ległość od Morza Bałtyckiego, oddalonego o 45 min drogi samochodem. Postrzeganie wsi 
zmieniło się znacząco, gdy odkryto, że na obszarze Owidza, na wzgórzu nad Wierzycą, istniał  
w XI w. wczesnośredniowieczny drewniany gród – jeden z większych w tamtych czasach, 
stanowiący ważny element systemu obronnego wschodniego Pomorza. 

Działania: Wraz z odkryciem archeologicznym pojawił się pomysł, by wykonać rekon-
strukcję grodziska i ożywić Owidz oraz Gminę Starogard Gdański turystycznie. Inwestycję ze 
środków unijnych zrealizowały w partnerstwie: Miasto Starogard Gdański i Lokalna Grupa 
Działania „Chata Kociewia”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach programu 
Infrastruktura i Środowisko. Było realizowane w 4 etapach, w ramach których wykonano 
m.in. rekonstrukcję grodziska, wybudowano obiekt wystawienniczo-dydaktyczny, amfiteatr 
i budynek wieży schodowej wraz z sanitariatami oraz zaplecze parkingowe, umożliwiające 
obsługę nie tylko zwykłych turystów, ale także uczestników imprez masowych. 

Grodzisko w Owidzu jest jednym z większych, rozpoznanych grodzisk wczesnośrednio-
wiecznych w północnej Polsce. Zajmuje powierzchnię ponad 2 ha i posiada własną formę 
krajobrazową. W ramach wykonanej rekonstrukcji na jego terenie działa pierwsze i jedynie  
w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej, a także Karczma Słowiańska „Na Podgrodziu”, 
tor łuczniczy, amfiteatr z krytą sceną, camping wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, przy-
stań kajakowa, mały hotel, parking dla turystów indywidualnych i autokarowych. 

Obsługą turystów odwiedzających Owidz zajmują się mieszkańcy wsi, dla których w gro-
dzisku stworzono miejsca pracy. Pracują oni także przy wydarzeniach plenerowych, których 
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odbywa się tu kilkadziesiąt rocznie. Wśród nich jest organizowany od lat i cieszący się bar-
dzo dużym zainteresowaniem widzów Festiwal Mitologii Słowiańskiej, na który przyjeżdża-
ją miłośnicy Słowian z Polski i zagranicy. Gród w Owidzu animuje działalność kulturalną, 
uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności, jak i dla turystów. 

Dzięki rekonstrukcji grodu i działań animacyjno-edukacyjnych podejmowanych przez jego 
pracowników miejscowość omijana dotąd przez turystów, przechodzi przemianę i zaczyna 
zyskiwać popularność wśród miłośników kultury średniowiecznej, w szczególności kultury 
słowiańskiej. Mieszkańcy zaczynają czuć jej wyjątkowość oraz dumę ze swej małej ojczyzny, 
zaczynają dostrzegać także swoje szanse rozwojowe w turystyce, o której jeszcze 10 lat wcze-
śniej nikt tutaj nie myślał.  

Beneficjenci: lokalni mieszkańcy – osoby bezrobotne, turyści, artyści

Wnioski: Owidz jest przykładem na to, że odpowiednio zagospodarowane dziedzictwo kuk-
turowe i ciekawie opowiadana historia mogą przyczynić się do rozwoju turystyki, w miejscach, 
w których nigdy wcześniej się ona nie rozwijała. Niezbędne jest jednak do tego właściwe ro-
zumienie przez władze lokalne turystyki oraz wartości dziedzictwa (także  niematerialnego), 
gdyż świadomość i wiedza o tych cennych dla społeczności lokalnych zasobach przekłada się 
na rozsądne gospodarowanie nimi – ochronę tego, co cenne, odtwarzanie tego, co ważne i 
chęć inwestowania środków publicznych w tworzenie wartościowych i autentycznych atrak-
cji turystycznych.    

Fot. Grodzisko Owidz. Lokalna żywność jaką można skosztować na miejscu i nabyć na wynos w Karczmie Słowiańskiej na Podgrodziu 
działającej na terenie Grodziska.
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Fot. Grodzisko Owidz, Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego Grodziska Owidz w pobliżu rzeki. 
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Górnicza przeszłość Borów 
Tucholskich. Od budowy 

rodzinnego domu do atrakcji 
turystycznej, która zmieniła 

oblicze zapomnianej wioski – 
studium przypadku

We wsi Piła w Borach Tucholskich miał stanąć tylko rodzinny dom Agnieszki i Wojciecha 
Weynów. Przypadek zdecydował, że dwoje młodych ludzi zaczęło nie tylko budować dom, 
który zdaniem miejscowych miał się zawalić, ale i odkrywać górniczą przeszłość wsi, która 
stała się atrakcję turystyczną regionu zapewniającą pracę dla jej mieszkańców. 

Fot. GórniczaWioska.pl. Interaktywna makieta górniczej wioski w Pile, którą można obejrzeć podczas zwiedzania trasy udostępnio-
nej przez Stowarzyszenie „Buko”.
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Inicjatorzy i realizatorzy: Agnieszka i Wojciech Weynowie, Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”, Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska sp. z o.o.

Lokalizacja: wieś Piła, gmina Gostycyn, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie

Cel: rozwój wsi Piła poprzez odkrywanie jej dziedzictwa, turystykę kulturową, ekoturystykę, 
nowoczesne technologie, poprawa jakości i poziomu życia jej mieszkańców

Charakterystyka:  Piła to mała wieś w Borach Tucholskich zamieszkała przez 109 miesz-
kańców, która aż do 2007 r. niczym specjalnym się nie wyróżniała. Dominowały w niej proble-
my społeczno-ekonomiczne, w tym bezrobocie, w efekcie których młodzi mieszkańcy opusz-
czali tę miejscowość i wyjeżdżali za granicę poszukiwać lepszej przyszłości i pracy. Wszystko 
zmieniło się, gdy Agnieszka i Wojciech Weyenowie  kupili w Pile działkę z myślą o budowie 
domu. To oni tchnęli w mieszkańców wsi energię, znaleźli im pomysł na życie i zarobek z 
wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa. Udowodnili, że wieś ma potężny potencjał 
turystyczny oparty na dziedzictwie poprzemysłowym, a jednocześnie zmienili mentalność 
mieszkańców, sprawiając, że ci zaczęli czuć się z dumni ze swego miejsca zamieszkania, jego 
historii oraz tradycji, których odtwarzanie stało się ich pasją. 

Działania: Gdy Weyenowie rozpoczęli budowę, życzliwi mieszkańcy zaczęli ostrzegać, że 
wszystko, co wybudują porozpada się, gdyż ziemia, którą kupili należy do terenów poko-
palnianych. Dopiero wtedy dowiedzieli się, że w latach 1850-1939 we wsi działała kopalnia 
węgla brunatnego „Buko”. Przestraszyli się, ale tylko na chwilę, po czym zaczęli działać i 
odkrywać w lokalną historię. W 2008 r. przekonali kilku sąsiadów, że górnicza przeszłość 
wsi doskonale nadaje się do jej promocji i powołali do życia Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Członkowie organziacji postanowili, że Piła otworzy 
się na turystów jako wioska tematyczna. Celem działania stowarzyszania była aktywizacja 
mieszkańców, ochrona dziedzictwa i zabytków, prowadzenie badań archeologicznych, ochro-
na przyrody oraz promocja turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym. Stowarzyszenie 
zaczęło pozyskiwać informacje na temat kopalni z archiwów polskich i niemieckich. Okazało 
się, że w archiwach jest sporo dokumentów dotyczących tego unikatowego w skali Polski 
północnej zakładu przemysłowego. W 2008 r. we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu i archeolo-
giem Robertem Grochowskim mieszkańcy przeprowadzili pierwsze badania archeologiczne 
najlepiej zachowanej części kopalni Montania. 

W oparciu o zgromadzone informacje historyczne i dane archiwalne Stowarzyszenie BUKO 
utworzyło wieś tematyczną „Górnicza Wioska”, która świadczy usługi dla turystów indywidu-
alnych i zorganizowanych. Stowarzyszenie powołało też do życia odrębne przedsiębiorstwo 
pod nazwą „Górnicza Wioska sp. z o.o.”, które działa w nurcie ekonomii społecznej. Jego rolą 
jest prowadzenia kolejnych prac badawczych i działań zmierzających do rekonstrukcji obiek-
tów zabytkowych starych podziemnych kopalni węgla brunatnego. 
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      Foto: GórniczaWioska.pl Rekonstrukcja szybu i wieży drewnianej w dawnej kopalni Buko.

Na prowadzenie działań badawczych, rekonstrukcyjnych pozyskiwano środki zewnętrzne, 
aplikując o nie do projektów krajowych i unijnych. W 2012 r. rozpoczęto tworzenie pod-
ziemnego ekomuzeum. W kolejnych latach zrekonstruowano m.in. elementy sztolni (2013), 
utworzono ścieżkę przyrodniczą (2013), odbudowano dom garncarski (2015). Zakupiono 
też i rozstawiono na terenie wsi stały namiot konferencyjny. Dzięki regularnie prowadzonym 
działaniom promocyjnym stale rosła liczba turystów, w tym także przedstawicieli branży tu-
rystycznej, którzy odbywali wizyty studyjne, by zapoznać się ze sposobem tematyzowania 
Piły przez jej mieszkańców.  

Obecnie Piła jako Wioska Górnicza posiada bogatą i zróżnicowaną ofertą dla turystów in-
dywidualnych i grupowych. Składają się na nią trasy zwiedzania, warsztaty, a także biesiady 
tematyczne, w tym m.in. „Wesela Sztygara”, będące rekonstrukcją tradycyjnego wesela
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śląsko-borowiackiego, które odbyło się w miejscowości w latach 30. XX w. (z wesołą muzyką 
i tradycyjnym jadłem, jakie królowało na ówczesnych biesiadnych stołach). 

Dla turystów odwiedzających Wioskę Górniczą przygotowano m.in.:

• spotkanie z duchem kopalni, który oprowadza po podziemnej szkolni, 

• interaktywną makietę Górniczej Wioski sprzed 100 lat (zawierającą opowieści o histo-
rii górnictwa, rodzajach kopalin, sposobach docierania do węgla),

• pole dla gzubów, czyli XIX-wieczne gry i zabawy,

• sensoryczną ścieżkę zmysłów Bosego Antka, umożliwiającą spacer po szyszkach, węglu 
brunatnym, mchu itp.,

• rekonstrukcję jedynej w Polsce drewnianej wieży wyciągowej i fragmentu pionowego 
szybu podziemnej kopalni węgla brunatnego „Montania” z 1917 r., dzięki którym moż-
na poznać technikę wydobywania węgla metodą szybową, 

• trasy spacerowe po wiejskiej zagrodzie, hotelu dla owadów i górniczym ogrodzie,

• inspirująca grę terenową „Poszukiwanie skarbu górnika Wilhelma Krügera”,

• warsztaty rękodzielnicze (kowalstwo, garncarstwo, wyrób biżuterii z wełny i filcu).

Rezultaty:

Mieszkańcy zrozumieli, że żyją w miejscu o cennym potencjale turystycznym i włączyli 
się w działania na rzecz upowszechniania jego dziedzictwa. Zaangażowali się w działalność 
spółki i stowarzyszenia, znajdując przy tym sposób na życie pełne pasji, którym okazało się 
odtwarzanie historii i tradycji wsi. 

Zarabiają obsługując turystów, m.in. prowadząc warsztaty z kowalstwa, garncarstwa, two-
rzenia ozdób z wełny i filcu, szkoleń z dziedziny ekonomii społecznej, organizacji ruchu tu-
rystycznego z wykorzystaniem innowacyjnych metod (np. z zastosowaniem gier strategicz-
nych). 

Lokalna społeczność zintegrowała się wokół wspólnej idei, jaką jest rozwijanie turystyki 
społecznej w oparciu o naturalne zasoby i dziedzictwo kulturowe swojej wsi. 
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Aniołowo – tematyczna wieś pod 
Elblągiem. Studium przypadku 

„Niebiosa nigdy nie pomogą tym, którzy nie działają” ta złota myśl Sofoklesa umieszczona 
jest na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo, jest hasłem 
podmiotu, który utematyzował swoją wieś, po to, by przede wszystkim uratować mieszczą-
cą się w niej świetlicę, którą samorząd lokalny postanowił zlikwidować. Lokalna aktywność 
mieszkańców obudziła się, gdy pojawiło się zagrożenie i zaowocowała wieloma cennymi pro-
jektami, dzięki którym Aniołowo otworzyło się na turystykę.

Aniołowo to niewielka, licząca 200 mieszkańców, wieś w powiecie elbląskim.  Wskutek 
reform gospodarczych do jakich doszło w Polsce pod koniec lat 90. utraciła własną szko-
łę, bibliotekę, pocztę oraz punkt skupu mleka, stąd gdy pojawił się zamysł władz gminnych 
dotyczących likwidacji świetlicy, mieszkańcy postanowili jemu skutecznie przeciwdziałać  
i „wzięli sprawy w swoje ręce” Zebrali środki na remont jej budynku, a  następnie ulokowali  
w nim siedzibę sformalizowanego w 2003 roku stowarzyszenia, które postanowiło przemienić 
wieś w anielski przyczółek i sprawić, by zaczęli odwiedzać go turyści. Wspólna praca miesz-
kańców nad ideą anielskiej wioski została doceniona, i w Polsce i zagranicą, czego dowód sta-
nowią nagrody oraz wyróżnienia, które Aniołowo otrzymuje jako doskonale zorganizowana 
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tematyczna wioska, z dobrze przygotowanym dla turystyki produktem.   Miejscowość słynie  
z „Anielskiego Zakątka”, w którym znajdują się interesujące rzeźby aniołów, „Szlaku Anio-
łów”, a także corocznego eventu, jakim jest organizowany przez stowarzyszenie Zlot Miłośni-
ków Aniołów. 

Turyści pojawiający się na tematycznym zwiedzaniu wsi mogą wziąć udział w anielskich 
warsztatach: kulinarnych, ceramicznych, kuglarskich, rzeźbiarskich i koronkarskich.  Wy-
tworzony w ramach zamiaru obrony świetlicy produkt turystyczny w Aniołowie zintegrował 
mieszkańców i wzbudził w nich poczucie dumy z miejsca zamieszkania, które przez wizytu-
jących wieś – określane bywa jako wyjątkowe.  Tematyzacja wsi zaktywizowała mieszkańców 
do dalszych działań. Miejscowość, rozwija się agroturystycznie. 



31

Akademia GoŚcinności 
- podręcznik dobrych praktyk

Pławna Dolna Magiczna Wioska 
– studium przypadku jak artyści 

mogą zmieniać miejsca

Pławna Dolna to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, 
niedaleko Lubomierza, zamieszkała przez około 600 osób. Do jednego z jej starych domów 
pod koniec lat 90. przeprowadził się Dariusz Miliński z Cieplic – artysta, malarz, scenograf, 
reżyser, który zaczął zmieniać oblicze tej miejscowości. Dzięki jego kreatywności wieś Pław-
na zyskała własny charakter, naznaczony przez sztukę. Stała się miejscem regularnych ple-
nerów i warsztatów artystycznych. 

Atrakcją turystyczną została w 2008 roku, gdy w jej przestrzeni stanął imponujący, drew-
niany gród rycerski, pełen charakterystycznych dla dłuta Milińskiego, niekiedy zaskakują-
cych, drewnianych rzeźb. W niedługim czasie do grodu dołączył kolejny obiekt - zachwyca-
jący wyposażeniem i innowacyjnym - jak na czas powstania - połączeniem słów, dźwięków, 
światła - Zamek Legend Śląskich, który stał się ważnym dla rodzin z dziećmi i wycieczek 
szkolnych produktem turystycznym. W zamku, jak w całej wsi- wszystko jest magiczne.  Rzą-

Fot. S. Osojca-Kozłowska, Pławna Dolna we wnątrz Zamku Legend Śląskich.
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dzą w nim olbrzymie, ruchome, wykonane z drewna, sugestywnie wyglądające lalki, które 
podczas pociągania przez wizytujących za sznurki ożywają, by opowiedzieć bądź wyśpiewać 
im historie z krainy Ducha Gór. Każda legenda prezentowana jest w niezwykłej, zmieniającej 
się scenerii, przez inne lalki, co tworzy niesamowity klimat, dostarcza cennej wiedzy oraz 
pozwala zrozumieć, jak działa teatr lalkowy, gdyż jego odbiorcy mogą samodzielnie tchnąć 
życie w każdą lalkę  i czuć realizatorami niezwykłego spektaklu. Dla wielu jest to inspirujące 
przeżycie. 

 W różnych częściach wsi Pławna odwiedzający mogą napotkać rzeźby będące dziełem Mi-
lińskiego oraz jego przyjaciół. Jednym z kontrowersyjnych dzieł, ale powodującym zwiększa-
nie się ruchu turystycznego, było wybudowanie przez artystę Arki Noego, w której wnętrzu 
powstało muzeum sztuki sakralnej. W magicznym kompleksie powiększanym systematycz-
nie o nowe elementy mieści się także Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych - jedyne takie 
miejsce w Polsce, które prezentuje bolesny „skutek” drugiej wojny światowej opowiadając 
historie masowych przesiedleń. Dzięki rozwiniętej przez Milińskiego wizji idei turystycznej 
domostwa wielu mieszkańców zmieniły się na agroturystyki, restauracje, sklepy z pamiątka-
mi.  Niektórzy mieszkańcy znaleźli zatrudnienie u swojego sąsiada. 

Fot. S. Osojca-Kozłowska, Pławna Dolna - magiczna wioska.
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Bałtów. Od niedochodowego, 
drobnego rolnictwa, 

30-procentowego bezrobocia  
i śladów dinozaura do produktu 

turystycznego, który odmienił 
życie mieszkańców. 
Studium przypadku

Bałtów jest jednym z najważniejszych w Polsce przykładów na to, że turystyka społeczna 
może przemieniać regiony, poprawiać jakość życia mieszkańców poprzez zapewnienie im 
miejsc pracy, pobudzanie w nich kreatywności i przedsiębiorczości oraz zmiany nastawie-
nia: z „kibiców klęski” na postawy przychylne i współpracujące. Stanowi wzorzec tego, jak  
z opowieści i odkryć naukowych stworzyć rozpoznawalną atrakcję turystyczną, przekształcić 
ją w produkt turystyczny i dystrybuować także w inne regiony potrzebujące czynnika rozwoju.

Fot. JuraParkBałtów. Tablica poglądowa na Bałtowski Kompleks Turystyczny. 
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Nazwa: JuraPark Bałtów, Bałtowski Kompleks Turystyczny 

Lokalizacja: Bałtów, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie

Inicjatorzy i realizatorzy: społeczność lokalna, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Bałtów „Bałt”, Stowarzyszenie „Delta”, Allozaur sp. z o.o. (założona przez Stowarzyszenie 
„Delta”), DLF Invest sp. z o.o.

Cel: przekształcenie wsi z rolniczej w turystyczną, zmniejszenie poziomu bezrobocia i postę-
pującej degradacji mieszkańców gminy, aktywizacja społeczności lokalnej wokół idei tworze-
nia atrakcji turystycznej i produktu turystycznego miejsca opartego na dziedzictwie lokal-
nym związanym z dinozaurami oraz rzeką Kamionką, rozwój lokalny i poprawa jakości życia 
wszystkich mieszkańców w gminie

Beneficjenci: mieszkańcy gminy Bałtów, turyści

Charakterystyka: Bałtów to wieś, w której mieści się ośrodek administracyjny gminy o tej 
samej nazwie, zamieszkała przez ok. 700 osób (na terenie całej gminy mieszka wg danych 
GUS z 2020 r. 3349 osób). Większość społeczności lokalnej do czasów transformacji gospo-
darczej, jaka dokonała się w Polsce na przełomie XX i XXI w. prowadziła gospodarstwa rolne 
oraz pracowała w hucie w pobliskim Ostrowcu Świętokrzyskim. Po przemianach mieszkańcy  
utracili pracę w upadającej hucie, a wraz z tym środki do życia, gdyż gospodarstwa rolne 
przestały być dochodowe już znacznie wcześniej i służyły głównie zaspokojeniu własnych 
potrzeb. Poziom bezrobocia na obszarze gminy Bałtów sięgnął 29%. 

W 2001 roku mieszkańcy zaniepokojeni postępującą degradacją gminy i opieszałością w 
działaniach ze strony jej władz zorganizowali spotkanie, w trakcie którego rozmawiali o tym, 
co mogą jako społeczność zrobić, by znów mieć pracę i zacząć żyć godnie w Bałtowie. Zdecy-
dowali o założeniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Po jego zareje-
strowaniu (grupa założycieli liczyła aż 120 osób) rozpoczęli poszukiwanie rozwiązań, które 
mogłyby zmniejszyć poziom bezrobocia, zapewnić mieszkańcom środki do życia, przeciw-
działać emigracji i degradacji społecznej.  Przyczynkiem do tego stały się działania na rzecz 
turystyki realizowane z uwzględnieniem dziedzictwa naturalnego rzeki Kamiennej oraz krą-
żące od lat legendy na temat występowania na ich terenie  dinozaurów, na co ostatecznie 
naukowcy znaleźli dowody, okrywając ślady tych stworzeń na Czarciej Stopce w Bałtowie. 

Aktywność/Działania: Powołując Stowarzyszenie Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, 
mieszkańcy zgodnie uznali, że ich gminę charakteryzuje ciekawa historia oraz ponadprze-
ciętne walory przyrodnicze – jurajskie wapienne skały, malownicza rzeka Kamienna, w któ-
rej sąsiedztwie żyją bobry, dzikie kaczki i rzadko spotykane w kraju czarne bociany. Oce-
nili, że dziedzictwo kulturowe oraz naturalne może stać się podstawą rozwoju turystyki na 
ich terytorium. Pierwszym działaniem turystycznym, jakie podjęli jako stowarzyszenie, było 
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uruchomienia spływu tratwami po Kamiennej. Pomysł, choć niełatwy w realizacji (wymagał 
uzyskania wielu zezwoleń, oczyszczenia rzeki i jej brzegów ze śmieci, znalezienia flisaków  
z patentami), spodobał się turystom, choć nie wszystkim mieszkańcom gminy przypadł po-
czątkowo do gustu. 

Byli tacy, którzy z niego się podśmiewali, nie wierząc, że turystyka może zapewnić dochody 
gminie, jak i tacy, którzy z brzegu Kamiennej rzucali kamieniami w pływających tratwami tu-
rystów, pokazując im i flisakom, że nie są mile widziani. Z czasem sytuacja się unormowała, 
gdyż wraz ze wzrostem ruchu turystycznego wszyscy dostrzegli, że mogą czerpać korzyści z 
turystyki i na niej zarabiać. 

W 2003 r. – po odkryciu przez dra Gerarda Gierlińskiego na terenie gminy Bałtów śladów 
górnojurajskich dinozaurów (allozaura, stegozaura i kompsognata) oraz nagłośnieniu tej in-
formacji w mediach – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” zdecydowało 
się pozyskać naturalnych wymiarów rekonstrukcję allozaura z żywicy epoksydowej, które 
ówcześnie wykonywane były poza Polską, w Niemczech. Pieniądze na ten cel w kwocie 30 tys. 
zł zebrano w dwa tygodnie w ramach zbiórki publicznej prowadzonej wśród mieszkańców, 
przedsiębiorców i urzędów. Gdy kopia allozaura stanęła na terenie gminy, mieszkańcy wpa-
dli na pomysł, by liczbę dinozaurów zwiększyć i utworzyć pierwszy w Polsce Park Jurajski. 

W tym celu Stowarzyszenie „Bałt” zdecydowało o utworzeniu odrębnego pomiotu ekono-
mii społecznej. Powołało do życia Stowarzyszenie „Delta”, które miało  zająć się pozyskaniem 
środków na ten cel, przeprowadzić budowę parku jurajskiego na terenie dawnego tartaku, a 
następnie prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy i dawać zatrudnienie 
mieszkańcom gminy, w szczególności osobom słabo wykwalifikowanym. Zakładano, że park 
ma stać się atrakcją turystyczną przeznaczoną dla grup przedszkolnych, szkolnych oraz ro-
dzin z dziećmi. Na tworzenie kopii kolejnych dinozaurów udało się pozyskać fundusze m.in. 
z programu SAPARD, a także od Muzeum Ewolucji PAN. 

JuraPark Bałtów oddano do użytku w 2004 r. Znalazło się w nim ponad 50 naturalnej 
wielkości modeli dinozaurów, kopie ważek i ptaków sprzed 300 mln lat, ścieżki edukacyj-
ne, miejsca zabaw dla dzieci i stragany  z pamiątkami. Do obsługi turystów zatrudniono 80 
mieszkańców. JuraPark Bałtów okazał się „strzałem w dziesiątkę”. 

Ruch turystyczny był na tyle duży, że dochód z niego pokrywał wszelkie koszty funkcjono-
wania obiektu, pozwalał na jego rozbudowę oraz tworzenie miejsc pracy dla coraz większej 
grupy osób. Po roku funkcjonowania rozpoczęto działania zmierzające do zapewnienia se-
zonu turystycznego przez cały rok, dzięki czemu mieszkańcy mieliby gwarancję stałej pracy.

Wybudowano m.in. stok narciarski, a w kolejnych latach kontynuowano rozbudowę infra-
struktury. W efekcie stworzono Bałtowski Kompleks Turystyczny. Składają się na niego takie 
atrakcje, jak: Zwierzyniec Bałtowski, Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Rollercoaster, 
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Fot: Juraparkbaltow.pl Pierwszy w Polsce park dinozaurów niezwykle szybko stał się atrakcją turystyczną generującą duży ruch 
turystyczny. 

Prehistoryczne Oceanarium, Ośrodek Jazdy Konnej „Kraina Koni”, Wioska Czarownic „Sa-
batówka”, Polska w Miniaturze, Stacja Narciarska „Szwajcaria Bałtowska”, Wioska Świętego 
Mikołaja oraz 5 domków gościnnych z miejscami noclegowymi dla grup zorganizowanych.  

Ze względu na stale rosnący ruch turystyczny na obszarze gminy stowarzyszenia Bałt  
i Delta zdecydowały się na powołanie do życia kolejnego podmiotu – spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością „Allozaur”, która zajmuje się obsługą turystów i świadczy usługi na rzecz miesz-
kańców i oraz obu stowarzyszeń. Powołano także fundację, zawiązano partnerstwa lokalne i re-
gionalne na rzecz rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim oraz poza jego obszarem.

Obecnie Bałtowski Kompleks Turystyczny zajmuje powierzchnię ok. 100 ha i jest najbar-
dziej zróżnicowanym pod względem atrakcji obiektem rozrywkowym w Polsce. Zyski, jakie 
przynosił, pozwoliły na to, by stowarzyszenie Delta utworzyło jeszcze trzy podobne parki: 
dwa w Polsce – w Krasiejowie na Opolszczyźnie i Solcu Kujawskim w woj. kujawsko-pomor-
skim oraz jeden w USA.

Od grudnia 2018 r. w wyniku przekształceń i restrukturyzacji w zarządzaniu atrakcjami 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jedynym właścicielem i zarządcą całego Bałtowskie-
go Kompleksu Turystycznego została spółka DLF Invest, zastępując tym samym działające 
dotychczas Stowarzyszenie Delta.
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Liczby i rezultaty:

• utworzenie czterech podmiotów ekonomii społecznej, zapewniających ponad 220 
miejsc pracy rocznie, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych

• wypromowanie Bałtowa jako rozpoznawalnej marki turystycznej w Polsce

• spadek bezrobocia w gminie z 30% do 7-8% (w ciągu 2 lat po utworzeniu parku).

• kompleksowość oferty zapewniająca turyście całodzienny pobyt

• zwiększający się ruch turystyczny z 200 tys. rocznie w 2006 r. do 452 tys. w 2019 r.

• utworzenie infrastruktury turystycznej na terenie gminy: miejsca noclegowe, obiekty 
gastronomii, gospodarstwa agroturystyczne

• rewitalizacja infrastruktury społecznej

• wzrost dochodów budżetowych gminy z 4,5 mln w 2003 r. do 18,9 mln zł w 2019 r. 
(dane GUS)

• wzrost kapitału społecznego 

• zmiana podejścia mieszkańców początkowo sceptycznie lub wrogo nastawionych do 
rozwoju gminy w oparciu o turystykę na aprobujące i współuczestniczące

• utworzenie kilkunastu niezależnych od przedsiębiorstw ekonomii społecznej podmio-
tów prowadzących działalność społeczną i gospodarczą 

• stworzenie lokalnego rynku pracy

Źródło: https://juraparkbaltow.pl/, https://jurapark.pl/, https://swietokrzyskie.travel/, 
www.baltow.org, https://stowarzyszeniedelta.pl/, https://dlfinvest.pl/
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„Poznaj Mazury Zachodnie  
w MIG” – działania na rzecz 

wsparcia turystyki osób   
z niepełnosprawnością słuchową – 

studium przypadku
 

Fot. ZLOT. Jedna z form promocji projektu ZLOT dotyczącego turystyki osób głuchych na obszarze Mazur Zachodnich.

Gościnność i turystyka powinny być ukierunkowane tak, by mogły z niej korzystać rów-
nież osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Polska zaczyna otwierać się na te grupy 
osób, choć działań, które sprzyjałyby umożliwianiu niepełnosprawnym podróży, ciągle jest 
jeszcze zbyt mało. Oto jedno z nich. 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna jako jeden ze 120 tego typu pod-
miotów funkcjonujących w Polsce, jest pionierem i liderem w działaniach służących niwelo-
waniu barier i udostępnianiu oferty turystycznej osobom niepełnosprawnym, w szczególno-
ści turystom z dysfunkcją słuchową. W latach 2019-2021 zrealizowała trzy projekty, które 
otworzyły obszar Mazur Zachodnich na turystów z niepełnosprawnościami.  

Lokalizacja: Pojezierze Iławskie, powiat ostródzki oraz obszary wchodzące administra-
cyjnie częściowo w powiaty: iławski, elbląski, olsztyński, nowomiejski

Realizator:  Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
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Koordynator i inicjator: Marlena Rogowska, dyrektor ZLOT

Partnerzy: Stowarzyszenie Osób Niesłyszących w MIG, Polski Związek Głuchych Zarząd 
Główny, Świat Ciszy

Cel: ułatwienie dostępu osobom głuchym do atrakcji turystycznych regionu Mazur Za-
chodnich poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce oraz podwyższenie 
wiedzy i świadomości kadr branży turystycznej w zakresie obsługi turystów głuchych

Projekty: „Turystyka w MIG”, „Poznaj Mazury Zachodnie w MIG”, „Zwiedzaj gminę 
Ostróda bez barier”

Finasowanie: działania udało się zrealizować dzięki finansowaniu pozyskanemu przez 
ZLOT z programów Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatel-
skiego ze środków FIO, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Gminy Ostróda;

Działania: Skupiając się na działaniach udostępniających ofertę turystyczną ZLOT zre-
alizował: 

• cykl szkoleń z kreowania wizerunku regionu Mazur Zachodnich i komunikacji bez ba-
rier z udziałem tłumacza języka migowego,

• spot promocyjny Mazury Zachodnie w języku migowym, w którym występują osoby 
niesłyszące zamieszkałe na obszarze działania,

• integrację (?) branży turystycznej ze środowiskiem osób głuchych,

• kurs języka migowego na poziomie podstawowym dla 10 osób,

• kurs online polskiego języka migowego (PJM) dla 15 osób na poziomie A1 i A2,

• szkolenie stacjonarne z zakresu świadczenia usług turystycznych z uwzględnieniem po-
trzeb osób niesłyszących oraz z niepełnosprawnościami,

• opracowanie i wydanie (?) folderu promocyjno-informacyjnego o atrakcjach regionu 
uwzględniającego potrzeby osób niesłyszących (wersja w jęz. polskim i niemieckim),

• opracowanie i wydanie (?) folderu promocyjno-informacyjnego o atrakcjach regionu 
uwzględniającego potrzeby osób niesłyszących (wersja w jęz. polskim i niemieckim) 
2x?

• nagranie trzech filmów z ofertą muzeów z regionu Mazur Zachodnich,

• konferencję. 

Oprócz zadań w ramach dofinansowania ww. projektów, ZLOT podejmował jeszcze inne 
przedsięwzięcia, które wspierały możliwość poznawania regionu Zachodnich Mazur przez 
osoby głuche oraz ich aktywizację w związku z rozwojem turystyki tego obszaru. Wśród nich 
było nagranie cyklu filmików „Język migowy ułatwia rozmowy”, komunikacja w mediach, 
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TVP i radio o problemach osób głuchych w uprawianiu turystyki, umożliwienie  zwiedzania 
Ostródy i regionu Mazur Zachodnich w języku migowym, zatrudnienie w prowadzonej przez 
ZLOT informacji turystycznej w Ostródzie osoby niesłyszącej, dostosowanie strony ZLOT i 
obszaru Mazur Zachodnich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – osób głuchych, nie-
słyszących oraz niewidomych, wyodrębnienie na tej stronie specjalnej zakładki dla osób głu-
chych. ZLOT był również zaangażowany w to, by punkty informacji turystycznych znajdujące 
się na obszarze jego działania, były dostosowane do potrzeb osób z różnorodnymi rodzajami 
niepełnosprawności i modelowo dostosował do tego prowadzony samodzielnie punkt IT w 
Ostródzie, który jest dostępny dla osób z dysfunkcją ruchu, głuchych i niewidomych.    

Implikacje dla praktyki: Działania podejmowane przez ZLOT mogą stanowić inspira-
cję dla innych organizacji turystycznych w Polsce, a także dla zarządców obiektów turystycz-
nych, atrakcji turystycznych, dystrybutorów produktów turystycznych, osób zajmujących się 
promocją ofert turystycznych. Szczególnie istotną kwestię stanowi komunikacja marketin-
gowa ze środowiskiem osób głuchych, które ze względu na specyfikę kodu językowego, na-
leżą do jednej z najbardziej defaworyzowanych grup w turystyce. Opracowane przez ZLOT 
foldery, spoty, podstrony dedykowane osobom głuchym stanowią dobry przykład na to, jak 
taka komunikacja może i powinna wyglądać.  

Foto: ZLOT. Mapka promująca projekt „Turystyka w MIG” ułatwiająca osobom głuchym zwiedzanie Mazur Zachodnich
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Foto: ZLOT. Dwujęzyczny informator – przewodnik po atrakcjach Mazur Zachodnich dla osób głuchych

Foto: ZLOT. Karta noclegowa ułatwiająca komunikację osoby głuchej z obsługą obiektu noclegowego
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Turystyka osób niewidomych.                
Jak ułatwić podróżowanie osobom 

z dysfunkcją wzroku? 

Materiał jest zestawem rekomendacji dla organizatorów turystyki, podmiotów świadczą-
cych usługi turystyczne i paraturystczyczne z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych. 
Przygotowany w oparciu o konsultację z niewidomą podróżniczką Hanną Pasterny. Jest to ze-
staw dobrych praktyk, których wdrożenie ułatwi podróżowanie osobom niewidomym. Uwagi 
te powinny być przydatne zarówno dla biur podróży zajmujących się organizacją wyjazdów 
dla osób niewidomych, zarządców obiektów noclegowych, gastronomicznych, kulturalnych 
i atrakcji turystycznych, organizatorów transportu, organizacji pozarządowych zajmujących 
się turystyką i wsparciem osób niepełnosprawnych, jak i wszystkich osób oraz podmiotów, 
które rozpoczynają realizację zadań z obszaru dostępności.  

Transport – uwagi ogólne

• strony internetowe przewoźników i portali podróżniczych zgodne ze standardami do-
stępności WCAG 2.1

• dostępne aplikacje na smartfony – rozkłady jazdy, informacje o najbliższych odjazdach, 
nawigacja, zakup biletów

• możliwość zarezerwowania biletu i uzyskania informacji przez telefon

• informowanie z wyprzedzeniem o zmianie stanowiska i peronu

• automatyczne otwieranie drzwi autobusów, tramwajów i pociągów

• asysta na dworcach kolejowych, autobusowych i lotniskach

Autobusy

• oznaczenie przystanków – ścieżki prowadzące, system informacyjno-nawigacyjny Totupoint

• oznaczenie stanowisk na dworcach autobusowych – brajl, jakiś element dotykowy

• podjeżdżanie autobusów w stałe miejsca

• mówiące tablice z rozkładem jazdy

• na dworcach autobusowych zapowiadanie nadjeżdżających autobusów

• komunikaty zewnętrzne o numerze linii i kierunku jazdy
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• wyraźne komunikaty o nazwach przystanków

• wprowadzenie standardu dotyczącego instalowania przycisku otwierającego drzwi

Pociągi

• brajlowskie oznaczenia na poręczach schodów informujące o numerze peronu, kierun-
ku jazdy metra, nazwie ulicy

• pasy bezpieczeństwa na peronach

• dobre nagłośnienie

• niezapowiadanie pociągu w trakcie wjeżdżania innego

• zapowiadanie stacji

• w razie opóźnienia pociągu informowanie podróżnych, ile minut wynosi

• wprowadzenie standardu dotyczącego układu toalet, w tym sposobu zamykania drzwi

Gastronomia:

• na stronie internetowej menu w wersji tekstowej

• dostęp w lokalu do Wi-Fi, by móc odczytać menu

• menu w brajlu

• odczytanie karty dań przez pracownika restauracji

• pomoc w znalezieniu stolika, toalety, wyjścia

• terminale płatnicze z wyczuwalnymi przyciskami

Zakwaterowanie

• dostępna strona internetowa i system rezerwacji

• terminale płatnicze z wyczuwalnymi przyciskami

• udźwiękowiona winda z wyczuwalnymi przyciskami oznaczonymi brajlem

• brajlowskie napisy na drzwiach pomieszczeń lub tabliczki NFC

• wyczuwalne przyciski do wpisania kodu przy wejściu do apartamentu

• karty czipowe do drzwi pokoju z wyczuwalnym elementem

• pomoc w poruszaniu się po budynku, zlokalizowaniu gniazdek elektrycznych w pokoju, 
przy szwedzkim stole

• zakwaterowanie w pokoju na końcu korytarza lub w innym charakterystycznym miejscu

• w pokoju czajnik elektryczny zamiast zaparzacza
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• dostęp do Internetu w pokoju

• różne kształty buteleczek z kosmetykami

• możliwość otwarcia okna w pokoju

• cichy pokój

Cichy pokój, czyli jaki?

• daleko od windy

• okna nie wychodzą na parking, wejście, dyskotekę, bar, agregat, plac zabaw

• bez klimatyzacji lub z możliwością całkowitego jej wyłączenia

• bez tykającego zegara

• możliwość wyłączenia lodówki

• cicha wentylacja w łazience i osobny przycisk do jej włączania

• najwyższe piętro, bez sąsiadów nad głową

• w miarę możliwości brak sąsiadów za ścianą

• szczelne drzwi tłumiące dźwięki z korytarza

• wykładziny dywanowe na korytarzach i w pokojach
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Gościnne góry, czyli „Góry  
w ciemności”. Czy można 

umożliwić samodzielne 
poruszanie się po górskich 

szlakach osobom niewidomym  
i niedowidzącym? 

Pracowników akademickich z Wrocławia, zainspirowani pomysłem swojego kolegi opro-
wadzającego po górach osoby niewidome, podjęła wyzwanie, by opracować system techno-
logiczny, który umożliwiłby osobom z dysfunkcją wzroku bezpiecznie i samodzielnie spa-
cerować po łatwych technicznie szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich. Innowacyjny i prosty 
w realizacji projekt, którym próbowali zainteresować samorządy terytorialne województwa 
dolnośląskiego i pozyskać środki na jego realizację, nazwany został Góry w Ciemności (GwC). 
System przeszedł już pozytywnie testy, oczekuje na rozbudowę i możliwość wdrożenia go 
także w innych pasmach górskich w Polsce.  

Lokalizacja: województwo dolnośląskie, Karkonosze, Góry Izerskie, miasto Szklarska 
Poręba, gmina Karpacz, powiat karkonoski

Inicjatorzy: indywidualnie działający pracownicy akademiccy: Wyższej Szkoły Banko-
wej we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocław-
skiej, osoby niewidome z Wrocławia

Realizatorzy: inicjatorzy, Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie, Kar-
konoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego, Miasto Szklarska Poręba, Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku

Cel: stworzenie możliwości samodzielnego przemierzania szlaków górskich przez osoby 
niewidome i niedowidzące przy użyciu innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Idea przedsięwzięcia: istotą projektu było stworzenie systemu umożliwiającego bez-
pieczne  (z dokładnością do 50 cm) i samodzielne poruszanie się osób niewidomych po tra-
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sie turystycznej. Jego elementem jest ciągła lokalizacja turysty w terenie poprzez wysoką 
stabilność nawigacji, warunkującą bezpieczeństwo podejmowanych wędrówek górskich. 
Zintegrowany system oparty jest na radiowych urządzeniach lokalizacyjnych, sterowanych 
autorskim oprogramowaniem informatycznym. Jego zasięg jest ograniczony, dlatego nie po-
woduje żadnych zakłóceń w ogólnie dostępnym systemie radiowym oraz nie ma negatywne-
go oddziaływania na górską faunę i florę. 

Opis systemu: Na osprzęt działającego systemu składają się: anteny – lokalizacyjne i 
pozycyjne, stacja analizująca, kask, pilot wielofunkcyjny, dzięki któremu osoba niewidoma 
znajdująca się na szlaku turystycznym w środowisku górskim jest w sposób ciągły monitoro-
wana przez stację bazową umieszczoną w wydzielonym miejscu pod stałym nadzorem. 
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Anteny wraz z akumulatorami mocowane są na drzewach w odległości kilkunastu metrów 
od szlaku, w ustawieniu szeregowym. Anteny mają za zadanie lokalizowanie osoby wyposa-
żonej w urządzenie odbiorcze i określanie  odległości  od krawędzi szlaku. Urządzeniem kie-
rującym niewidomego po trasie jest ergonomiczna antena odbiorcza umieszczona w kasku. 
Pozwala ona na stabilny odbiór sygnałów z anten pozycyjnych rozmieszczonych przy szlaku. 
Dodatkowo kask stanowi element ostrzegawczy dla innych osób, szczególnie rowerzystów 
korzystających ze szlaku.

Dzięki stacji analizującej dane niewidomy turysta poruszający się na szlaku GwC otrzymu-
je zminiaturyzowaną jednostkę obliczeniową, mającą na celu analizę jego pozycji.

Pilot wielofunkcyjny jest urządzeniem, które umożliwia odbiór informacji dotyczących 
pozycji osoby niewidomej na szlaku, wspiera ją w określeniu kierunku poprzez sygnały wi-
bracyjne. Pilot może być uruchamiany automatycznie lub na żądanie użytkownika. Przygo-
towywany system lokalizacyjno-nawigacyjny stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne w 
tym obszarze działania oraz wpłynie w znaczącej mierze na niwelowanie barier społecznych.

W 2015 r. zamontowano urządzenia lokalizacyjne na przystępnych trasach Karkonoszy 
w drodze na Wysoki Kamień, zakupiono osprzęt w postaci kasków, w których zamocowano 
anteny, przygotowano zestawy, w których osoby niewidome rozpoczęły testowanie systemu 
i odbywanie wędrówek. Promocję trasy realizowano poprzez przygotowany film i materiały 
dźwiękowe. System został dobrze przyjęty przez środowisko osób niewidomych.

Implikacje dla praktyki: System został bardzo dobrze przyjęty przez osoby niewidome, 
które lubią spędzać czas w ruchu i praktykują górskie wędrówki w towarzystwie osób widzą-
cych. Proste technologiczne rozwiązania łatwe są do montażu w środowisku naturalnym, 
nie zakłócają jego funkcjonowania. Technologię przygotowaną przez naukowców, przetesto-
waną przez osoby niewidome i przedstawicieli organizacji pozarządowych można rozwijać 
na innych trasach górskich. Obecnie trasa w Karkonoszach, na której został zamontowany 
testowy system GwC, wymaga zakupu nowego osprzętu, zwiększenia jego ilości, uruchomie-
nia wypożyczalni kasków i pilotów dla osób niewidomych przy trasach, a także wyłonienia 
podmiotu, który kontrolowałby stan urządzeń na trasie. 

Źródło: PolskieRadio.pl.; lot.szklarskaporeba.org
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Jakie kroki należy podjąć  
w drodze do udanej  

i zrównoważonej turystyki 
związanej z dziedzictwem?

Oto niezbędne kroki w pracy nad przygotowaniem i wdrożeniem programu rozwoju tury-
styki w miejscowości lub gminie. 

1. Współpraca. Jest to podstawa, aby można było rozpocząć w ogóle działania, a od jej 
jakości zależy powodzenie rozwoju turystyki. Współpraca powinna być symulowana 
przez lidera wspólnoty lokalnej i odbywać się na płaszczyźnie  wewnętrznej (obejmu-
jąc całą lokalną społeczność) oraz zewnętrznej objawiającej się relacjami społeczności 
lokalnej  z ekspertami zewnętrznymi specjalizującymi się w rozwoju turystycznym, w 
tym budowie marek i produktów turystycznych;

2. Ocena potencjału.  Wykonanie inwentaryzacji zasobów, a także propozycja interpre-
tacji dziedzictwa oraz jego „ożywienia”. Inwentaryzacja wraz z audytem turystycznym 
powinna być wykonana przez specjalistę zewnętrznego, który posługuje się specjali-
stycznymi narzędziami umożliwiającymi rzetelne wykonanie diagnozy i potrafi wycią-
gać właściwe wnioski z zebranych i przebadanych danych. 

3. Planowanie i organizacja.  Obejmuje przygotowanie celów i strategii działania, przy-
pisanie ról partnerom, opracowanie planu wdrożenia, planu i schematu interpretacji,  
biznesplanu zawierającego analizę finansową oraz wskaźniki liczbowe, w tym finanso-
we, jakie miejscowość chce osiągnąć. 

4. Przygotowanie się na odwiedzających. Obejmuje przeszkolenie mieszkańców i pracow-
ników obsługujących ruch turystyczny w zakresie gościnnosci usługowej jak i interpre-
tacji dziedzictwa i narracji, jaka jego dotyczy, przygotowanie niezbędnej infrastruktury;

5. Zarządzanie zasobami kulturowymi, historycznymi i naturalnymi.  To polegające na 
dbaniu o zasoby, chronienie ich przed degradacją, itp., eksponowanie i udostępnianie 
dla gości. 

6. Działania promocyjno-marketingowe. Wszystko, co zbudujemy wymaga nieustannej 
promocji kierowanej na rynek, dzięki czemu swojej ofercie turystycznej zapewnimy 
większą rozpoznawalność i będziemy budować i utrwalać markę miejscowości.  Formy 
marketingu oraz strategia jego działań zależą od fazy, w jakiej znajduje się  projekt. 
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Czy gościnności można się 
nauczyć?

Tak! Serdeczność jest naturalna, ale gościnności można się nauczyć. Będzie idealna, gdy 
będzie szła w parze z naturalnością, uprzejmością i serdecznym, szczerym uśmiechem. Go-
ścinność w turystyce definiuje się jako dbanie o swoich gości i przewidywanie ich potrzeb.

Termin „gościnność” pochodzi od łacińskiego słowa „hospes”, oznaczającego „gospoda-
rza”. Gościnność  jest relacją między gospodarzem a gościem. Współcześnie jest często wy-
korzystywana także przez firmy, aby zapewnić klientom lepsze usługi oraz przez całe społecz-
ności, które budują swój potencjał turystyczny.  

 W miejscowości na gościnność składają się  - nie tylko uprzejmość ze strony lokalsów, 
ale wiedza o atrakcjach i walorach miejscowości oraz regionu. Nie ma niczego gorszego niż 
odpowiedź mieszkańca na pytanie turysty brzmiąca „nie wiem”. Niestety, w Polsce ciągle się 
zdarza, że mieszkańcy nie są w stanie powiedzieć nic sensownego o walorach swoich miej-
scowości i ich atrakcjach, dlatego koniecznym jest prowadzenie zajęć z krajoznawstwa i edu-
kacji regionalnej już w przedszkolach. Dzięki temu wyposażymy dzieci w wiedzę, którą będą 
mogli wykorzystać w przyszłości. Równolegle warto prowadzić edukację pozaformalną ukie-
runkowaną na gościnności wśród młodzieży i osób dorosłych oraz seniorów.    

Gościnność  w turystyce to także pozytywne wrażenia. Społeczności lokalne, które zapew-
nią je turystom odniosą korzyści z wyższego wskaźnika ruchu turystycznego i dobrej jakości 
marketingu rekomendacji, niezwykle popularnego w dobie socialmediów. 

Wraz z rozwojem turystyki i podróży służbowych pojawiło się jednak zróżnicowanie dzia-
łalności związanej z goszczeniem, między tymi, które mają charakter społeczny, a tymi, które 
wiążą się z płatnościami. W obu kategoriach uczestnicy zwykle przestrzegają etykiety i zasad, 
które są tradycyjnie praktykowane i obie dotyczą komunikacji interpersonalnej, a w niektó-
rych przypadkach międzykulturowej. 

Gościnność jest nie tylko branżą zorientowaną na ludzi, ale także kreatywną. Chodzi w niej 
przede wszystkim o to, aby goście czuli się wyjątkowo. Oczywiście, wyjątkowo dobrze. Two-
rzysz produkt — czy to jedzenie, picie, czy przeżycie — i zawsze jest możliwość wymyślenia 
nowych sposobów, aby uczynić go przyjemniejszym dla Twoich gości (klientów)

Gościnność to postawa.  Gościnność objawia się także w tym, CO mówimy i JAK to mówi-
my. Nie bez powodu mówi się o języku gościnności. 

Gościnność najlepiej okazuje się, gdy wychodzisz poza to, co zwykle jest wymagane. Spra-
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wia, że gość czuje się bardziej mile widziany i bawi się. W branży turystycznej, w szczegól-
ności w hotelarstwie, w trosce o goscinność  poza zapewnieniem doświadczenia zgodnego ze 
standardem odpowiednim dla kategorii lokalu, możesz oferować gościom spersonalizowane 
usługi, zwracać uwagę na drobne szczegóły, rozpoznawać lojalnych klientów i szybko zaspo-
kajać ich potrzeby. Chociaż gościnność może być różna dla różnych osób, zawsze będzie 
wymagała dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić wyjątkowe i niezapomnia-
ne wrażenia. I dotyczy to osób zarówno oferujących noclegi, usługi gastronomiczne, prze-
wodnickie jak i pracowników punktu informacji turystycznej czy sklepu z pamiątkami.

Jakie cechy  powinny posiadać osoby, które świadczą bezpośrednie usługi w 
zakresie gościnności?

• Dobra komunikacja. Jasna i profesjonalna komunikacja poprzez mowę, pisanie i mowę 
ciała jest niezbędna do dobrej obsługi gościa zarówno w hotelu, agroturystyce, czy pod-
czas oprowadzania po miejscowości.

• Odporność (psychiczna i fizyczna).

• Inicjatywa i kreatywność

• Wielozadaniowość.

• Zdolność adaptacji.

• Dbałość o szczegóły.

• Świadomość kulturowa.

• Chęć stałego uczenia się, w tym systematycznego uczestnictwa w warsztatach i szkole-
niach z zakresu zgodności.

Przykłady gościnności:

• Upewnij się, że Twoi goście czują się komfortowo.

• Często zapraszaj ludzi do swojego domu, miasta i ćwicz się w gościnności.

• Dawaj drobne prezenty, aby pokazać, że zależy Ci na Twoich gościach.

• Rozszerz swoją pomoc.

• Daj gościom znać, że lubisz ich towarzystwo czy obecność.

• Zapewnij gościom spersonalizowaną usługę.

• Zwróć uwagę na drobne szczegóły.

• Identyfikuj i nagradzaj lojalnych gości - klientów.
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Uważność w rozwijaniu 
współpracy lokalnej społeczności 

i rozwijaniu gościnności

Pragmatyczni liderzy społeczności lokalnych powinni dbać o wzmacnianie współpracy we 
wspólnocie,  po to, by osiągać lepsze efekty rozwoju lokalnego z korzyścią dla wszystkich. Ak-
tywność i zaangażowanie się w życie  wspólnoty, zależy od relacji, które są budulcem każdej 
społeczności. Jednym z ważniejszych sposobów i strategii na ich wzmacnianie jest uważność.

Kiedy relacje we wspólnocie są silne, a członkowie społeczności są zaangażowani w uważ-
ną interakcję, mają mniejsze skłonności do obwiniania innych i wywoływania konfliktów.  
Zamiast tego pojawia się tendencja do szukania rozwiązań i sposobów na rozwiązanie pro-
blemów, poprawę relacji i społeczności jako całości, co w turystyce ma ogromne znaczenie. 

Dzięki uważności zyskujemy większą świadomość tego, w jaki sposób ludzie dzielą się swo-
imi darami i okazujemy wdzięczność za ich zasoby. Uważność tworzy środowisko wdzięczno-
ści i optymizmu – takie, w którym wspólnie, w ramach zbiorowej świadomości, członkowie 
odkrywają sposoby na przekształcenie możliwości w rzeczywistość. Każdy członek wspólnoty 
rozumie wówczas, jak ważne jest dzielenie się swoimi umiejętnościami, jednocześnie pracu-
jąc na rzecz konsensusu i wspólnoty. 

Należy jednak zdać sobie sprawę, że nawet uważne budowanie społeczności nie jest łatwe. 
Pojawiają się konflikty, które mogą być realnym zagrożeniem w życiu wspólnoty i realizowa-
niu jej celów. Ale dzięki skutecznej komunikacji, przejrzystości i integracji, mogą zostać w 
porę rozpoznawane i rozwiązywane.  

Charakterystyka uważnego budowania społeczności:

Uważne budowanie społeczności odbywa się poprzez zaangażowane działanie indywidu-
alnych „budowniczych” pracujących jako grupa w celu stworzenia rentownej organizacji czy 
wspólnoty lokalnej. Podczas uważnej pracy ze społecznością lokalną na rzecz rozwoju tury-
styki warto pamiętać, że:

1. Ludzie wspierają to, co tworzą.

2. Ludzie zachowują się odpowiedzialnie, kiedy im zależy.

3. Rozmowa to sposób na zapewnienie spójności.
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4. Liderzy przychodzą z różnorodnych miejsc i środowisk.

5. Skoncentruj się na tym, co działa, aby generować energię i kreatywność.

6. Źródło mądrości jest wewnątrz i na zewnątrz. Słuchaj i rozglądaj się. 

7. Ludzie mogą poradzić sobie ze wszystkim, gdy są we wspólnocie.

8. Szczodrość, przebaczenie i uczciwość są spoiwem wspólnoty lokalnej.

U podstaw każdego z tych sposobów leży umiejętność krytycznego myślenia. Brak któ-
regokolwiek z tych czynników może być przeszkodą w utrzymaniu uważnej społeczności. 
Wczesna identyfikacja i rozwiązanie potencjalnych przeszkód minimalizuje możliwość, że 
staną się one głównymi przeszkodami dla zdrowej pracy w społeczności lokalnej.

Aby być naprawdę skutecznym, kilka kluczowych elementów gościnności musi być stale 
obecnych: wzajemny szacunek, etyka wzajemności i przyjazna, współzależna współpraca. Te 
potężne elementy pomagają zdobyć zaufanie, które buduje osobistą pewność siebie w rela-
cjach, a tym samym pomaga budować kwitnącą i zrównoważoną społeczność, w której jed-
nostki nadal są inspirowane do pracy ze sobą dla wspólnego dobra.

• Pobudzać entuzjazm i zdolność do wprowadzania  innowacyjnych pomysłów.

• Stworzyć wspólną platformę dla innowacji poprzez współpracę – bo praca jest 
szybsza, efektywniejsza i zdecydowanie przyjemniejsza we wspólnym wykonaniu.

• Wzmacniać się nawzajem jako cenni i zaufani współpracownicy i innowatorzy. Nie 
powinniśmy bać się eksperymentowania poprzez łączenie pomysłów; nasze słabo-
ści mogą być źródłem odwagi do zmian.

• Nie dopuszczać do rutyny, aby nasza praca była świeża, bez ingerowania w nara-
stające zmiany dla społeczności!

Jeśli uda nam się zastosować te zasady w praktyce, z pewnością zbliży nas to do gościnnej 
społeczności, której wszyscy pragniemy.
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