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WYPRAWY O CHARAKTERZE  

TURYSTYCZNYM 

TURYSTYKA KULTUROWA 

 

Wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy  

o charakterze turystycznym, w których spotkanie 
uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami  

i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej albo 

powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka 
świecie otaczającym jest zasadniczą częścią programu 

podróży lub stanowi rozstrzygający argument  
dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu  

lub wzięciu w niej udziału (A.M. Rohrscheidt) 

KULTURA TO ZASADNICZA 
CZĘŚĆ PROGRAMU 

CHARAKTER POZNAWCZY 
(POWIĘKSZENIE WIEDZY) 
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 żywej historii 

Bogactwo form turystyki kulturowej 





Turystyka dziedzictwa 

• Do niedawna uznawana jako klasyczna forma turystyki 
kulturowej, a obecnie stanowi jej rdzeń, 

• Celem podróży są miejsca i obiekty rozpoznawane  
i uznawane (formalnie) jako światowe lub narodowe 
dziedzictwo historii, kultury, natury, a najczęściej przez 
to instytucjonalnie chronione,  

• Ogromna popularność miejsc na WHL (1121 obiektów,  
w tym 869 kultury, 213 natury, 39 mixed) oraz krajowych 
list (np. Pomniki Historii w Polsce, aktualnie 109) 

• Skreślenie z listy UNESCO skutecznym narzędziem 
ochrony miejsc (przykład Drezna – otoczenie Wawelu).   



Szeroki kontekst dziedzictwa 
• Celem turystyki kulturowej może być nie tylko każde 

dobro wytworzone przez człowieka, ale także walory 
przyrodnicze (np. krajobrazy, formacje geologiczne, procesy 
i zjawiska przyrodnicze) o ile zostały one przekształcone 
lub przynajmniej w jakiś sposób uporządkowane lub 
przystosowane przez działalność człowieka do jego 
wymagań.  

• Mogą to być m.in. formy ochrony przyrody i inne obszary 
chronione (np. uzdrowiskowe), zbiorniki wodne oranżerie, 
arboreta, palmiarnie, ogrody botaniczne  
i zoologiczne, muzea przyrodnicze (czyli atrakcje 
turystyczne).  

• Podróże, w których poznajemy tego rodzaju obiekty mają 
wyraźny aspekt edukacyjny, co jest istotnym, wręcz 
podstawowym elementem podróży kulturowych. 



„Heritage has been described as 
“anything you want” [Howard 2003].  

 
• Nie ma obiektywnych kryteriów pozwalających na stwierdzenie, 

czy dane dobra kultury są dziedzictwem, czy nie. Momentem 
krytycznym jest więc autonomiczna decyzja – grupy etnicznej, 
społeczności, narodu – co zostanie uznane za swoje dziedzictwo. 

• Z punktu widzenia rozwoju turystyki dziedzictwa, to doskonała 
wiadomość. Istnieje praktycznie nieskończenie wiele możliwości 
rozwijania tego sektora – wszystko zależy od kreatywności 
organizatorów. Granicą jest wyłącznie wyobraźnia. Skoro 
dziedzictwem może być „wszystko”, również „wszystko” może stać 
się atrakcją turystyczną  (Boorstin, 1964  MacCannel 1976).  

• Paradoksalnie, ten mechanizm jest szansą dla dziedzictwa w 
zderzeniu z coraz głębszą eksploracją turystyczną, gdyż otwarta 
formuła dywersyfikacji ruchu turystycznego może pomóc 
minimalizować zagrożenia dla miejsc cieszących się największym 
zainteresowaniem (overtourism). 



Zrównoważone zarządzanie 
dziedzictwem kulturowym 

(zob. Agenda 21 and 
principles for 

Sustainable 
Development, 

UNCED,  
 

Rio de Janeiro 
Declaration, 1992,  

 
Globalny Kodeks 

Etyki w Turystyce, 
WTO, 1999,  

 
Cape Town 

Declaration. 
Responsible Tourism 

in Destinations,  
 

World Summit on 
Sustainable 

Development in 
Johannesburg in 2002) 

 Głównym celem turystyki zrównoważonej 
jest taki jej rozwój, który sprzyjałby 
zachowaniu ekonomicznych i społecznych 
korzyści przy jednoczesnym zmniejszeniu 
lub złagodzeniu niepożądanych 
oddziaływań na środowisko naturalne, 
historyczne, kulturowe lub społeczne.  

 Zakłada się zatem równoważenie potrzeb 
turystów z potrzebami odwiedzanych przez 
nich miejsc (mieszkańców, środowiska 
naturalnego, dziedzictwa kulturowego).  

 Chodzi o takie kreowanie produktów 
turystycznych, które nie miałyby na celu 
jedynie maksymalizacji doraźnych zysków, 
lecz długofalowy rozwój z uwzględnieniem 
założeń etycznego podróżowania.  



Pod pojęciem zrównoważonej turystyki 
miasta historycznego rozumieć należy 

proces, w którym konsekwencje 
zachowań turystów i modeli 

biznesowych 

lokalnych usługodawców nie powodują 
strat lub trudnych do odwrócenia zmian 

pojemności ekologicznej (carring 

capacity), przestrzeni (environmental 

space) oraz zmian w stosunkach 

społecznych i gospodarczych. 



TURYSTYKA „4 H” 

• „w przeciwieństwie  do „3S”: sea, sun, sand  - V. Smith 

proponuje (1996) model turystyki etnicznej (Indigenous 

tourism) - „4H”: habitat (środowisko), heritage 

(dziedzictwo), history (historia), handicrafts (rzemiosło, rękodzieło), 
• turystyka ta związana jest z kulturą, wartościami  i tradycjami ludności rdzennej, 
• kontrolą ludności rdzennej nad kreowaniem wizerunku tożsamości kulturowej i identyfikacji regionalnej,  
• opiera się na małych przedsiębiorstwach prowadzonych przez ludność tubylczą, 
• skupia się na wiedzy ludności tubylczej  

na temat kultury i natury, 

• produkty turystyczne wytwarzane  i sprzedawane są przez ludność tubylczą. 



„KŁOPOTLIWE” DZIEDZICTWO 

Inaczej - „obce”, „kontrowersyjne”, „trudne”, „niechciane” i „wypierane” 
„wstydliwe”. 
Przykłady: 
 Dziedzictwo podbojów kolonialnych, niewolnictwo (Senegal – wyspa Gore, 

USA), 

 Dziedzictwo totalitarnych reżimów (po nazistowskie – np. manipulacje 

historycznej polityki odnośnie Auschwitz, ale posowieckie groby, pomniki, 

obiekty traktowane jako obce i niechciane (burzenie, przenoszenie),  

 Eksploatacja turystyczna kłopotliwego dziedzictwa powoduje w wielu 
miejscach konflikty z włodarzami miejsc i obiektów, którzy z różnych 
powodów nie są zainteresowani jego eksploatacją, interpretacją i 
„inscenizacją”, a czasem także z realizatorami obowiązującej polityki 
historycznej, dla których jest ona niewygodna, kiedy podważa forsowane przez 
nich tezy.  

 Miejsca katastroficzne – Czarnobyl; fenomen – od kłopotliwego dziedzictwa 
po atrakcję turystyczną,  

 





CZARNOBYL 

 NOWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA 

UKRAINY? 
Propozycja wpisu na 

listę UNESCO? 





Globalizacja kontra lokalność 

• Globalizacja, [Piotr Sztompka] to: „jest to postępujące 
upodobnienie się form organizacji, ekonomii i polityki, wzorów 
konsumpcyjnych, zwyczajów i obyczajów, stylów artystycznych, 
systemów; 

• wyznacznikiem globalizacji jest upodobnienie, ujednolicenie, czy, 

innymi słowy, homogenizacja i uniwersalizacja wartości, idei i 
ideologii w skali ogólnoświatowej  

• Zjawisko to spłyca bogactwo kulturowe, wyrównuje to, co do tej 
pory było skomplikowane, by stało się łatwiej przyswajalne.  

• całkowite zamknięcie się  przed globalnymi wpływami na obecnym 
etapie rozwoju kultury nie jest już prawdopodobnie w ogóle 
możliwe. Globalne działania, wartości i fakty kulturowe mogą być 
znakomicie adaptowane do lokalnych warunków. Brytyjski socjolog 
Roland Robertson zdefiniował tą strategię jako glokalizację,  

 „myśl globalnie, działaj lokalnie”.  



Poszukiwanie autentyczności • W opozycji do tego, co globalne i powszechne pojawia się chęć 
zachowania i rozwoju wszystkiego, co lokalne i oryginalne. • Istotą nowoczesnej turystyki jest poszukiwanie autentyczności, którą utraciliśmy w naszym sztucznym, wyobcowanym świecie (MacCannell 2000), w przeciwieństwie do dawnej turystyki, polegającej tylko na podróżowaniu dla samego podróżowania i zwiedzaniu dla samego zwiedzania, mówi się o „postturystyce”, która ma na celu m.in. poszukiwanie autentyczności, przeżyć (Cohen 2011, Gryszel 2016), • Daniel Boorstin [1964], twierdzi on, że autentyczność zwiedzanych miejsc masowego turysty nie interesuje. Współczesny turysta, klient biur podróży, zaspokaja swoje potrzeby poprzez uczestnictwo w „pseudowydarzeniach”, są to starannie przygotowane, zaaranżowane i całkowicie bezpieczne atrakcje, dostarczające wystandaryzowanych doświadczeń.  • Badania i publikacje prof. Marka Nowackiego w odniesieniu m. in. do autentyczności atrakcji turystycznych.  
 



Specyfiki miejsca (genius loci) 

• z łac. „duch opiekuńczy danego miejsca” – wg mitologii rzymskiej 
opiekuńcza siła, coś, co sprawia, że dana przestrzeń jest jedyna w 
swoim rodzaju, 

• ten wyróżnik kreuje ogromne zainteresowanie i generuje ruch 
turystyczny do tych miejsc, 

• miejsca naznaczone jako „obdarzone duchem” są wyznacznikiem 
kultury regionu, 

• Identyfikowane są poprzez takie cechy jak niezwykłość, wyrazistość, 
zdolność do wywoływania bogactwa przeżyć, przesycenie istotnymi 
treściami adresowanymi do ludzkich potrzeb i odczuć,  

• do takich miejsc zaliczyć możemy miasta takie jak np. Jerozolimę, 
Wenecję, Paryż, Pragę, Nowy Jork, Rzym, a w Polsce Kraków, 
Kazimierz Dolny n. Wisłą czy Zakopane. 

• albo miejsca – Ostra Brama w Wilnie, Akropol w Atenach, wyrocznia w 
Delfach, Teatr Słowackiego w Krakowie, itp.; a może Świdnica – 
Kongresy Turystyki! 



Komercjalizacja dziedzictwa 

• Istnieje już „przemysł dziedzictwa”, traktowany jako odrębna 
gałąź komercyjnej twórczości kulturalnej (i turystycznej).  

• Zdaniem B. Simpsona „gospodarz, który chce najlepiej wykorzystać 
swoje kulturowe zasoby, musi kulturę udostępnić, przystosować do 
prezentacji, połączyć z innymi wartościami konsumpcyjnymi i 
podzielić na łatwo strawne i fotogeniczne kawałki”,  

• Traktując dziedzictwo kulturowe jako atrakcję -  produkt 

turystyczny, zdawać musimy sobie sprawę, że tak naprawdę 
myślimy jedynie o fragmentach tego dziedzictwa, które podlegają 
wartościowaniu według określonych kryteriów.  

• Łatwo tu przy tym jest wpaść w pułapkę komercjalizacji i 
wynaturzenia jakiegoś dobra, zatarcia granicy między sztucznością a 
autentycznością (zamiast tradycji otrzymamy jej karykaturę, 
zamiast atrakcji pułapkę turystyczną),  



 mają przyciągnąć turystów za 
wszelka cenę, 

  bazują na niewybrednych 
gustach, 

 „pułapka turystyczna” to kicz, 
obiekt, wydarzenie, rzecz bez 
wartości kulturowych, albo 
lokowanej w niskiej kulturze,  

 celem pułapki jest wyciągnięcie od 
turystów pieniędzy,  

 produkty oparte na pułapkach są 
zaprzeczeniem idei „turystyki 
kulturowej” 

 USA ojczyzną pułapek!! np. 
przydrożne atrakcje. 
 

 



Oferta wielu z takich pułapek opiera się na doświadczeniach 
kreowanych w drodze eklektycznej prezentacji zasobów 
dziedzictwa (dodatkowo „wzmacnianej” wprowadzaniem 
fikcyjnych wątków), preparowania jego materialnych zasobów  
i doświadczeń, ich imitacji lub nawet fikcyjnej kreacji 
nawiązującej do powszechnie znanych faktów lub artefaktów (jak 
zmartwychwstające i siejące spustoszenie mumie faraonów, 
nieznane starożytnym mitologiom bitwy herosów, duchy rzekomo 
straszące w historycznych miejscach czy inscenizowane starcia 
armii, które w historycznych realiach nie mógłby się odbyć),  
Organizacja pułapek opiera się na kombinacji zasobów i usług, 
przy drogach, którymi podróżują masowo turyści, a ponadto –  
i to znacznie częściej niż w przypadku autentycznych produktów 
turystyki kulturowej – są one koncentrowane w dużych 
kompleksach rekreacyjno-rozrywkowych, zwykle 
ukierunkowanych na kreację inscenizowanych przeżyć. 



Potencjał ekonomiczny i marketingowy 
dziedzictwa 

• Komercyjne formy eksploatacji dziedzictwa to zorganizowane 

zwiedzanie zabytków i innych  zasobów materialnych dziedzictwa, 
płatne programy edukacyjne dotyczące m.in. kultury i historii, 
przedsięwzięcia polegające na kreacji tematycznych doświadczeń 
(także o charakterze rozrywkowym) i także adresowanych do 
turystów czy organizacja cyklicznych eventów dziedzictwa 
powiązanych z usługami recepcji uczestników i innymi 
zaspokajającymi ich potrzeby.  

• Wielorakie korzyści z zagospodarowania zasobów dziedzictwa:  
miejsca pracy przy rewaloryzacji substancji zabytkowej, utrzymaniu 

oferty i obsłudze zwiedzających impuls dla zakładania małych 
biznesów oraz samozatrudnionych, m.in. w warsztatach 

rzemieślniczych, organizacji interpretacji, w zespołach i agencjach 
artystycznych, w lokalnym sektorze obsługi turystyki dziedzictwa, w 
organizacji doświadczeń kulinarnych, lokalnego transportu turystów, 
rozrywki, itp.  



indywidualizacja vs. pakiety 

turystyczne 
• Turystyka 3xS nie umarła!, nadal najlepiej 

sprzedają się pakiety wakacyjne, ale łączona z 
poznawanie kraju w formie lokalnych wycieczek, 

problem z wyjazdami all inclusive (zabija 

turystykę poznawcza),  
• Ale zauważalny trend wzrostu indywidualnych 

wyjazdów wywołanych łatwością podróżowania 
w dobie Internetu, ucieczka od pakietów, 
kreowania własnych programów (tramping, 
backpaking, slow tourism, ekotourism, itp.).   



grywalizacja 

  Turystyczna grywalizacja to odrębny obszar kreacji doświadczeń 
dziedzictwa i ich wykorzystywania w turystyce. Polega ona na 
stosowaniu mechaniki typowej dla gier dla modyfikowania 
zachowań ludzi w innych sytuacjach, by zwiększyć ich 
zaangażowanie i osiągnąć lepsze efekty danego przedsięwzięcia.  

 W turystyce kulturowej przyjmuje ona postać odrębnych modułów 
realizowanych na podstawie scenariuszy i zgodnie z zasadami 
konkretnej gry. Nierzadko są one specjalnie opracowane dla 
eksploatowanych miejsc, jak coraz powszechniejsze gry 
miejskie (Quest Świdnica – Śladami Czerwonego Barona).  

 Taki kierunek kreacji produktu turystycznego przyjmuje się m.in. w 
kulturowej turystyce eksplorerskiej i turystyce edukacyjnej,  

 Zaliczamy tu gry eksplorerskie, w tym znane nam wszystkim 
miejskie gry turystyczne z ich kartami i odgrywanymi scenami albo 
questy.  

 



Współtworzenie (ko-kreacja) 

• Współtworzenie (ang. co-creation) staje się nowym paradygmatem 
w literaturze z zakresu zarządzania i oznacza wspólne tworzenie 
wartości poprzez wzajemną interakcję pomiędzy konsumentami i 
usługodawcami.  

• Wartością taką są doświadczenia współtworzone przez 
konsumentów poprzez aktywny udział w aktywności, 
zaangażowanie i personalizację własnych doświadczeń.  

• Proces współtworzenia doświadczeń stanowi sumę 
psychologicznych zdarzeń, których doświadcza turysta, gdy 
aktywnie partycypuje (w sposób fizyczny i mentalny) w aktywności 
oraz interakcji z innymi podmiotami i ze środowiskiem atrakcji 
turystycznej.  



Badania (Nowacki, Kruczek) Festyn Archeologiczny w Biskupinie, 

Centrum Interpretacji Dziedzictwa „Brama Poznania” w Poznaniu  
i Muzeum Narodowe w Krakowie (Gmach Główny). 

Stwierdzono, że o doświadczeniach decyduje partycypacja w ich 
kreowaniu. Wpływa ona zarówno na doświadczenia ucieczki, 
edurozrywki, jak i estetyki.  

Uzyskane wyniki stanowią empiryczny dowód spostrzeżenia 
Pine’a i Gilmore’a [1999], że „edukacja wymaga od każdego 
aktywnego uczestnictwa”.  
Zależność ta jest szczególnie interesująca, gdyż dotyczy 
czynnika edurozrywki (edutainment), o którym Pine i Gilmore 

piszą w kontekście doświadczeń edukacyjnych, wskazując na 
konieczność nauczania poprzez rozrywkę. 



Digitalizacja dziedzictwa 

• Cyfryzacja dziedzictwa jako forma jego przeniesienia w wirtualną przestrzeń 
umożliwia nie tylko zachowanie jego zasobów, ich archiwizację, użytkowanie 
ich i przekazywanie bez obawy zniszczenia. 

• Dziedzictwo cyfrowe (digital heritage), obejmuje nie tylko treści 
konwertowane na postać cyfrową z dostępnych źródeł materialnych i 
analogowych (m.in. fizycznie istniejących dokumentów i tekstów kultury) 
definiowaną jako digitized heritage ale i stworzone pierwotnie w postaci 
cyfrowej i istniejące tylko w tym wymiarze, określane jako born digital 
heritage. 

• Należą do nich m.in. zapisy wirtualnie stworzonych dzieł sztuki albo 
literatury, dokumentacja zdalnych wystąpień czy przełomowych wykładów, 
zapisy przebiegu kampanii i procesów społecznych, a ostatnio także gry 
komputerowe czy zbiory zaangażowanych społecznie memów. 

• Dziedzictwo cyfrowe można prezentować zainteresowanym w postaci 
bardziej atrakcyjnej (np. wzbogaconej o multimedia), udostępnić ich 
elementy niedostępne zmysłom odwiedzających (przez użycie kamer i 
elektronicznych wizualizacji), z drugiej zaś wprowadzić zupełnie nowe 
sposoby interakcji z treściami, które one zawierają, np. błyskawiczne 
przeszukiwanie treści. 



Wirtualizacja zwiedzania 

• Turystyka to fizyczne przemieszczanie się w przestrzeni i czasie,  jak się nie 
przemieszczamy to „nie doświadczamy świata w podróży”, nie „wzbogacamy 
swojej roztropności”, nie poznajemy wielu rzeczy, 

• Nie będąc fizycznie w drodze, nie uzyskujemy nowych wrażeń, doznań i 
własnych przemyśleń. Nie doświadczamy twórczego fermentu i emocji, jakie 
on ze sobą niesie. Nie mamy ani możliwości, ani nawet chęci ich 
przekazywania, ponieważ tak naprawdę nie mamy czego przekazać. W 
warunkach ograniczenia turystycznych peregrynacji także nie fotografujemy 
odwiedzanych i oglądanych obiektów i miejsc, co pozbawia nas możliwości 
twórczego uczestnictwa w relacjach społecznych.  

• Obecnie pojawia się coraz więcej różnorodnych narzędzi do digitalizacji 
dziedzictwa służących przede wszystkim jego promowaniu, pokazywaniu 
(wirtualne zwiedzanie zdigitalizowanych muzeów i miejsc zabytkowych, 
tematyczne turystyczne szlaki kulturowe i inne). Pandemia przyspieszyła ten 
proces. Instytucje otwierają swoje zasoby a oferty, które tworzą, 
personalizowane są pod różnego typu odbiorców. 



• wirtualne udostępnianie zbiorów i kolekcji muzealnych, obiektów czy 
żywego performansu w tak wielkim zakresie jak podczas przeżywanej przez 
większość ludności globu pandemii należy traktować raczej jako zjawisko 
wyjątkowe, swoisty surogat turystyki dziedzictwa, 

• Ale w przyszłości wykorzystać można zaawansowane technologie 
przestrzenie lub pomieszczenia („tourist room”) kopiujące autentyczne 
przestrzenie i pomieszczenia identyfikowane jako zasoby dziedzictwa.  

• Tam na wzór interaktywnych gier będą realizowane wielogodzinne 
programy tematyczne, symulujące wielowymiarowe i multisensoryczne 
doświadczenia podróżne. Na przykład wirtualna podróż do Jerozolimy 
ze wszystkimi jej atrakcjami i doświadczeniami, łącząca symulację spaceru – 
możliwą dzięki kompilacji ruchu i odpowiadającej jej zmiany struktury 
trójwymiarowych obrazów i typowych dla tych miejsc dźwięków imitujących 
codzienne życie, w tym jego typowe zmysłowe percepcje (odgłosy, zapachy) 
– z interakcją z cyfrowo wygenerowanym wirtualnym towarzyszem: postacią 
historyczną, legendarną, twórcą, znanym mieszkańcem danego miejsca czy 
choćby przewodnikiem albo gospodarzem restauracji. Można to uzyskać 
przez wierne odwzorowanie przestrzeni i pomieszczeń, a nawet 
wprowadzenie wrażeń smakowych (przez fizyczne podanie lokalnej 
potrawy).   



Turystyka w czasie pandemii COVID 
19 

 Zamknięcie granic  
i obostrzenia dotyczące 
podróżowania spowodowały 
całkowite zamrożenie turystyki, 

 Zamknięte restauracje, hotele,  
muzea, odwołano imprezy i 
wydarzenia kulturalne, 

 Uziemiono samoloty, wymarły 
lotniska,  

 Miliony ludzi w skali świata 
straciło pracę, 

 Touroperatorzy, hotele, 
hostele, restauracja ogłaszają 
upadłość. 



Rynek  

w 

Krakowie 

przed  

i  

w trakcie  

pandemii 







 JAKA TURYSTYKA W CZASIE 
PANDEMII? 

1. Podróże i wypoczynek w własnym kraju, 
2. Renesans Krajoznawstwa! np.. – np. akcja promocyjna UMK 

w Krakowie „Bądź turystą we własnym mieście”,  
3. Wypoczynek we własnej miejscowości – RODOS  

    (Rodzinne Ogródki Działkowe Ogrodzone Siatką),  
1. Protekcjonizm – wspieranie własnego rynku i określonych 

sektorów np. Bon Turystyczny, 
2. Odmrożenie wyjazdów w czasie wakacji – euforia po 

lockdown i swoboda zachowań przyczyną drugiej, jesiennej 
fali pandemii.    



Polskie RODos 





„staycation” 
• To połączenie dwóch słów: 

„stay” i „vacation”, czyli 
„pozostawać w miejscu”  
i „wakacje” – oznacza wakacje, 
które spędza się tam, gdzie się 
mieszka, albo też niedaleko, a 
już na pewno we własnym 
kraju,   

• Czyli przeciwieństwo dalekich 
wojaży, które podczas 
pandemii są niemożliwe, a i po 
niej raczej niewskazane.  

• A także zalecane w sam raz na 
czas epidemii. 



Plaża w Bournemouth 25.06.2020; 1200 nowych zachorowań ale temperatura 

30oC skłoniła Anglików do wyjścia masowego na plaże, ,   



Plaża we Władysławowie – sierpień 2020 



Wrzesień 2020 – turyści wracają  



W TPN turystów w 2020 r.  tyle samo 
co w 2019 r.  



ZAKAZANE ZAKOPANE 



Obostrzenia i jak je obejść? 

• Zakaz korzystania ze stoków narciarskich (absurdalny) 
ale jeździmy: 
– Zawodnicy i pseudo zawodnicy (casus Emilewicz). 

– Stok narciarski, zmiana nazwy na „zorganizowany teren 
narciarski” 

– Z nartami na plecach lub nogach (jak w PRL), 

– Tsunami saneczkarstwa w Polsce. 

Hotele i pensjonaty:  

–Nocleg za opłatę parkingową,  
–Caravaning zimowy, 

–Wyjazdy delegacyjne. 

 



Głód aktywności rekreacyjnych i turystycznych 
 

•Ogromna popularność 
wędrówek pieszych, 
nawet w warunkach 

zimowych (trekkingi), 

•Wejścia ekstremalne 
(Babia Góra dla 
morsów!?),  
•Rowerowe wędrówki 
po górach,  

 





Chodzą po górach w czapkach, rękawiczkach  
i samych szortach 



W szortach i staniku na Babią Górę. Turystka w ciężkim 
stanie, 

Uratowana przez Podhalańską Grupę GOPR 







TURYSTYKA 3xV 

Visit, Vaccines, Vacation 















Nic nie wróci do normalności, świat po 
pandemii będzie inny? 

Socjolog Jacek Wódz, Tygodnik Przegląd, kwiecień 2021 



 TURYSTYKA PO PANDEMII 
1. Osiągnięcie stanu rozwoju sprzed 

pandemii potrwa lata, ale  
i tak będzie to inna turystyka!  
Pytanie jaka?? 

2. Upadnie wiele przedsiębiorstw 
turystycznych i ich kooperantów, 
szczególnie z sektora mikro-, 
małych  
i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP).  

3. Lepiej w obecnej sytuacji radzą 
sobie globalne korporacje, ich 
działalność jest 
zdywersyfikowana, mają 
opracowane i wdrożone 
standardy zarządzania w 
warunkach kryzysu oraz w 
każdej chwili mogą uruchomić 
dodatkowe zasoby. 

4. Turystyka w skali mikro – 
aktywna, bezpieczna, lokalna.  



• Zmiany ilościowe i jakościowe w  turystyce biznesowej  
(upowszechnieniem pracy zdalnej i zdalnych form 
komunikowania się ograniczy do niezbędnego minimum podróże 
służbowe swoich pracowników), 

• Nastąpi także rozwój segmentu hoteli i atrakcji turystycznych o 
samoobsługowym charakterze, gdzie obsługa gości ze strony 
pracowników jest ograniczona do niezbędnego minimum.  

• Być może do części oferowanych produktów turystycznych 
włączone zostaną elementy wirtualne, na przykład wirtualne 
zwiedzanie atrakcji, 

• Turyści częściej będą także podróżować własnymi samochodami, 
zatrzymywać się u rodziny lub znajomych, wynajmować 
mieszkania lub domki turystyczne, a także korzystać z namiotów 
czy kamperów.  

• Popularne będą indywidualne lub rodzinne formy turystyki, w tym 
turystyka rowerowa i piesza, produkty turystyczne o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa sanitarnego oraz dodatkowe 
ubezpieczenia. 

 



• Mniej turystów niż zwykle skorzysta natomiast z wyjazdów 
zagranicznych. Te osoby, które mają większą skłonność do 
ryzyka i zdecydują się jednak na wczasy poza Polską, 
często będą mogły skorzystać z promocji cenowych. Są 
one szczególnie atrakcyjne w przypadku krajów, których 
rozwój gospodarczy jest silnie uzależniony od turystyki 
(Malta). Ale restrykcje: testy, maseczki, kwarantanny, 
ubezpieczenia.  

• Należy również pamiętać, że każdy kryzys oprócz wielu 
zagrożeń niesie za sobą również potencjalne szanse. W 
przypadku turystyki obecny kryzys epidemiczny może być 
jednym z czynników stymulujących jej bardziej 
zrównoważony rozwój, łączący w spójny, niesprzeczny 
sposób łady: gospodarczy, społeczny, środowiskowy  
i instytucjonalno-polityczny.  

     (Case - Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa)  
• Za opowiedzeniem się za takim kierunkiem  rozwoju 

turystyki skłaniają również inne globalne zagrożenia, 
przede wszystkim kryzys klimatyczny. 

 



Dopóki Ziemia kręci się…. 



Co w 2021 roku 

• Trzecia fala pandemii  
i kolejne zamknięcia, 

• Szansa na częściowe 
uratowanie sezonu 
letniego, 

• Powtórka z 2020 r. – 
staycation, lokalnie w 
ROD, regionalnie i we 
własnym kraju, 

• Aktywnie i kreatywnie,  

• A za granice z 
paszportem covidowym!.    



Paszporty COVIDowe dla zaszczepionych, 
ozdrowieńców i z negatywnym testem  




