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Wstęp

W 2010 roku ukazał się komunikat Komisji Europejskiej „Europa – najpopular-
niejszy kierunek turystyczny na świecie”. Dokument wyznaczył nowe ramy rozwo-
ju europejskiej turystyki, w tym turystyki kulturowej. Podkreślono, że Europa musi 
wprowadzić na rynek zrównoważoną ofertę turystyczną uwydatniającą niezwykłe 
bogactwo kulturowe.

Niniejsza monografia, poświęcona szlakom kulturowym, wychodzi naprzeciw 
postulatowi Komisji Europejskiej. Dowodzi, że szlaki są ważnym komponentem 
dziedzictwa naszego kontynentu. Z punktu widzenia turystyki stanowią one niewy-
korzystany potencjał, który przy profesjonalnym zarządzaniu można przekształcić 
w produkt turystyczny. 

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Stanowi cenne źródło informacji w za-
kresie kultury, historii, zarządzania i turystyki. Ukazuje nie tylko zasoby lecz także 
organizację, rozwój i promocję szlaków kulturowych. Zainteresować może badaczy 
i popularyzatorów nauki a także menedżerów kultury i turystyki, decydentów admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz instytucje i osoby związane z problematyką. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono kluczowe 
uwarunkowania rozwoju szlaków kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Analizę przyczyn zainteresowania szlakami kulturowymi przedstawił Łukasz 
Gaweł. Autor pokreślił, że istotną składową idei szlaków kulturowych jest wpisana 
w ich definicję droga, którą trzeba pokonać. Znajdujące się na szlaku zabytki mogą 
stanowić zarówno produkt jak i spoiwo społeczności lokalnej. W rozdziale wskazu-
je się kluczowych interesariuszy szlaku dziedzictwa kulturowego, eksponując zna-
czenie kreatywnych mieszkańców działających w organizacjach pozarządowych.

Zdaniem Armina Mikos von Rohrscheidt’a determinantą sukcesu szlaków 
kulturowych jest ich materializacja i profesjonalizacja. Rozwój szlaków, jako syste-
mów udostępniania dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie skomercjalizowanych 
produktów turystycznych jest w coraz większym stopniu uzależniony od poziomu 
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ich organizacji. Musi on odpowiadać „europejskim standardom turystyki, tworzonym 
przez dynamiczną wzajemną relację zmieniających się oczekiwań konsumenta i do-
pasowywanych do nich usług i propozycji oferentów”.

Tadeusz Stegner przedstawił miejsca wydarzeń historycznych jako atrakcje 
turystyczne. Zdaniem autora, czasy nowożytne przyniosły wzrost zainteresowania 
przeszłością, zwłaszcza starożytną i tym samym miejscami ważnych wydarzeń. 
Szczególnie obiekty, gdzie toczyła się historia cieszą się dużym powodzeniem. Na 
polach dawnych bitew, oprócz wystaw, organizuje się rekonstrukcje walk z udziałem 
bractw rycerskich. Przeszłość staje się czynnikiem rozwoju turystyki historycznej 
i kulturowej oraz kreacji specjalistycznych produktów „turystyki turniejowej, mili-
tarnej oraz kolonialnej”. 

Tomasz Studzieniecki omówił działania Unii Europejskiej na rzecz turystyki 
kulturowej. Rozwojowi tej formy turystyki sprzyjają certyfikaty, nagrody i wyróż-
nienia. Europejskie Dni Dziedzictwa są największym w Europie wydarzeniem 
społecznym i edukacyjnym. Ich celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. 
Z inicjatywy Unii Europejskiej ustanawiano nagrody z zakresu dziedzictwa kultu-
rowego w ramach programu Kultura 2000. W najbliższej przyszłości obiekty mate-
rialne i niematerialne, które posiadają szczególne znaczenie dla historii i dziedzictwa 
kulturowego Europy będą otrzymywać Znak Dziedzictwa Europejskiego (ZDE).

Bezsprzecznie walory antropogeniczne decydują o atrakcyjności szlaku. Jednak 
sukces promocyjny zależy przede wszystkim od sprawnego systemu zarządzania. 
W kolejnych rozdziałach analizie poddano pięć szlaków kulturowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem szlaku cysterskiego. Pomimo odmienności koncepcji organizacyj-
nych i zróżnicowania działań marketingowych, wszystkie z nich ewoluują w kierun-
ku destynacji linearnych. 

Dagmara Fiszer i Joanna Geresz zaprezentowały szlak drewnianej architektu-
ry sakralnej „Drewniane Skarby Mazowsza” jako produkt turystyki kulturowej. 
Szlak przeznaczony dla turystów zmotoryzowanych podzielony jest na 6 pętli. Zda-
niem autorek ma on charakter wirtualny. Szlak ten nie spełnia kryterium dostępno-
ści gdyż większość z 67 obiektów jest zamknięta dla turysty. Tablice informacyjne 
znajdują się jedynie przy samych zabytkach. Brakuje ponadto punktów informacji 
turystycznej, w których turysta mógłby zapoznać się z ofertą szlaku.

Z kolei rozwój szlaku gotyku ceglanego zakończył się sukcesem między innymi 
dzięki efektom synergii. Jolanta Murawska omówiła powiązania szlaku z dzie-
dzictwem hanzeatyckim oraz przedstawiła walory wybranych miast polskich i nie-
mieckich .Współpraca zainteresowanych miast przyczyniła się do stworzenia spraw-
nego systemu organizacji i zarządzania. Partnerzy z 8 państw podjęli decyzję 
o utworzeniu Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego EUROB, 
które zarządza szlakiem. 

W ponadnarodowej przestrzeni europejskiej szczególną rolę odgrywa szlak San-
tiago de Compostela. Franciszek i Łukasz Mróz dowodzą, że Droga św. Jakuba 

Wstęp
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jest szlakiem pod każdym względem wyjątkowym, określanym mianem „najpięk-
niejszej drogi świata”, „głównego traktu Europy”, „drogi życia”, „drogi wiary” oraz 
„drogi nawrócenia i pokory”. W Polsce Droga św. Jakuba jest najdłuższym, ozna-
kowanym szlakiem pielgrzymkowym, a zarazem najdłuższym (4725 km) szlakiem 
tematycznym i kulturowym. System organizacyjny tego szlaku może być wzorem 
dla koordynatorów innych dróg kulturowych.

Bardziej złożony jest rozwój szlaku bursztynowego. Od realizacji projektu „Am-
ber Road” w latach 90. dwudziestego wieku w Europie i w Polsce podejmowanych 
było wiele inicjatyw na rzecz promocji dziedzictwa bursztynu. W województwie 
pomorskim szlak opisano i oznakowano. Jednak działań tych nie udało się podjąć 
w sąsiednich regionach. Jak dowiedli Teresa Suchodolska i Tomasz Studzieniecki 
na rynku funkcjonują już atrakcyjne produkty turystyczne, jednak główną barierą 
ich promocji pozostaje niesprawny system koordynacji działań na szczeblu kraju.

W części trzeciej monografii przedstawiono dziedzictwo i walory turystyczne 
szlaku cysterskiego. Wskazano głównych interesariuszy i zinwentaryzowano dzia-
łania na rzecz rozwoju i promocji. Krytycznej i pogłębionej analizie poddano system 
zarządzania szlakiem w Polsce wykazując sprzeczności interesów kluczowych 
podmiotów. 

Autorzy podkreślili, że Zakon Cystersów przez ponad dziewięć wieków funk-
cjonowania, pozostawił po sobie znaczące dziedzictwo kulturowe, zarówno mate-
rialne jak i duchowe. Z tego powodu w 1990 roku Rada Europy podjęła decyzję 
o utworzeniu szlaku turystycznego „Drogami Cystersów” w ramach międzynaro-
dowego programu „Europejskich Dróg Kulturowych”. W tym samym roku na Uni-
wersytecie Jagiellońskim zorganizowano międzynarodowe kolokwium i rozpoczę-
to prace nad rozwojem szlaku. Koordynację prac powierzono prof. Antoniemu 
Jackowskiemu. Niestety zaproponowana metodologia spotkała się z dezaprobatą 
Komisji ds. Europejskich Szlaków Kulturowych. Zdaniem jej autora pokonanie 
biurokratycznej mentalności urzędników „było rzeczą prawie niewykonalną”. W tej 
sytuacji profesor podał się do dymisji a prace przerwano.

W kolejnych latach z różną dynamiką prowadzono działania zmierzające do 
organizacji szlaku na ziemiach polskich. Zdaniem Andrzeja Wyrwy, pomimo 
wsparcia ministra właściwego ds. kultury, działania miały charakter zindywiduali-
zowany i charakteryzowały się brakiem spójności organizacyjnej. Zarządzanie 
szlakiem uległo radykalnej poprawie w 2003 roku, kiedy powołano Radę Koordy-
nacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji 
Cystersów. Funkcjonowanie szlaku cysterskiego w Polsce przedstawiła Alicja Sły-
szewska. Zdaniem autorki dokonuje się sukcesywne utrwalenie cysterskiego dzie-
dzictwa kulturowego oraz pogłębia się tożsamość europejska, której fundamentem 
jest tradycja i duchowość Zakonu Cystersów. Liczne wydarzenia takie jak koncerty, 
festiwale, przeglądy, festyny, jarmarki oraz konferencje popularne i naukowe nie 
tylko pogłębiają wiedzę o dziejach i współczesności zakonu lecz stają się atrakcyj-
nymi produktami turystyki kulturowej. 

Wstęp
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Introduction

In 2010 the European Comission issued a report on Europe, the world’s No 1 
tourist destination. The report set new frameworks for the development of European 
tourism and included cultural tourism among others. It was highlighted that Europe 
must introduce to the market a balanced tourist offer which would emphasize its unique 
cultural diversity. 

The monograph devoted to cultural trails meets the postulate of the European 
Comission. It argues that the trails are a significant component of the heritage of our 
continent. From the tourism point of view the trails hold unexploited potential which, 
with professional management, can be transformed into a tourist product.

The publication is an interdisciplinary project. It is a valuable source of information 
on culture, history, management and tourism. It shows not only the resources available 
but also ways of organization, development and promotion of cultural trails. It may 
engage scholars, managers, local and governmental policymakers as well as people and 
institutions concerned with the issue. 

The work consists of three chapters. In first chapter key determinants for development 
of cultural trails are discussed, paying particular attention to European cultural heritage. 

Motives for the growing interest in cultural trails are presented and analyzed by 
Łukasz Gaweł. He stresses that a component substantial for the idea of cultural trails 
is the road which defines them and which has to be taken. Sites on the trails can function 
as tourist products as well as binders for local communities. In this chapter the key 
stakeholders of cultural heritage trails are indicated, stressing the important role of 
creative members of local non-governmental organizations. 

According to Armin Mikos von Rohrscheidt, a determining factor for the success 
of cultural trails is their materialization and professionalization. Development of cultural 
trails as systems which improve the accessibility of cultural heritage and as commercial 
tourist products is more and more dependent on the level of their management. It must 
meet “the European tourism standards based on dynamic relation between consumers’ 
changing expectations and services and offers that answer them”.



11

Tadeusz Stegner presents historical sites as tourist attractions. According to the 
author with modern times came the increasing interest in the past, especially the antiquity, 
and, ipso facto, places of significant events. Locations of historical importance are 
particularly popular. On the battlefields, apart from exhibitions, historical re-creations 
employing various re-enactment groups are organized. The past becomes a significant 
factor for the development of historical and cultural tourism as well as the creation of 
specialized products of “tournament, military and colonial tourism”.

Tomasz Studzieniecki discusses activities of the European Union for cultural 
tourism. The development of this form of tourism is facilitated by various certificates, 
awards and prizes. European Heritage Days are the most prominent cultural and social 
event in Europe. The aim is to promote regional cultural heritage and recall common 
roots of the European culture. From the initiative of the European Union a system of 
cultural heritage rewards was created in Culture 2000 programme. In the near future 
material and non-material objects of special value for the European history and cultural 
heritage will receive the European Heritage Label. 

It is unquestionable that anthropogenic values are crucial for the route’s attractiveness. 
However, its success lies above all in efficient management system. In the consecutive 
chapters five cultural routes are analyzed, with special focus on the Cistercian route. In 
spite of differences in management ideas and various marketing strategies, they all seem 
to evolve in linear destinations.

Dagmara Fiszer and Joanna Geresz present the route of wooden sacral architecture 
“Wooden Treasures of Mazovia” as a cultural tourism product. The route is aimed at 
motorized tourists and consists of 6 loops. According to the authors, the route is only 
virtual and fails to meet the criteria of accessibility as the majority of its 67 sites is closed 
for tourists. Information boards are placed only in close proximity to the sites. The route 
also lacks tourist information points where visitors could be introduced to the offer. 

The development of the gothic architecture route, on the other hand, was a great 
success, mainly due to the effects of synergy. Jolanta Murawska discusses the relations 
of the route with Hanseatic heritage and presents advantages of some chosen Polish and 
German cities. Their cooperation has contributed to the creation of efficient organization 
and management system. A decision was made by partners from 8 countries to establish 
the European Route of Brick Gothic (EUROB) Comission which administers the route.

In international European cultural space the route of Santiago de Compostela plays 
a significant part. Franciszek and Łukasz Mróz argue that the Way of St. James is 
unique in every aspect as it is frequently called “the world’s most beautiful route”, 
“central route of Europe”, “the way of life”, “the way of faith” and “the way of conversion 
and humility”. In Poland the Way of St. James is the longest signposted pilgrim route 
and, at the same time, the longest (4725 km) thematic and cultural route. Its organization 
system can be a model for other coordinators of cultural trails.

The development of amber route is much more complicated. Since the 
implementation of the project “Amber Road” in 90’s, in Europe and Poland numerous 
initiatives have been taken to foster the promotion of amber heritage. In Pomeranian 

Introduction
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Voivodeship the route was outlined and signposted. In other regions, however, such 
effects have not been achieved. As Teresa Suchodolska and Tomasz Studzieniecki 
argue, there are numerous attractive tourist products functioning on the market but 
the main hindrance to their promotion is the inefficient system of coordination on 
the national level. 

In part three of the monograph the heritage and tourist values of the Cistercian 
route are presented. Main stakeholders are indicated and actions aimed at promotion 
and development are catalogued. A profound analysis of the route management system 
in Poland follows, exposing conflicts of interests of main parties.

The authors stress that the Cistercian Order, with over nine centuries of its 
functioning, left a substantial cultural heritage, material as well as spiritual. For this 
reason in 1990 the Council of Europe decided to establish a tourist route as part of 
an international “European Cultural Routes” programme. In the same year at the 
Jagiellonian University an international colloquium was organized and work started 
on the development of the route. Prof. Antoni Jackowski was the first coordinator. 
Unfortunately, the European Institute of Cultural Routes did not approve of the 
methodology he proposed. Overcoming the bureaucratic mentality of the officials 
“was virtually impossible”. As a result, prof. Jackowski resigned his office and the 
work was suspended.

In the following years various actions were undertaken to organize the route in 
Poland. According to Andrzej Wyrwa, in spite of the support from the Ministry of 
Culture, the activities were individualized and lacked coherence. The route 
management improved radically in 2003 when the Committee for the Coordination 
of the Cistercian Route in Poland was established with the support of the Presiding 
Abbott of the Cistercian Congregation in Poland. The functioning of the route in 
Poland is presented by Alicja Słyszewska. According to the author, gradual 
consolidation of the Cistercian heritage is taking place together with deepening of 
the European identity founded on traditions and spiritual life of the Cistercian Order. 
Numerous events like concerts, festivals, fairs, and conferences not only deepen the 
knowledge about the history and contemporary state of the order but also become 
attractive products of cultural tourism. 
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1. Szlaki dziedzictwa kulturowego 
– definicje, potencjał, zarządzanie1

Wstęp
Rosnąca popularność szlaków kulturowych, tworzonych na różnych poziomach 

organizacyjnych (samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego), w różno-
rodnych konfiguracjach organizacyjnych (działalność samorządów, organizacji 
i stowarzyszeń, instytucji publicznych), każe przyjrzeć się bliżej temu zjawisku.

Wydaje się, że jedną z najważniejszych przyczyn zainteresowania tego typu tra-
sami jest „pojemność” ich formy. Sprawdzają się one w odniesieniu do różnych ele-
mentów dziedzictwa (łącznie z dziedzictwem niematerialnym), umożliwiając ochro-
nę (m.in. poprzez przywrócenie pamięci o nich) obiektów szczególnie „wrażliwych”, 
niejednokrotnie wręcz skazanych na zapomnienie, a w konsekwencji tego – znisz-
czenie. Szalki bardzo często łączą w spójną całość obiekty znacznie od siebie odda-
lone, niejednokrotnie znajdujące się z dala od dużych metropolii, nierzadko z dala 
od tras turystycznych. Tego typu zabytki, funkcjonujące jako byty odrębne, często 
nie mają wielkich szans na przetrwanie. Można je zwiększyć przez połączenie ich 
wté spójną grupę, stworzoną według klucza tematycznego. Często zwraca się uwa-
gę, że w takiej strukturze rośnie niepomiernie potencjał marketingowy pojedyn-
czych obiektów, czy też możliwości ich rozwoju (m.in. poprzez aplikowanie o fun-
dusze zewnętrzne). Nie można jednak zapominać, że zmienia się wówczas również 
„kulturowy kapitał” tych obiektów, zyskują one znacznie szerszy kontekst swojego 
funkcjonowania, a przez to zmienia się również perspektywa odbioru dziedzictwa 
kulturowego regionu, w których dany obiekt się znajduje. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że istotną składową idei szlaków kulturowych jest wpisana w ich de-
finicję droga, którą trzeba pokonać, odcinek pomiędzy punktem A i punktem B. 
Choć główne zainteresowanie skupia się na punktach docelowych, ważna staje się 

1 Prezentowany rozdział jest znacznie rozbudowaną wersją tekstu ogłoszonego w języku polskim 
i czeskim w książce Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach, wydaną w Opolu 
w 2012 roku Štepán Sittek (red) oraz ks. Norbert Widok.



16

tutaj trasa, którą należy przebyć, wszystko to, co można zobaczyć pomiędzy tymi 
głównymi punktami. Tu zaś otwierają się olbrzymie możliwości wykorzystywania 
szlaku w celu poprawy ogólnej kondycji krajobrazu kulturowego. By tak się stało, 
konieczne jest pełne zaangażowanie i współdziałanie samorządów gminnych, m.in. 
w konsekwentnym promowaniu (poprzez edukację) nowoczesnych postaw wzglę-
dem występujących w gminie zasobów oraz ogólnej estetyki otoczenia, traktowa-
nych jako istotna przewaga konkurencyjna, którą samorządy mogą celowo zagospo-
darować, stosując np. mądre prawodawstwo na swoim terenie.

1.1. Definicje

 Zasadniczym problemem pozostaje kwestia spójnej definicji jednoznacznie okre-
ślającej, czym są szlaki dziedzictwa kulturowego. Za szczególnie istotną w tym 
względzie należy uznać inicjatywę stworzenia sieci Europejskich Szlaków Kultu-
rowych (ang. European Cultural Route). Tytuł ten przyznawany jest przez Radę 
Europy trasom i szlakom kulturowym w szczególny sposób przyczyniającym się 
do budowania europejskiej tożsamości kulturowej, ukazania bogactwa kultury 
i dziedzictwa kulturowego Europy. Idea ta sięga lat 80. XX w.; zgodnie z ówcze-
snymi deklaracjami, głównym celem wytyczanych szlaków kulturowych było „[…] 
uświadomienie Europejczykom ich tożsamości kulturowej oraz obywatelstwa eu-
ropejskiego; zachowanie i ochrona dziedzictwa jako źródła społecznego, ekono-
micznego i kulturowego rozwoju otoczenia, w którym żyją, nadanie miejscom, 
związanym z turystyką kulturową, szczególnego znaczenia z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, a także przyznanie priorytetu turystyce kulturowej 
wśród sposobów spędzenia czasu wolnego oraz promocję dla szeroko rozumianej 
kultury Europy”2. Wielokrotnie podkreślano, że szlaki są formą ochrony dzie-
|dzictwa, to zaś powinno być wykorzystywane do kształtowania świadomości 
Europejczyków, służąc dialogowi, wzajemnemu zrozumieniu, otwartości na kul-
turę mniejszości narodowych, ale też wrażliwość na piękno dziedzictwa, czyli 
promocję kultury jako takiej.

Sam termin „szlak” zinterpretowano na potrzeby tego programu na różne  
sposoby, jako:
•  drogę w aspekcie historycznym, przemierzaną w przeszłości z różnych powodów 

(religijnych, handlowych); do tej grupy zaliczono również trasy migracji społe-
czeństw,

•  szlak powstający wokół wspólnego tematu, ponad granicami i ponad podziałami 
na europejskie regiony; nadrzędną ideą staje się w tym przypadku lokalna lub  

2 Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kul-
turowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 12 (2009), s. 3–19.
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 ponadregionalna jedność w wymiarze kulturowym, społecznym, geograficznym 
i ekonomicznym; 

• szlak jako sieć miast, w przeszłości powiązanych wspólnym handlem, względa-
mi politycznymi lub artystycznymi, 

• szlak jako trasa łącząca miejsca podobne pod względem zasobu kulturowego 
i artystycznego. 

Z perspektywy praktyki zarządzania szlakami dziedzictwa kulturowego, naj-
ważniejszy wydaje się fakt, że realizując ideę Europejskich Szlaków Kulturowych 
nie zdefiniowano jedynie pewnej ogólnej idei, ale konkretnie określono, jakie kry-
teria muszą spełniać trasy aspirujące do uzyskania tego tytułu. 

Podstawą ich kreacji musi być tematyka uznawana za reprezentatywną dla eu-
ropejskich wartości kulturowych i wspólna dla kilku krajów (jako idee przewodnie 
szlaków wskazuje się aspekty historyczne, artystyczne lub społeczne; szlak musi 
obejmować miejsca i obiekty kulturowe istotne z punktu widzenia europejskiej toż-
samości kulturowej); w związku z powyższym istotnym kryterium staje również 
sam przebieg szlaku (przez więcej niż jeden kraj lub region). Szlak musi być przy 
tym „strukturą gęstą”, to znaczy obejmować swoim zasięgiem liczne atrakcje o zna-
czeniu historycznym i kulturowym. 

Za doniosły należy uznać również fakt, że od początku promowania idei tworze-
nia Europejskich Szlaków Kulturowych, zwracano uwagę na wymiar zarządzani 
nimi. Zakładano przy tym heterogeniczność grup tworzących tego typu szlaki, obej-
mujących zarówno specjalistów z różnych dziedzin, jak i podmioty o różnym statu-
sie prawnym (instytucje państwowe, firmy prywatne, organizacje pozarządowe). 

Doskonałym źródłem definicji szlaku dziedzictwa kulturowego, jest dokument 
opracowany przez ICOMOS (ang. International Council on Monuments and Sites, 
pol. Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), instytucję 
afiliowaną przy UNESCO, a konkretnie działający przy ICOMOC CIIC (fr. Comité 
scientifique international des itinéraires culturels, ang. Scientific Commitee on 
Cultural Routes, pol. Międzynarodowy Komitet Naukowy ds. Szlaków Kultu-
rowych). Definicja szlaku została zawarta w obszernym dokumencie poświęconym 
zagadnieniu szlaków kulturowych3, ratyfikowanym w trakcie 16. Walnego Zgroma-
dzenia ICOMOS, które obyło się w 2008 roku w Kanadzie. Zgodnie z umieszczo-
nym tam zapisem, szlak dziedzictwa kulturowego to „Każda droga komunikacyj-
na, lądowa, wodna lub jakakolwiek inna, której granice są określone, charakteryzu-
jąca się posiadaniem specyficznej dynamiki i historycznej funkcjonalności, służąca 
konkretnemu jasno określonemu celowi, spełniająca następujące warunki: 

3 The Icomos Charter on Cultural Routes, Prepared by the International Scientific Committee on 
Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, Ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS, Québec 
(Canada), on 4 October 2008.
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•	 musi wyrastać z interaktywnych działań ludzkich i odzwierciedlać je, prezento-
wać proces wzajemnej wymiany dóbr, idei, wiedzy i wartości pomiędzy ludźmi, 
krajami, regionami i kontynentami na przestrzeni długiego okresu czasu;

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

•	 musi odzwierciedlać dynamiczny system historycznych i kulturalnych 
relacji”4. 
Dopełnieniem tej wielowymiarowej definicji stało się określenie dodatkowych 

elementów charakteryzujących szlaki kulturowe. Zaliczono do nich:
• kontekst – szlaki występują w kulturowym lub/i naturalnym kontekście, budują 

go swoją obecnością, wzbogacają nowymi elementami poprzez interakcje kultu-
rowe;

•  zawartość – konieczna jest obecność elementów, potwierdzających materialny 
i kulturowy charakter szlaku; te konstytutywne elementy szlaku muszą być zwią-
zane z historycznym funkcjonowaniem drogi; chodzi przy tym zarówno o dzie-
dzictwo materialne (związane z fizycznym funkcjonowaniem drogi, zależne od 
jej charakteru, np. miejsca postoju, biura obsługi, magazyny, szpitale, sklepy, 
poczty, fortyfikacje, mosty, obiekty przemysłowe, kopalniane, placówki handlo-
we, centra miast, obiekty kultu religijnego itp.), jak i niematerialne (świadczące 
o procesie wymiany i dialogu pomiędzy ludźmi i kulturami związanymi ze szla-
kiem);

•  międzykulturowy wymiar całości – zgodnie z ideą, szlak – jako całość – ma 
większą wartość kulturową niż suma wszystkich komponentów; zyskują one na 
znaczeniu właśnie przez wzajemne interakcje, kulturowe powiązania wzbogaca-
jące kulturowy kapitał. Geograficzna rozległość szlaku również go wzbogaca, 
pozwalając na ukazanie kulturowych powiązań pomiędzy ludźmi, regionami, 
państwami, a nawet kontynentami;

• dynamiczny charakter – charakteryzuje żywy wymiar funkcjonowania szlaku, 
dookreśla go przez wskazanie duchowym elementów będących dopełnieniem 
niematerialnego dziedzictwa szlaków kulturowych. Pojmując szlaki jako zesta-
wienie dynamicznych elementów kulturowej komunikacji między ludźmi, dobra 
dziedzictwa kulturowego, które je budują, mogą zostać oszacowane w ich praw-
dziwych przestrzennych i historycznych wymiarach, pozwalających na wszech-
stronne i stałe podejście do ochrony szlaków jako komplementarnej całości; 

• usytuowanie – geograficzne usytuowanie szlaku determinuje jego charakter, 
miejskie lub wiejskie uwarunkowania terytorialne określają fizyczne granice 
szlaku, nadając mu jednocześnie cechy specyficznej niepowtarzalnej atmosfery. 
Szlaki kulturowe są związane z różnorodnymi pejzażami dopełniającymi i do-
określającymi je. 

4 Ibidem.

Rozdział I. Determinanty rozwoju szlaków kulturowych 



19

W omawianym dokumencie odniesiono się także do zagadnienia zarządzania 
szlakami, pisząc, iż kulturowe bogactwo, różnorodność związków oraz dóbr zwią-
zanych z istnieniem szlaku kulturowego, wymaga podejścia interdyscyplinarnego, 
które będzie ilustrować i ożywiać hipotezy naukowe oraz stymulować wzrost wie-
dzy historycznej, kulturowej, technicznej i artystycznej. Ta interdyscyplinarność 
wymaga specyficznej metodologii w badaniu, szacowaniu zasobów, zabezpie- 
czaniu, ochronie, konserwacji, praktycznym wykorzystaniu (zagospodarowaniu), 
czyli zarządzaniu szlakiem. Mając na uwadze powyższe określenia, postuluje się 
„stworzenie systemu skoordynowanej i integralnie prowadzonej działalności”5. 

Niestety, jeśli idzie po polskie akty prawne, do dziś nie doczekaliśmy się defini-
cji szlaków kulturowych, mimo że występują one często w różnego rodzaju doku-
mentach strategicznych (np. tzw. Szlak Chopina wzmiankowany w Narodowym pro-
gramie kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego na lata 2004–2013, 
czy liczne szlaki kulturowe wymieniane w wojewódzkich programach ochrony  
zabytków oraz wojewódzkich strategiach rozwoju turystyki).

Interesujące definicje szlaków kulturowych możemy natomiast spotkać w pol-
skiej literaturze naukowej. Autorem, który jako pierwszy szeroko zajął się tym pro-
blemem – w kontekście teoretycznych rozważań na temat turystyki kulturowej – jest 
Armin Mikos von Rohrscheidt6. Wychodząc od definicji sformułowanej przez Lász-
ló Puczkó i Támarę Ratz – autorów klasycznego podręcznika z dziedziny turystyki 
kulturowej, piszących, że „szlak kulturowy to szlak tematyczny, posiadający jako 
swój punkt ogniskujący walor kulturowy lub element dziedzictwa kulturowego, przy 
czym kluczową rolę odgrywają w nim atrakcje o charakterze kulturowym”7 – Mi-
kos von Rohrscheidt proponuje rozleglejsze pojęcie „szlaków turystyczno-kulturo-
wych” wraz z kryterium ich podziału. Do szlaków turystyczno-kulturowych zali-
cza przede wszystkim szlaki historyczne (militarne, archeologiczne, pielgrzymie, 
biograficzne), a także historyczne szlaki handlowe, szlaki kultury architektonicznej 
i budowlanej, techniki i przemysłu, etnograficzne, dawnych rzemiosł i inne. Wska-
zuje przy tym, że „w tym szerokim wyliczeniu zawarte jest pewne novum: zakre-
ślony w ten sposób wachlarz tematów szlaków turystyczno-kulturowych odpowia-
da coraz powszechniej dziś przyjmowanej szerokiej definicji turystyki kulturowej, 
obejmującej jako swoje cele zarówno obiekty dziedzictwa kultury wysokiej, jak i po-
wszechnej, a także realizującej programy i zamierzenia edukacyjne. W takim rozu-
mieniu pojęcia szlaków turystyczno-kulturowych zaznacza się jednocześnie wyraź-
ny zamiar autora uzupełnienia mocno dotychczas w dokumentach europejskich  

5 Ibidem.
6 Zob. Armin Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba kwalifikacji oraz postu-

laty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.
org”, Nr 2 (2008), s. 17–31.

7 László Puczkó, Támara Ratz, Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism 
(w:) Greg Richards (red.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospi-
tality Press, New York 2007, s. 133.
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akcentowanej idei »wymiany« międzykulturowej o zalążkowo dotąd wspominane 
w kontekście tych szlaków aspekty poznawania własnego dziedzictwa historyczne-
go oraz tematyzowanej edukacji kulturowej”8. 

Definicję wychodzącą poza obszar turystyki kulturowej, uwzględniającą wymo-
gi ochrony dziedzictwa kulturowego oraz praktykę zarządzania tego typu szlaka-
mi, zamieścił w książce Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarzą-
dzania autor niniejszego opracowania: „Szlak kulturowy to wytyczony i oznakowa-
ny szlak materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego  
kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilu-
strującym szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy 
etnicznej, mniejszości narodowej czy narodu. Poprzez prezentację dziedzictwa 
materialnego szlak powinien umożliwiać poznanie i popularyzować dziedzictwo 
niematerialne, traktując oba te obszary jako nierozerwalną całość. Poddany spraw-
nemu i skutecznemu zarządzaniu, szlak kulturowy może stać się ważnym narzędziem 
ochrony, kształtowania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego, oddziałując 
w równym stopniu na społeczności lokalne, jak i odwiedzających te miejsca tury-
stów”9.

1.2. Zarządzanie

Zagadnieniem podstawowym, definiującym sens tworzenia jakiegokolwiek szla-
ku kulturowego, jest odnalezienie odpowiedzi na pytania: po co i dla kogo go two-
rzymy. Czytając różnego rodzaju opracowania poświęcone funkcjonowaniu tego 
typu tras, najczęściej odnajdziemy ich związek z ofertą rynku usług turystycznych, 
a więc postrzeganie ich jako „produktu turystycznego”. Niekiedy szlaki te wprost 
nazywane są „szlakami turystycznymi” – np. w dokumencie zatytułowanym Woje-
wódzki program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na lata 
2010–2013 – a więc opracowaniu z założenia poświęconym sprawie ochrony zabyt-
ków – znajdujemy informacje o „tematycznych szlakach turystycznych”, wśród któ-
rych wymieniono m.in. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Gniazd Rodowych 
Lubomirskich, Szlak Garncarski, Szlak Świątyń Karpackich, Szlak Naftowy czy 
Szlak Forteczny10. To pomieszanie pojęć wydaje się być wynikiem braku jedno-

8 Armin Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne…, dz. cyt., s. 20.
9 Łukasz Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 76.
10 Zob. Załącznik do Uchwały Nr XLIV/845/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 marca 2010 r.: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie podkarpackim na 
lata 2010–2013, s.13. Dok. elektron. https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wrota.podkarpackie.
pl%2Fres%2Fbip%2Fum%2Fek%2Fwponz_2010_2013___wersja_ostatnia.doc&ei=rfBsUqXAC
IHq4wSRgoGgDw&usg=AFQjCNEqnDP5fOA4mi_ZbUlg4s-5dN7tsA&sig2=zJtRn2w11Q6lJ0B
ruFlZTw&bvm=bv.55123115,d.bGE, X 2013.
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znacznych definicji funkcjonujących w polskim ustawodawstwie. Bez wątpienia 
trudno negować wiązanie szlaków dziedzictwa kulturowego z obszarem turystyki 
– każdy trasa tego typu służy przybywającym do obiektu gościom. Z tego względu 
tak ważne są takie kwestie, jak: standard obsługi, kategoryzacja obiektów, podjęcie 
działań marketingowych służących upowszechnianiu wiedzy o szlaku itp. Prawda 
jest jednak i taka, że ta perspektywa spojrzenia na szlaki kulturowe jest niewystar-
czająca. Zabytki na szlaku dziedzictwa kulturowego nie istnieją wyłącznie dla tu-
rysty, nie służą wyłącznie zaspokajaniu zróżnicowanych potrzeb gości przybywa-
jących tu niekiedy tylko raz w życiu, nierzadko dosłownie na chwilę. Obiekty te są 
przecież na stałe związane nie tylko ze swoją fizyczną lokalizacją, ale – a może: 
przede wszystkim – wyrastają z tradycji danego miejsca, czy też raczej, tradycji za-
mieszkującej daną miejscowość (region) społeczności. Są więc osadzone w określo-
nym kontekście społecznym, historycznym, ekonomicznym i kulturowym. Co wię-
cej, owe uwarunkowania determinują nie tylko przeszłość obiektu, ale również jego 
teraźniejszość oraz przyszłość.

Tak więc to nie turyści są podstawowym punktem odniesienia dla obiektów dzie-
dzictwa kulturowego i stworzonych z nich szlaków, ale lokalna społeczność. Tylko 
ona może gwarantować, że dany obiekt jest autentyczny, żywy i potrzebny. W tym 
ujęciu równie ważne, co pełnienie roli produktu turystycznego, staje się znaczenie 
zabytku w wymiarze spoiwa tej społeczności. To właśnie zabytkowy obiekt staje się 
dla niej istotnym punktem odniesienia. Rozpoznany, „oswojony”, uznawany wciąż 
za własny zabytek, pozwala inaczej spojrzeć także w przyszłość. Jest to istotne 
zwłaszcza w czasach, kiedy powszechne jest zjawisko migracji do większych ośrod-
ków miejskich lub poza granice kraju. Poznanie własnego dziedzictwa pozwala na 
budowanie tożsamości kulturowej, poczucia wyjątkowości miejsca, z którego się 
wyrasta, może więc dawać solidne podstawy do budowania w przyszłości własnej 
pozycji nawet w bardzo odległym od „ziemi ojców” miejsca. Żeby tak się działo 
w rzeczywistości, obiekt zabytkowy musi być ważnym elementem pejzażu kultu-
rowego, musi być obecny zarówno w życiu codziennym, jak i podczas świąt czy uro-
czystości. Wiedzę na jego temat należy wprowadzać do programu miejscowych szkół 
(edukacja regionalna), powinien być stałym uczestnikiem różnego rodzaju wyda-
rzeń (np. dożynek), a troska o dobry stan zabytku powinna w równym stopniu do-
tyczyć władz samorządowych, co każdego mieszkańca danej miejscowości. Przede 
wszystkim jednak obiekt musi mieć trwałą funkcję, musi być postrzegany przez spo-
łeczność lokalną jako potrzebny w funkcjonowaniu danej miejscowości. Tylko za-
pewnienie istotnej funkcji użytkowej współcześnie, może gwarantować, że zabytek 
będzie trwał przez następne dziesięciolecia.

Szczególnego znaczenia nabiera ten postulat w odniesieniu do zabytków sakral-
nych. Grupa ta jest bowiem bardzo niejednorodna. Zupełnie inna jest bowiem kon-
dycja zabytkowej świątyni wciąż pełniącej rolę kościoła parafialnego, inna kościo-
ła klasztornego, jeszcze inna zabytku pozostającego co prawda pod opieką wspól-
noty parafialnej, ale pozostającego w cieniu nowo wybudowanego kościoła, który 
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przejął wszystkie funkcje związane z obrzędami religijnymi. Wydaje się, że zwłasz-
cza te ostatnie wymagają szczególnej troski. Zdarza się bowiem, że – pozbawione 
swojej dotychczasowej funkcji – popadają w zapomnienie, a w skrajnych przypad-
kach, ruinę. Nierzadko spotkać się można z barbarzyńskim zwyczajem wydziera-
nia elementów wyposażenia zabytkowej świątyni i przenoszenia ich do nowego ko-
ścioła (łupem padają zarówno całe ołtarze, jak i drobniejsze elementy wyposażenia, 
np. chrzcielnice). To działanie można interpretować jako brak dostatecznego sza-
cunku dla tradycji miejsca, uszanowania pokoleń wiernych przeżywających tu swo-
je radości i smutki. 

Jako odrębną grupę należy traktować świątynie, które zostały zdesakralizowa-
ne. Pierwotny charakter tych zabytków wymaga wielkiej rozwagi i wrażliwości 
w procesie szukania dla nich nowych funkcji. Na świecie możemy znaleźć wiele 
przykładów adaptowania kościołów do nowych funkcji, które w naszym kraju uzna-
ne byłyby nie tylko za obce kulturowo, ale – prawdopodobnie – spotkałyby się 
z ostrym sprzeciwem dużych grup społecznych11. Problem poszukiwania nowych 
funkcji dla obiektów zabytkowych można zrozumieć w pełniejszym wymiarze, je-
śli uświadomimy sobie, że praktycznie każdy zabytek – je dołączymy do katalogu 
rozpatrywanych zmiennych sytuację społeczno-gospodarczą regionu, jego historię, 
tradycje lokalne itp. – musi być traktowany indywidualnie. Oznacza to, że można 
stworzyć jedynie ogólny katalog dobrych praktyk, a o implementacji którejkolwiek 
z nich przesądzać będzie szczegółowa analiza każdego przypadku odrębnie.

1.3. Ukryty potencjał

Bardzo często właściciele czy zarządzający obiektami tworzącymi szlak dziedzic-
twa kulturowego zakładają, że sama metryka historyczna, wysoka wartość artystycz-
na są gwarancją powodzenia tworzonej trasy turystycznej. Tymczasem współcześni 
turyści stawiają coraz wyższe wymagania. Nie chodzi już o to, że trudno z opuszczo-
nego czy zdewastowanego obiektu uczynić turystyczną atrakcję, ważny element 
składowy szlaku. Nawet dobrze utrzymane obiekty, jeśli nie posiadają atrakcyjnej 
oferty merytorycznej, nie są w pełni dostępne dla odwiedzających, nie będą cieszyć 
się powodzeniem wśród gości. Standardem na wielu szlakach kulturowych wytyczo-
nych w Polsce jest włączanie do nich obiektów, które można obejrzeć jedynie z ze-
wnątrz oraz takich, które – choć otwarte – nie oferują turyście niczego ponad „pięk-
no zastane”. Problem ten dotyczy wielu obiektów sakralnych wchodzących w skład 

11 W Wielkiej Brytanii, w miasteczku Bournemouth (hrabstwo Dorset) w dawnym kościele metody-
stów otwarto supermarket Tesco [do. elektron. http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-brytyjskie-
tesco-otwarlo-sklep-w-kosciele,nId,307060; odczyt XI 2013], zaś w miejscowości Wołogda 
w Rosji w dawnym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego działa obecnie nocny klub ze stripti-
zem [dok. elektron. http://wwwwprost.l/r/397866/W-kosciele-dziala-klub-ze- striptizem-Polacy-
probuja-go-odzyskac/, X 2013.
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różnych szlaków. Bez względu na to, czy obiekt pełni nadal codzienne funkcje sa-
kralne, czy stał się kościołem/świątynią wykorzystywaną okazjonalnie przez wiernych, 
konieczne jest zbudowanie spójnej oferty dla przybywających doń turystów.

Zakres „otwartości” na przybywających będzie zawsze zależny od gospodarza 
miejsca. Niektórym proboszczom fakt, że kościół jest normalnie działającą świą-
tynią, nie przeszkadza nawet w tym, by przygotować dla turystów specjalną 
ścieżkę pokazującą najciekawsze fragmenty architektoniczne czy najcenniejsze 
zbiory sztuki. Przykładem może być podkrakowski kościół parafialny św. Jana 
Chrzciciela w Korzkwi, gdzie – po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich 
– planowane jest uruchomienie trasy turystycznej odsłaniającej przed gośćmi 
między innymi obronną funkcję świątyni w przeszłości (odkryta i wyekspono-
wana ma być zarówno 40-metrowa studnia pod wieżą, jak również kilkanaście 
otworów strzelniczych w murach świątyni, do których turyści prowadzeni będą 
być może po odtworzonych gankach wewnętrznych). Innego rodzaju inicjatywą 
jest realizacja z wykorzystaniem środków unijnych projektu konserwatorskiego 
drewnianego kościoła w Sobolowie, zakładająca możliwie pełną dostępność dla 
turystów (wykonanie między innymi podjazdów dla niepełnosprawnych), pod-
kreślenie obecności kościoła w miejscowym pejzażu kulturowym (wykonanie 
systemu iluminacji nocnej zabytku z wykorzystaniem baterii słonecznych) oraz 
realizację „Projektu edukacji kulturalnej”, polegającego na przygotowaniu wizu-
alizacji cyfrowej obrazującej przebieg prac konserwatorskich oraz prezentacji 
poszczególnych partii zabytku i obiektów przed, w trakcie i po zakończeniu prac 
(w języku polskim, niemieckim i angielskim).

Często podnoszonym przez zarządców zabytkowych świątyń problemem jest 
kwestia braku odpowiednich zasobów ludzkich, niezbędnych dla funkcjonowania 
świątyni w ramach – coraz bardziej wymagającego – rynku usług turystycznych. 
Problemem okazują się nawet tak – wydawałoby się – proste zadania, jak otwarcie 
świątynie dla turystów w określonych porach. Należy jednak stwierdzić, że nawet 
otwarcie kościoła na kilka godzin w tygodniu jest często zadaniem przekraczają-
cym możliwości małej parafii. Raczej nie mogą wziąć na siebie takiego obowiązku 
duchowni, mający zazwyczaj sztywny terminarz zajęć i obowiązków, zaś osoby 
świeckie oczekują wynagrodzenia za poświęcony czas (niewykorzystanym w pol-
skich warunkach obszarem jest tzw. wolontariat kulturalny, ale to temat na odręb-
ną rozprawę). 

Osobną kwestią są możliwości wykreowania interesującej oferty merytorycznej, 
a więc skonstruowanie zwartej narracji przewodnickiej, czy też umiejętne wy- 
eksponowanie najcenniejszych zabytków ruchomych pozostających w posiadaniu 
parafii (świątyni). Nie mniej ważnym elementem w budowaniu oferty turystycznej 
będzie kreowanie wydarzeń kulturalnych w zabytkowej przestrzeni. Są one dosko-
nałym pretekstem, żeby dane miejsce odwiedzić po raz kolejny.

Wydaje się, że we wszystkich wymienionych wyżej obszarach można wskazać 
przykład dobrych praktyk wypracowany przez Małopolską Organizację Turystycz-
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ną (MOT) w odniesieniu do małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej (SAD)12. 
Tym najstarszym (obok Szlaku Orlich Gniazd) polskim szlakiem kulturowym, od 
2008 roku zarządza MOT. To właśnie działania tej organizacji uczyniły z SAD 
markowy produkt turystyczny, którego wizerunek w znaczący sposób zmienił się 
dzięki realizacji projektu „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”. Jest on finan-
sowany z dwóch źródeł: dotacji Województwa Małopolskiego w ramach konkur-
su ofert na rynku usług turystycznych – „Małopolska Gościnna” oraz ze środków 
Programu „Konserwator” – programu aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez zatrudnienia” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie13. Dzięki tym dwóm 
mechanizmom finansowym możliwe było zatrudnienie osób odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo zabytkowych obiektów drewnianych udostępnianych turystom 
w określonych dniach i godzinach. Są oni nie tylko strażnikami tego unikatowego 
mienia, ale również przewodnikami udzielającymi zwiedzającym najważniejszych 
informacji na temat odwiedzanych zabytków. Realizacja tego projektu przyniosła 
tak dobre rezultaty, że w 2013 roku na szlaku dostępnych było dla turystów aż 75 
obiektów „otwartych” dzięki realizacji projektu. Drugim obszarem zagospodaro-
wania potencjału obiektów tworzących SAD jest organizacja koncertów w ramach 
cyklu Muzyka zaklęta w drewnie. Odbywają się one w niedzielne popołudnia, od 
czerwca do sierpnia, w wybranych drewnianych świątyniach. Podstawowym za-
łożeniem tych imprez jest różnorodność prezentowanych gatunków muzycznych: 
można więc wysłuchać zarówno klasycznej kameralistyki, jak i koncertów jazzo-
wych, a przy tym obejrzeć widowiska taneczne czy misteria sceniczne14.

Bez względu na to, w jakim wymiarze świątynia jest wykorzystywana jako 
miejsce kultu religijnego, nie może temu przeszkadzać organizacja ruchu tury-
stycznego – nie może powstać konflikt pomiędzy funkcją turystyczną świątyni 
a jej wymiarem sakralnym. Ta zasada powinna być nadrzędna zarówno w przy-
padku pojedynczych zabytków sakralnych, jak i całych szlaków dziedzictwa kul-
turowego. O wadze tego problemu można przekonać się, czytając przygotowany 
przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICO-
MOS) dokument poświęcony działaniu szlaków kulturowych15. Autorzy tego do-
kumentu zwrócili uwagę na fakt możliwego konfliktu pomiędzy funkcją turystycz-
ną a innymi rolami obiektów na szlakach kulturowych. Z tego powodu postulują 
taką organizację ruchu turystycznego, która nie narazi na niebezpieczeństwo zmia-
ny znaczenia, autentyczności i integralności historycznych wartości obiektów, jako 

12 W 2013 roku małopolski Szlak Architektury Drewnianej otrzymał Złoty Certyfikat dla najlepszego 
produktu turystycznego Polski.

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrud-
nienia na regionalnym rynku pracy.

14 Powyższe informacje autor uzyskał w trakcie wywiadu z Dyrektorem Biura Małopolskiej Organi-
zacji Turystycznej Pawłem Mierniczakiem ( X 2013).

15 The Icomos Charter on Cultural Routes, Prepared by the International Scientific Committee on 
Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, Ratified by the 16th General Assembly of ICOMOS, Québec 
(Canada), 4 October 2008.
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elementów kluczowych również z perspektywy zwiedzających. Jak zapisano,  
organizowanie zwiedzania powinno odbywać się na racjonalnych zasadach zwią-
zanych z prowadzonymi wcześniej badaniami nad uwarunkowaniami środowisko-
wymi oraz społecznymi, z uwzględnieniem działań podejmowanych w celu ochro-
ny szlaku przed negatywnym wpływem turystyki. Podkreśla się przy tym znacze-
nie społeczności lokalnych: „rozwój szlaku kulturowego w celach turystycznych 
powinien zagwarantować, że priorytetem będzie umożliwienie uczestnictwa w nich 
lokalnej społeczności oraz regionalnych firm turystycznych”. Co ciekawe, w punk-
cie zatytułowanym Uczestnictwo publiczności dostrzeżono wyłącznie przedstawi-
cieli tychże społeczności: „Ochrona, konserwacja, promocja, zarządzanie szlakiem 
kulturowym wymagają pobudzenia społecznej świadomości i uczestnictwa miesz-
kańców tych obszarów, przez które przebiega szlak”. Tym samym ostatecznie zde-
finiowano podstawowy wymiar funkcjonowania szlaku kulturowego; bez względu 
na perspektywę, z której jest on opisywany, charakter prymarny względem  
innych ma wymiar lokalny. Szlak kulturowy wyrasta z historii regionu, budowany 
jest na podstawie regionalnego dziedzictwa, zachowanie jego autentycznego cha-
rakteru nie jest możliwe z pominięciem społeczności lokalnej, zaś zarządzanie 
szlakiem – mające na celu zachowanie jego materialnych i niematerialnych walo-
rów dla przyszłych pokoleń – może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy będzie 
uwzględniało uwarunkowania lokalne.

W opisanym wyżej kontekście trzeba podkreślić specyficzny wymiar szlaków 
sakralnych: ze względu na pełnioną funkcję, nie mogą one być prezentowane wy-
łącznie jako zbiór obiektów o dużym znaczeniu historycznym czy artystycznym. 
Rzecz jasna, jak w przypadku każdego obiektu zabytkowego i tutaj walory te mu-
szą być prezentowane. Na szlakach sakralnych z całą jaskrawością można przed-
stawić jednak jeszcze jeden wymiar szlaków dziedzictwa kulturowego w ogólno-
ści – konieczność prezentowania dziedzictwa niematerialnego, wrosłego niejako 
w obiekt włączany do szlaku. Zabytek pozbawiony tego kontekstu w istocie prze-
staje mieć sens – jaki jest cel zachowywania martwej „skorupy”, której nie oży-
wia historia ludzi z nim związanych? W przypadku obiektów sakralnych jest po-
dobnie, przy czym wielość opowieści, które można snuć na ich temat jest – jak się 
zdaje – nieskończona. Chodzi nie tylko o przeszłość lokalnej społeczności zwią-
zanej ze świątynią, mające tu miejsce wydarzenia, święta i uroczystości, zacho-
wane pamiątki dawnych tradycji i zwyczajów, ale również o czytanie tego miejsca 
poprzez jego formę (nie dla każdego plan przestrzenny kościoła i jego elementy 
składowe musi być oczywisty, nic nie stoi na przykładzie, żeby obcych kulturowo 
turystów edukować w tym zakresie, zaś członkom własnej społeczności przypo-
minać pewne rzeczy…) czy też snucie opowieści na temat wizerunków znajdujących 
się we wnętrzu (rozczytywanie ikonografii chrześcijańskiej może stać się  
pasjonującym zajęciem, zwłaszcza w miejscach, w których możemy sięgnąć po 
dzieła dawne). Wówczas szlak dziedzictwa sakralnego zatoczy niejako pętlę, po-
wracając do pierwotnej funkcji tworzących je obiektów, a więc misji ciągłego 

Łukasz Gaweł – Szlaki dziedzictwa kulturowego – definicje, potencjał, zarządzanie



26

ewangelizowania… Należy przy tym dodać, że specyfika każdego szlaku kulturo-
wego (nie tylko sakralnego) jest niepowtarzalna, zależna od wielu zmiennych, 
spośród których najważniejszy jest oczywiście unikatowy charakter obiektów szlak 
tworzących. Z tego powodu można mówić jedynie o pewnych modelowych scena-
riuszach wykorzystania tego potencjału, za każdym razem jednak konieczna jest 
solidna praca zespołu zarządzającego daną grupą zabytków, który określić musi, 
jaką budować wokół niego opowieść, na które aspekty należy zwrócić uwagę przede 
wszystkim.

Opisany wyżej wymiar szlaków kulturowych pozwala wskazać na jeszcze jed-
ną ich funkcję – dzięki swej wielowymiarowej konstrukcji należy stwierdzić, że 
mogą one być traktowane jako narzędzie ochrony dziedzictwa kulturowego, i to 
ochrony pojmowanej w sposób nowoczesny, nie polegającej na muzeumifikacji 
obiektów zabytkowych, ale ciągłym szukaniu dla nich żywych funkcji, podkreśla-
nia ich znaczenia dla miejscowego pejzażu kulturowego poprzez ich autentyczną 
obecność, budowanie wokół nich edukacji regionalnej w miejscowych szkołach, 
aktywizowanie lokalnej społeczności w dziele zachowania zabytku, opowiadania 
jego dziejów przybywającym turystom. Tym sposobem sprawa zachowania dzie-
dzictwa staje się procesem żywym, dziejącym się tu i teraz – ten wymiar wyma-
ga szczególnego podkreślenia. Tylko zabytki potrzebne społeczności żyjącej „tu 
i teraz”, będą zabytkami potrzebnymi, ważnymi dla „przyszłych pokoleń”. Każda 
inna droga zachowania dziedzictwa musi prowadzić na manowce.

Prawda jest i taka, że osiągnięcie opisanego powyżej stanu nie jest rzeczą ła-
twą, wymaga mozolnej pracy, przede wszystkim zaś nie dokona się w wyniku im-
prowizowanego procesu. Dlatego sprawą tak ważną jest kwestia sprawnego i sku-
tecznego zarządzania szlakami dziedzictwa kulturowego. Żeby było to możliwe 
konieczne jest przede wszystkim stworzenie struktury zarządczej, której poszcze-
gólne podmioty mają jasno przypisane kompetencje i obowiązki. Niemniej istot-
ne będzie zbudowanie bliskich relacji między obiektami – współpraca pomiędzy 
nimi, wymiana wspólnych doświadczeń, wzajemne wspieranie się w podejmowa-
nych zadaniach jest rzeczą niezbędną. 

Odnosząc się do współistnienia obiektów na szlaku, należy podkreślić najistot-
niejszą sprawę w tym kontekście, w istocie będąca odpowiedzią na pytanie: po co 
łączyć pojedyncze obiekty w większe całości? W obrębie szlaków kulturowych 
wyraźnie widoczny jest efekt synergii, a więc sytuacja, w której współdziałanie 
poszczególnych elementów daje efekt większy, niż suma poszczególnych kompo-
nentów. Tym sposobem znaczenie szlaku (w wymiarze kulturowym, społecznym) 
jest niepomiernie większe, niż suma budujących go pojedynczych obiektów, po-
strzeganych indywidualnie. Ten efekt synergii można wykorzystać w największym 
stopniu, w pełni rozpoznając otoczenie szlaku. Każdy z nich funkcjonuje w prze-
strzeni publicznej, każdy więc znajduje się pod wpływem wielu podmiotów, zaś 
pełne rozpoznanie tej „mapy zależności” można wykorzystać jako walor wzboga-
cający wymiar funkcjonowania szlaku.
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1.4. Otoczenie społeczne obiektu

W naukach o zarządzaniu, w opisie różnego rodzaju organizacji spotykamy czę-
sto termin stakeholders. Po raz pierwszy tego określenia użyto w 1963 roku w Stan-
ford Research Institute. W polskiej literaturze przedmiotu najpopularniejszym tłu-
maczeniem anglojęzycznego terminu stało się pojęcie „interesariuszy”. Szukając 
jego pełnej definicji, najlepiej sięgnąć do naukowca, który wprowadził je do nauk 
o zarządzaniu, R. Edwarda Freemana; stwierdza on, że interesariuszem jest „każda 
grupa lub osoba mogąca wywierać wpływ lub wpływająca na osiąganie celów przez 
organizację”16. Jasno z tego wynika, że chodzi w tym przypadku zarówno o osoby 
działające wewnątrz organizacji (interesariusze wewnętrzni), jak i pozostające poza 
nią (interesariusze zewnętrzni).

W świetle powyższych informacji warto zastanowić się, jakie podmioty można 
określić mianem interesariuszy szlaków dziedzictwa kulturowego. W tym kontek-
ście konieczne wydaje się przywołanie definicji tego typu struktury: „Szlak kultu-
rowy to wytyczony i oznakowany szlak materialny, łączący obiekty i miejsca  
wybrane według ustalonego kryterium tematyzacji, będące unikatowym i reprezen-
tatywnym przykładem ilustrującym szeroko pojęty dorobek kulturowy danego re-
gionu, społeczności, grupy etnicznej, mniejszości narodowej czy narodu. Poprzez 
prezentację dziedzictwa materialnego szlak powinien umożliwiać poznanie i popu-
laryzować dziedzictwo niematerialne, traktując oba te obszary jako nierozerwalną 
całość. Poddany sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu, szlak kulturowy może stać 
się ważnym narzędziem ochrony, kształtowania i popularyzowania dziedzictwa kul-
turowego, oddziałując w równym stopniu na społeczności lokalne, jak i odwiedza-
jących te miejsca turystów”17.

W tym ujęciu ważne staje się podkreślenie istotnej cechy charakteryzującej szla-
ki dziedzictwa kulturowego: ich przestrzennej rozciągłości. W przeciwieństwie do 
pojedynczych zabytków, szlak oddziałuje (i pozostaje pod wpływem) większej licz-
by czynników. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że poszczególne punkty na 
szlaku może łączyć zawsze więcej niż jedna tylko trasa – tym sposobem przestrzeń 
pomiędzy dowolnymi punktami A i B staje się przestrzenią oddziaływania (a więc 
też przestrzenią podlegającą różnorakim wpływom). Mając na uwadze powyższe 
stwierdzenia, schemat interesariuszy szlaku dziedzictwa kulturowego można przed-
stawić w sposób następujący:

16 R.E. Freeman, Strategic Management: A stakeholder Approach, Pitman, Boston  -London-Melbourne-
Toronto 1984, s. 25.

17 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 76.
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A, B, C, D, E, F – obiekty na szlaku
Z – podmiot zarządzający szlakiem

Ryc. 1. Interesariusze szlaku dziedzictwa kulturowego
Źródło: opracowanie własne

Interesariusze wewnętrzni skupieni są w wewnętrznym kręgu. Są to wszyscy 
bezpośrednio zatrudnieni w ramach struktury szlaku dziedzictwa kulturowego, 
a więc pracujący na co dzień w obiektach sakralnych tworzących szlak. Jak zazna-
czono to na schemacie, obsady poszczególnych obiektów wpływają wzajemnie na 
siebie (zarówno w ramach formalnych, jak i nieformalnych kontaktów), nie można 
jednak zapominać i o tym, że w samych obiektach tworzą się określone napięcia 
i zależności, mające istotny wpływ na funkcjonowanie szlaku i możliwości realizo-
wania określonych celów. Jak w każdej organizacji, również w obrębie szlaku obo-
wiązuje zasada, że w zespole nie ma osób nieistotnych. Dlatego tak ważnej jest, aby 
każdy był autentycznym ambasadorem idei, jaka przyświeca danemu szlakowi, każ-
dy był oddany funkcjonowaniu obiektu w ramach szlaku.

Literą „Z” oznaczono strukturę zarządzającą szlakiem – jak i kto ma ją stwo-
rzyć, pozostaje rzeczą indywidualną. Teoretycznie zadanie to może pełnić jeden 
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z obiektów na szlaku, ale może wówczas dochodzić do pewnych napięć na polu kom-
petencji. Lepszym rozwiązaniem wydaje się Rada Szlaku, składająca się z przed-
stawicieli każdego obiektu; jeśli szlak jest strukturą bardzo dużą, wówczas koniecz-
nym będzie wyłonienie spośród członków rady, zarządu.

Interesariusze zewnętrzni tworzą olbrzymią grupę osób i podmiotów, często  
pozornie niezwiązanych nawet ze szlakiem dziedzictwa kulturowego. Jak napisano 
wyżej, grupą wywierającą największy wpływ na obiekty tworzące szlak dziedzic-
twa kulturowego jest społeczność lokalna. Jeśli jednak mówimy o szlaku, jako struk-
turze osiągającej niekiedy bardzo dużą rozległość przestrzenną, na pierwszym 
miejscu wypada postawić turystów. To oni tworzą podstawową grupę odbiorców  
produktu, jakim jest szlak dziedzictwa kulturowego jako całość; oni też wywierają 
istotny wpływ na cele stawiane szlakowi. Dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań 
odbiorców (w ramach precyzyjnie projektowanych badań) wydaje się elementem 
niezbędnym dla celowego komponowania oferty. Warto przy tym wspomnieć, że 
szlaki dziedzictwa kulturowego na pewno nie są medium mającym bezkrytycznie 
sprzyjać oczekiwaniom wyrażanym przez turystów, a raczej sposobem na kreowa-
nie pewnych potrzeb, promowaniu odpowiedzialnych postaw wobec dziedzictwa. 
Osiągnięcie porozumienia pomiędzy oczekiwaniami wszystkich odwiedzających 
jest i tak niemożliwe. W którą stronę powinny skłaniać się szlaki sakralne? Intuicyj-
nie powiemy, że w większym stopniu powinny być zainteresowane turystami po-
szukującymi trwałych przeżyć, niż osobami chcącymi jedynie chwilowych emocji; 
tymi, którzy chcą poznać i kontemplować dane miejsce, w opozycji do „turystów 
minutowych”, pragnących jedynie „zaliczyć” kolejny obiekt.

Wydaje się, że świadomie zarządzany szlak kulturowy może stawiać w świecie 
turystycznych atrakcji wyraźny nawias; nie chodzi przy tym o „zamrożenie” zabyt-
ku i otaczającej go przestrzeni kulturowej, raczej o świadome jej formowanie. Nie 
idzie o podejmowanie, z góry skazanej na niepowodzenie, gonitwy za nieskalaną 
przeszłością, raczej o troskę, by zachodzące zmiany pielęgnowały odpowiednią ja-
kość. W obrębie szlaku można sobie pozwolić na wystąpienie przeciwko wszelkim 
uproszczeniom – nie zamknie to drogi turystom pędzącym dalej i dalej, a wrażli-
wym koneserom piękna zapewni wysoką jakość doznań. Warunkiem tego jest – o ile 
to tylko możliwe – żywa funkcja zabytku, najlepiej wykorzystywanego na co dzień 
przez lokalną społeczność, co zapewni mu autentyczną obecność w pejzażu kultu-
rowym. Musi się to jednocześnie wiązać się z szukaniem nowych funkcji obiektów 
opuszczonych i przekształcaniem ich na miarę nowych potrzeb.

Wymienioną już wielokrotnie społeczność lokalną warto rozpatrywać nie tylko 
w jej historycznych uwarunkowaniach, ale biorąc pod uwagę wszystkie formujące 
ją w dzisiejszych czasach czynniki. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, że 
współczesny świat w znaczącym stopniu osłabia nasze więzi z „ziemią ojców”, a licz-
ne migracje przyczyniły się do zmiany struktury ludnościowej w każdym niemal 
zakątku Polski. Mimo to, prawie wszędzie żyją prawowierni spadkobiercy lokalne-
go dziedzictwa; nowi mieszkańcy powinni być zaś traktowani jako ci, którzy two-
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rzą współczesną historię tego dziedzictwa, dopisując do niego nowe rozdziały. To 
właśnie z tego względu nie powinno się dążyć do ograniczania użytkowania obiek-
tu, czy przeprowadzania – wbrew potrzebom mieszkańców – zmian jego funkcji. 
Jak już mówiono wcześniej, logika nakazuje, aby na pierwszym miejscu stawiać 
w tym względzie potrzeby lokalnej społeczności. Jest to zresztą zgodne z postula-
tami marketingowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Jedna z nich 
głosi, że „jednostka osadnicza o określonym kształcie przestrzenno-administracyj-
nym jest miejscem bytowania społeczności, której potrzeby i pragnienia stanowią 
główne wytyczne dla organów zarządzających jej zasobami”18. 

Do silnych interesariuszy należą również działające w regionie szkoły. Ich ak-
tywność widoczna będzie na kilku planach funkcjonowania szlaków dziedzictwa. 
Przede wszystkim uczniowie są naturalnym stałym konsumentem produktów gene-
rowanych przez szlak. Dają oni doskonałą okazję do wzbogacania oferty meryto-
rycznej (lekcje muzealne, warsztaty), co przekładać się będzie również na wzrost 
atrakcyjności obiektu (a przez to całego szlaku) dla gości przybywających z zewnątrz. 
Obiekty tworzące szlak powinny stać się medium służącym zachowywaniu pamię-
ci o dawnych tradycjach, zwyczajach, świętach… Jednocześnie uczniowie są natu-
ralnym środowiskiem żywo zainteresowanym tak historycznym, jak i współcze-
snym funkcjonowaniem obiektu. Szkoły, poprzez programy edukacji regionalnej, 
w znakomity sposób mogą się przyczyniać do wzrostu świadomości w stosunku do 
lokalnego dziedzictwa, co przekłada się na wzrost tożsamości kulturowej czy samo-
identyfikacji. Ten wzrost zainteresowania „własnymi” zabytkami otwiera przed za-
rządzającymi obiektem na szlaku nowe możliwości, np. prowadzenia programów 
dla wolontariuszy. Liczba i rodzaje interakcji wydają się tu nieograniczone, a wa-
runkiem niezbędnym są ludzie chętni do podejmowania nietypowych wyzwań.

Te kreatywne jednostki działające w bezpośrednim otoczeniu obiektu to kolej-
na grupa interesariuszy. Lokalni aktorzy – bo o nich mowa – to wszystkie osoby 
działające na rzecz regionu. Może nim być zarówno nauczyciel, jak i pracownik 
gminnej biblioteki, proboszcz miejscowej parafii, albo lokalny patriota i społecznik. 
Często działalność takich ludzi jest trudna do przecenienia, a ich aktywność łatwo 
przełożyć na lepsze zagospodarowanie obiektu współtworzącego szlak (w podkra-
kowskiej parafii Korzkiew wiele prac konserwatorskich ruchomego wyposażenia 
świątyni udało się przeprowadzić nie tylko sprawnie, ale i oszczędniej, dzięki za-
angażowaniu w to działanie mieszkających na terenie parafii osób zawodowo zwią-
zanych z działaniami z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego).

Często aktywne, kreatywne osoby z regionu są twórcami działających lokalnie 
organizacji pozarządowych. To właśnie im przypisuje się wysoką wolę działania 
(nie wynikającą wyłącznie z chęci zysku), elastyczność w dostosowaniu się do chwi-
lowych warunków, czy zdolność realizacji najbardziej niezwykłych, nieszablono-

18 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer businnes, 
Kraków 2008, s. 17.
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wych projektów. Dlatego pozyskanie lokalnych stowarzyszeń (nie tylko działających 
stricte w obszarach kojarzonych z ochroną i animacją dziedzictwa kulturowego) 
skutkować może znaczącym poszerzeniem szlakowej oferty. Wielką rolę w tym 
względzie odgrywać mogą także lokalne instytucje kultury. Ich trwałość instytu-
cjonalna i organizacyjna może stać się atutem dla wielu działań podejmowanych 
w ramach animowania szlaku dziedzictwa kulturowego. Poza tym instytucje takie 
mogą włączać się jako partner lub podmiot samodzielnie kreujący ofertę meryto-
ryczną w obiekcie należącym na szlaku (np. urządzając wystawy czasowe poświę-
cone historii regionu, miejscowemu dziedzictwu niematerialnemu, lokalnym boha-
terom itp.). W przypadku obiektów peryferyjnych, lokalna instytucja kultury może 
również wspomagać zarządzających szlakiem w zakresie zapewnienia dostępności 
zwiedzających do obiektu.

W naturalny sposób wielki wpływ na szlak wywierać będą władze samorządo-
we i to każdego szczebla. Od władz samorządowych zależy często (przynajmniej 
częściowo) stan, w jakim znajduje się obiekt zabytkowy, z drugiej, te same władze 
bywają uzależnione w swej polityce od kondycji w jakiej znajduje się lokalne dzie-
dzictwo kultury (łatwiej jest zaprosić do współpracy inwestora widzącego miejsco-
wość o bogatej historii udokumentowanej dobrze zachowanymi zabytkami).

Niezbędnym elementem budowania dobrego klimatu wokół szlaku jest zdobycie 
zainteresowania mediów. Najprostszą do tego drogą jest organizowanie wyjazdów 
studyjnych dla dziennikarzy. Powinny one obejmować nie tylko zwiedzanie wybra-
nych obiektów (z kompetentnym przewodnikiem), ale również wizytę w obiektach 
towarzyszących szlakowi. Dobrym pomysłem może być np. obiad zorganizowany 
w restauracji serwującej dania regionalne; będzie on doskonałym momentem do 
przekazania pakietu materiałów informacyjnych i promocyjnych. Równie ważna 
jest przy tym współpraca tak z mediami o dużym zasięgu, jak i mediami lokalny-
mi (regionalnymi). Te pierwsze mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania 
szlakiem wśród turystów z odległych miejscowości. Drugie mają natomiast wpływ 
na codzienne funkcjonowanie obiektu zabytkowego w lokalnej społeczności, co – jak 
już napisano wcześniej – uznaje się za sprawę pierwszorzędną. „Badania Stowarzy-
szenia Gazet Lokalnych wskazują, że jako podstawowe źródło wiedzy o sprawach 
lokalnych ponad 50% badanych wskazało właśnie pracę lokalną, zaś znajomość 
ostatniego wydania lokalnego tytułu wykazywało ponad 60% badanych”19. To wła-
śnie z tego powodu nie sposób przecenić dziennikarzy lokalnych jako jednej z grup 
interesariuszy.

Popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego nieodmiennie związana jest 
również z działalnością środowisk naukowych i akademickich. Zyski z niego pły-
nące bywają różnorodne i trudno je przewidzieć. Współpraca taka może owocować 
opracowaniem (np. w ramach pracy dyplomowej któregoś ze studentów) monogra-

19 A. Piwek, J. Drab-Pasierska J. (red.), Edukacja kulturalna. Teksty i preteksty, Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 83.
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fii zabytku, równie dobrze może wiązać się z organizowaniem w okolicy praktyk 
studenckich, co zapewni – przynajmniej na część okresu letniego – społecznych 
opiekunów zabytku. Wzrost zainteresowania środowiska naukowego danym obiek-
tem (szlakiem, dziedzictwem) będzie również przyczyniał się do jego promocji. Na-
ukowcy są zazwyczaj grupą mobilną i chętnie dzielą się swoimi najnowszymi osią-
gnięciami, badaniami, zainteresowaniami czy pasjami. Warto więc postrzegać ich 
również w perspektywie „ambasadorów” szlaku.

Grupą istotną z punktu widzenia teorii stakeholders są również przedsiębiorcy. 
Znów chodzi tu zarówno o osoby aktywne gospodarczo w najbliższym otoczeniu 
szlaku, ale i wielkie firmy niezwiązane bezpośrednio z lokalnym dziedzictwem. Ci 
pierwsi w naturalny sposób mogą współuczestniczyć w różnego rodzaju działaniach 
mających za zadanie ochronę lokalnego dziedzictwa kultury. Drudzy, zazwyczaj 
dzięki aktywności lokalnych liderów, mogą zechcieć wesprzeć lokalne programy 
zachowania dziedzictwa, pod warunkiem, że zostaną przekonani do wartości tego 
ostatniego. Takie działania będziemy mogli być może obserwować coraz częściej, 
gdyż w doskonały sposób wpisują się one w budowanie pozytywnego wizerunku 
firmy, w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wśród grup o zdecydowanie mniejszym poziomie oddziaływania na szlaki dzie-
dzictwa wymienić należy przynajmniej dwie: interesantów (którzy w konkretnym 
celu biznesowym przybyli do danego regionu i tam okazjonalnie zetknęli się ze szla-
kiem dziedzictwa kulturowego) oraz gości (zasada kontaktu ze szlakiem jest iden-
tyczna, jak w przypadku interesantów, tyle tylko, że przybyli tu całkowicie prywat-
nie, odwiedzając np. rodzinę czy przyjaciół). W jednym i drugim przypadku ten  
inicjujący kontakt może przynieść efekt długofalowy, np. w ramach powrotów w roli 
turystów odwiedzających okolicę ze względu na funkcjonowanie tu szlaku dziedzic-
twa kulturowego.

Zakończenie

Jak sygnalizowano na początku, szlaki dziedzictwa kulturowego cieszą się w na-
szym kraju rosnącą popularnością. Bez względu na to, czy myślimy o trasach ma-
jących jedynie wymiar lokalny, czy też o szlakach będących fragmentem większej 
struktury, podstawą sprawnego funkcjonowania tego typu przedsięwzięć będzie 
wypracowanie spójnego modelu zarządzania, odpowiadającego unikatowym wa-
runkom, w jakich funkcjonuje dana trasa, oczekiwaniom stawianym jej przez różne 
grupy interesariusz oraz (a może: przede wszystkim), celom, które mają zostać 
osiągnięte poprzez wykreowanie danego szlaku kulturowego.

Rozdział I. Determinanty rozwoju szlaków kulturowych 
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2. Materialność szlaku tematycznego  
jako wyznacznik współczesnego standardu produktu 

turystycznego i szansa na konkurencyjną ofertę

prowadzenie

Szlaki tematyczne stanowią poważną część współczesnej oferty turystyki kul-
turowej w Europie. Ich sukces jako systemów udostępniania dziedzictwa kultu-
rowego, a jednocześnie skomercjalizowanych produktów turystycznych jest w ro-
snącym stopniu uzależniony od poziomu ich organizacji. Musi on odpowiadać 
europejskim standardom turystyki, tworzonym przez dynamiczną wzajemną re-
lację zmieniających się oczekiwań konsumenta i dopasowywanych do nich usług 
i propozycji oferentów. Koncepcja „materialności” szlaku kulturowego, wprowa-
dzona przez autora do badań nad tym segmentem oferty turystycznej w roku 
2008 i od tej pory konsekwentnie prezentowana i rozwijana, została w między-
czasie przyjęta w szerokich kręgach polskich badaczy jako punkt odniesienia 
w ocenie tej kategorii produktów oraz zastosowana w przebudowie niektórych 
polskich szlaków kulturowych. Jest ona wzorowana na wcześniejszych publika-
cjach europejskich i polskich ekspertów tej problematyki, uwzględnia ich postu-
laty i – uzupełniając o konieczne elementy – dostosowuje je do realiów polskiej 
przestrzeni turystycznej. Niniejszy podrozdział ma na celu szersze zaprezento-
wanie oraz uzasadnienie korzyści płynących z zastosowania czterech podstawo-
wych kryteriów materialności szlaku, będących jądrem tej koncepcji. Zostanie 
to uczynione w odniesieniu do jakości samego szlaku jako systemu organizacji 
turystyki i jednocześnie specyficznego produktu turystycznego oraz do potrzeb 
dwóch kluczowych odbiorców: organizatora turystyki kulturowej i indywidual-
nego turysty.
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2.1. Skąd się wzięła materialność szlaku i co oznacza?

2.1.1. Podłoże popytowe 

W badaniach preferencji dzisiejszych turystów i bazujących na nich prognozach 
rozwoju turystyki daje się zauważyć kilka dominujących trendów, w znacznej 
mierze określających popyt turystyczny20. Te same preferencje, dodatkowo wzmoc-
nione ze względu na socjologiczny profil grupy, odnoszą się także do turystów 
kulturowych21. Wśród najważniejszych należy wskazać na proces indywidualizacji 
podróży, czyli coraz większego, (aktualnie już przeważającego) udziału osób wy-
jeżdżających samotnie lub w małych prywatnych grupach nad zorganizowanymi 
wycieczkami, dodatkowo stale wzmacniany przez oferty tanich lotów i masowe 
korzystanie z opartych o nie propozycji krótkich wypraw do atrakcyjnych ośrodków 
miejskich typu city break22. Drugim ważnym elementem zmiany jest rozszerzenie 
się spektrum zainteresowań turystów kulturowych z walorów tzw. kultury wysokiej 
na miejsca, wydarzenie i pozostałe walory związane z kulturą codzienną, czyli 
w praktyce niemal wszystkie aspekty działalności człowieka, w szczególności 
budownictwo, rzemiosło i przemysł, muzykę popularną, dziedzictwo etniczne 
(w tym tradycje ludowe), wierzenia i religie. Celami wypraw stają się coraz częściej 
obszary nie zurbanizowane i mniejsze ośrodki miejskie, posiadające unikalne 
walory lub po prostu dobrze skonstruowane tematyczne „opowieści”. Zauważalne 
jest także różniące się od niedawnego jeszcze podejście do dziedzictwa i jego au-
tentyczności, wyrażające się w akceptacji dla innych jej form niż tylko potwier-
dzona przez ekspertów obiektywna autentyczność tzw. „zimna”23 (nierzadko 
przecież i tak kwestionowana przez wyniki kolejnych badań historycznych czy 
kulturoznawczych). Jednak także autentyczność „gorąca”, opierająca się na prze-
konaniu turysty o spełnieniu jego oczekiwań i „rzeczywistym” w jego wyobraże-
niu kontakcie z dziedzictwem, potrzebuje podbudowania w postaci atrakcyjnej 
narracji miejsc i wydarzeń, bazującej na faktach lub przynajmniej historycznie 
poświadczonych mitach czy legendach. Tworzy to zapotrzebowanie na zweryfiko-
waną tematyzację przestrzeni. Może ona być realizowana z użyciem metod typo-
wych dla „twardszych” badań historycznych (jak zestawianie i krytyka źródeł czy 
przekrojowe badania archeologiczne) albo „miękkich” (jak te stosowane w antro-
pologii i w humanistycznym kulturoznawstwie). Kolejną coraz częściej zauważalną 

20 Por. W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.
21 Por. m. in. B. McKercher, H. Du Cros, H. Cultural tourism: the partnership between tourism and 

cultural heritage management, Binghamton, New York 2002; G. Richards (red.), Cultural Tourism. 
Global and Local Perspectives, New York, 2007.

22 M. Prylińska, P. Ratkowska, City break – próba wyjaśnienia i zdefiniowania zjawiska w odniesieniu 
do polskiego rynku usług turystycznych, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”,
Nr 10 (2010), s. 4-16.

23 Por. T. Selwyn, The Tourist Image. Myths and Myths Making in Tourism, Chichester 1996, s. 25-30; 
także: A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty, Kraków, 2008, s. 41-56.
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postawą turysty jest niechęć do tak zwanej narracji dominującej, skutkująca ocze-
kiwaniem alternatywnych interpretacji dziedzictwa, dokonywanych z perspektywy 
np. szeregowych aktorów historii albo przedstawicieli grup dawniej niedostrzeganych 
(jak kobiet, poddanych, mniejszości etnicznych czy religijnych). Wytworzenie takich 
narracji, także opartych na fikcyjnej fabule, jeśli mają spotkaniu turysty z miejscem 
i jego dziedzictwem nadać głębszy wymiar, wymaga intensywnej konfrontacji 
z faktami przeszłości. Rośnie także zaufanie do – i skala korzystania z – bezpośred-
nich ofert pakietowych internetowych, dostępnych w Internecie (a zatem oferowanych 
i konsumowanych z pominięciem pośredników takich jak tradycyjni touroperatorzy 
(biura podróży).

Streszczając: coraz liczniejsi i coraz bardziej mobilni indywidualni turyści kul-
turowi, zainteresowani szerszą grupą walorów, obecnych praktycznie w każdym 
miejscu globu, poszukują okazji do urlopu z jak najszerszym marginesem swobo-
dy, a jednocześnie gwarancji podstawowych świadczeń jak transfer do wybranego 
obszaru, usługi na miejscu (nocleg, wyżywienie) połączonych z gwarancją atrak-
cyjnego spędzenia czasu, dostępu do preferowanych walorów i spójnej oferty  
tematycznej. Jak dawniej oczekują rzeczywistego, fizycznego spotkania z żywą 
kulturą lub dziedzictwem, a w każdym razie z tym, co oni sami dla siebie za takie 
dziedzictwo uznają. Przyzwyczajenie do względnie wysokich standardów obsłu-
gi (noclegi, wyżywienie, bilety, ciekawa interpretacja dziedzictwa) łączy się 
z oczekiwaniem elastyczności oferty. Współczesny turysta kulturowy nie chce być  
prowadzony za rękę i pouczany, jednak nie ma także ochoty długo szukać, nie chce 
się gubić i tracić czasu na organizowanie sobie pobytu, a przede wszystkim nie 
lubi być rozczarowany tym, co zobaczy (lub czego, co gorsza, nie zobaczy z powo-
du braku dostępności). 

2.1.2. Odpowiedź podażowa 

Tam, gdzie odpowiedzialni za tworzenie oferty turystycznej zapoznają się z wy-
nikami badań profilów, zachowań oraz preferencji turystów i mają świadomość 
dokonujących się zmian w sferze popytu, zauważalna jest jakościowa zmiana w za-
kresie tworzenia nowych ofert oraz daleko posunięta modyfikacja tych już istnieją-
cych. W szczególności w turystyce miejskiej i tematycznej stało się oczywiste, że 
atrakcyjna i mająca szanse powodzenia oferta musi być: w wysokim stopniu zindy-
widualizowana (np., istniejąca w postaci pakietów indywidualnych), pewna w reali-
zacji (oznaczenie, dostępność) oraz elastyczna. Tworzą ją między innymi pakiety 
organizujące programy „city brak”, propozycje zwiedzania miast, oferta licznych 
hoteli urozmaicona o usługi zewnętrzne, rozszerzające aktywność turysty i skłania-
jące go do przedłużenia pobytu24.

24 Por. O. Artyshuk, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa, 
www.turystykakulturowa.org”, Nr 9 (2010), s. 4- 24.
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Dotyczy to także szlaków kulturowych. Od dawna zwraca się uwagę na koniecz-
ność ich profesjonalizacji, komercjalizacji, oraz organizacji systemowego zarządza-
nia nimi. Od szeregu lat, w naukowej literaturze poświęconej tej problematyce 
pojawiają się wnioski i całe katalogi postulatów, formułowanych przez badaczy 
w oparciu o przeprowadzone badania25. W kontekście rozpoznanej sytuacji i potrzeb 
polskich szlaków kulturowych oraz w świetle wyników własnych badań szeregu 
polskich systemów autor zestawił najistotniejsze z nich. Opracował także zestaw 
kryteriów decydujących o faktycznym poziomie oferty szlaku oraz postulatów 
uzupełniających, których realizacja zwiększa atrakcyjność – i tym samym także 
konkurencyjność danego systemu. Zestaw 4 kryteriów – które spełnione w wyso-
kim stopniu, określają dojrzałość produktu turystycznego typu szlak26 – autor 
oznaczył mianem kryteriów materialności szlaku, co w jego intencji ma stanowić 
jasny przekaz skierowany do przedstawicieli branży i odbiorców oferty. Określanie 
linearnych systemów tematycznej penetracji turystycznej (czyli szlaków) tym 
mianem, na podstawie uprzedniej weryfikacji ich struktury i oferty, ma im gwa-
rantować, że konkretny system rzeczywiście fizycznie funkcjonuje w przestrzeni 
turystycznej, w przeciwieństwie do wirtualnych propozycji, niejednokrotnie ogra-
niczających się do opublikowanych „pomysłów na zwiedzanie” bez gwarancji 
dostępu do miejsc i obiektów czy aktualnej informacji turystycznej, albo systemów 
wyznaczonych w terenie, jednak opuszczonych i zapomnianych przez ich organi-
zatorów. Pojęcie materialności, funkcjonujące w literaturze fachowej od 2008, 
w międzyczasie weszło do powszechnego użycia w refleksji naukowej na temat 
turystyki oraz do polskiej dydaktyki.

2.1.3. Cztery kryteria materialności 

Już w pierwotnej prezentacji koncepcji szlaków materialnych, zawartej w pierw-
szej polskiej monografii turystyki kulturowej kryteria te zostały uzasadnione i po-
krótce opisane27, z ich uwzględnieniem były także waloryzowane i prezentowane 

25 Najobszerniejsze zestawienia wniosków odnoszących się do organizacji szlaków o profilu kulturo-
wym, uzasadnionych badaniami systemów tego rodzaju, a w niektórych przypadkach także całe 
katalogi postulatów znajdują się w następujących publikacjach zagranicznych L. Puczko T. Ratz 
(2007), Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, (w:) G. Richards (red.), 
Cultural tourism, Global and Local perspectives, New York, s. 131-148 oraz Steinecke A., Kultur-
tourismus. Marktstrukturen, Fallstudien, Perspektiven, Muenchen-Wien 2007, oraz polskich: 
A. Stasiak, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo“, Nr 10 (2006), s.9-40; A. Mikos 
v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008; A. Mikos 
v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 2010; Gaweł 
Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Kraków, 2011.

26 Szerzej na temat szlaku jako produktu turystycznego, por. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, 
Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Warszawa 2010.

27 A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen… dz. cyt., s. 294nn.
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wybrane polskie szlaki kulturowe28. W kolejnej monografii autora, poświęconej 
wyłącznie szlakom tematycznym i opartej na szczegółowym badaniu ich organiza-
cji te kryteria zostały uściślone, zastosowane do oceny potencjału turystycznego 
szeregu szlaków jako systemów organizacji turystyki, a także uzupełnione o szereg 
innych postulatów badaczy tej problematyki, traktowanych jako pożądane aspekty 
rozwijania oferty i powiększania atrakcyjności oraz konkurencyjności szlaków29. 
Poszczególne kryteria materialności: tematyzacja szlaku, dostępność obiektów oraz 
koordynacja – były szerzej uzasadniane i stały się przedmiotem kolejnych badań 
szeregu polskich i zagranicznych szlaków kulturowych, a wyniki tych badań były 
publikowane w odrębnych opracowaniach autora30. W międzyczasie na zapropono-
wanej ocenie organizacji szlaków oparto liczne opracowania polskich badaczy31, 
a także podjęto kompleksowe przebudowy ich struktury i oferty. w tym przedsię-
wziętą na największą skalę przebudowę jednego z najważniejszych systemów tego 
rodzaju, Szlaku Piastowskiego32. Odsyłając czytelnika poszukującego szczegółowych 
definicji i zastosowań do wskazanych opracowań, w tym miejscu zamieścimy krót-
ki opis kryteriów materialności szlaku za pomocą najistotniejszych wynikających 
z nich wymagań w stosunku do konkretnego systemu. W formie zestawienia znaj-
duje się on w poniższej Tabeli (1).

28 A. Mikos v. Rohrscheidt A., Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakre-
sie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 2 (2008), 
s 17- 32; A. Mikos v. Rohrscheidt, Polskie szlaki turystyczno-kulturowe: kryteria i zasady waloryzacji 
potencjału, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 4 (2009), s. 4-28.

29 A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea… dz. cyt, s. 51-68.
30 A. Mikos v. Rohrscheidt, Od ekstremalnej specjalizacji do „silva rerum” – problemy koncepcyjnej 

i praktycznej tematyzacji polskich szlaków kulturowych, 2010 (w:) M. Kazimierczak (red.), Współ-
czesne podróże kulturowe, Poznań, s.65-88; Mikos v. Rohrscheidt A., Faktyczna dostępność tury-
styczna obiektów sakralnych jako problem turystyki religijnej w Polsce, (w:) Z. Kroplewski, 
A. Panasiuk (red.), Turystyka Religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne, Szczecin 2011, (ZN 647), 
s. 35-57; Mikos v. Rohrscheidt A., Koordynacja turystycznych szlaków tematycznych – analiza 
wybranych systemów polskich i europejskich, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, 
Nr 1 (2012), s. 35-61.

31 Kryteria materialności zastosowano m.in. (w:) Kruczek Z., Szlak Oscypkowy w Małopolsce. Droga 
od pomysłu do produktu turystycznego (w:) B. Włodarczyk, B. Krakowiak J. Latosińska (red.) 
Kultura i turystyka, Wspólna droga, Łódź 2011, s.101-112, Fidyk K., Szlaki turystyczno-kulturowe 
Małopolski – stała oferta czy efemeryczne zjawisko? (Ibidem, s.87-99); natomiast całkowita ocena 
zgodna z wymienioną metodologią została zrealizowana w przypadku około 10 szlaków polskich 
i zagranicznych, a jej wyniki podano m.in. (w:) Mikos v. Rohrscheidt A., Waloryzacja potencjału 
turystyczno-kulturowego szlaku tematycznego Niemiecki Szlak Bajek – Deutsche Märchenstrasse, 
„Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 9 (2011), s. 52-77; Czajkowski Sz., 
Mikos v. Rohrscheidt A., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego pętli wielkopolsko – 
lubuskiej Szlaku Cysterskiego, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 1 (2012), 
s. 66-87; Buryan P., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego andaluzyjskiego Szlaku 
Kalifatu Kordoby, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 2 (2012), s. 76-95; 
Cerkaski T., Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Wielkopolskiej Drogi Świętego 
Jakuba, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 6 (2012), s. 59-78.

32 Por. A. Dubińska, Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Ma-
łopolska Ścieżka Winna, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 8 (2013); 
A. Mikos v. Rohrscheidt, Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, organizacja, zarządzanie, 
Kraków 2013.
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Tab. 1. Kryteria materialności szlaku 

kryterium  
uzasadnionej 
tematyzacji

naukowej opracowania naukowe nt. eksploatowanego 
aspektu dziedzictwa, samego szlaku lub jego 
kluczowych obiektów, potwierdzające ich au-
tentyczność kulturową.

popularyzacyjnej dostępność aktualnej literatury popularyzacyj-
nej na temat szlaku i (przynajmniej) kluczo-
wych obiektów: przewodniki, informatory, fil-
my, prezentacje, inne

kryterium  
oznaczenia

tras szlaku oznaczenie przy drogach publicznych prze-
biegu trasy szlaku oraz zjazdów w kierun-
ku obiektów. Oznaczenie rowerowych tras  
szlaku.

obiektów szlaku tablice szlaku przy jego obiektach z danymi 
obiektu i szlaku oraz koordynatora, identyfiku-
jące obiekt jako część systemu

systemowego obecność szlaku jako systemu i jego obiektów 
jako miejsc powiązanych w systemach nawi-
gacji satelitarnej (jak GPS) oraz aplikacjach 
mobilnych dostępnych w Internecie

kryterium  
dostępności 
obiektów

komunikacyjnej Możliwość dojazdu do obiektów samocho-
dem, autokarem, innym środkiem lokomo-
cji, środkami transportu publicznego. Odle-
głość od stacji i przystanków. Parkowanie przy 
obiektach.

faktycznej Możliwość zwiedzania obiektu w wyznaczo-
nym czasie bez konieczności zapowiedzenia 
i innych utrudnień.

kryterium  
koordynacji 
szlaku

zakres minimalny 1. monitoring stanu systemu, w tym oznacze-
nia tras i obiektów, ich stanu i dostępności,  
2. zbieranie, wytwarzanie, przetwarzanie, ak-
tualizacja i dystrybucja informacji nt. szlaku, 
obiektów i eventów 3. organizowanie / współ-
organizowanie promocji.

zakres optymalny 4. inicjowanie i dystrybucja usług prostych 
(zwiedzanie, warsztaty, pokazy itd.), szkolenia 
personelu, 5. organizowanie usług złożonych 
(pakiety, eventy, wycieczki) dla szlaku, odcin-
ków lub miejsc i ich dystrybucja, 6. zlecanie, 
promocja, dystrybucja imprez, usług i produk-
tów podmiotom zewnętrznym, egzekwowanie 
ich realizacji i jakości. 7. przeprowadzanie lub 
zlecanie badania ruchu turystycznego na szla-
ku, opinii i preferencji turystów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki …  
dz. cyt., s. 54-61, A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych, 2012, art. cyt. s.
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Podany opis kryteriów (będący streszczeniem opracowanych przez autora spe-
cyfikacji, precyzyjnie opisanych w formularzach badania szlaku i obiektów, stoso-
wanych w analizach potencjału i audytach szlaków tematycznych) ilustruje nie  
tylko faktyczny zakres czterech głównych kryteriów oceny, ale i daje orientację na 
temat korzyści uzyskiwanych dzięki ich wdrożeniu do organizacji konkretnego 
systemu. Traktowane są tu łącznie i określane odtąd (w sytuacji ich spełnienia) jako 
materialna postać organizacji szlaku. W kolejnych dwóch częściach opracowania 
zostaną szczegółowo zaprezentowane listy korzyści, możliwych do uzyskania przez 
turystów (rozdział 2) – dzięki wdrożeniu i rozpowszechnieniu tych kryteriów – 
w badaniu, ocenie i klasyfikacji szlaków kulturowych, a w konsekwencji także 
w tworzeniu nowych systemów tego rodzaju (rozdział 3).

2.2. Materialność szlaku wyznacznikiem nowoczesnego standardu 
w oczach konsumentów

Spełnienie przez linearny system penetracji turystycznej kryteriów materialno-
ści, poddane weryfikacji w drodze niezależnego audytu szlaku (uwzględniającego 
te kryteria) i podane do wiadomości publicznej, skutkuje pojawieniem się solidnej 
„marki” danego produktu na krajowym rynku ofert turystycznych. To z kolei, nie-
zależnie od korzyści dla samego systemu, wynikających z podniesienia poziomu 
jego organizacji, może się przełożyć na wzrost zainteresowania adresatów jego ofer-
ty. Chodzi o dwie zasadnicze grupy konsumentów. 

Z jednej strony są to organizatorzy turystyki (biura podróży, operatorzy inter-
netowych obszarowych lub tematycznych pakietów turystycznych, organizacje spo-
łeczne aktywne w realizacji wypraw turystycznych). W przypadku zweryfikowa-
nych szlaków materialnych mają oni gwarancję przyzwoitej obsługi. Przykładowo: 
uzyskiwana informacja jest aktualna, dostępność obiektów dla wysyłanej wyciecz-
ki – gwarantowana, usługi przewodników – wykonywane przez kwalifikowaną 
kadrę, a nie przypadkowe osoby (co ma tym większe znaczenie w obliczu realizo-
wanej właśnie w Polsce tzw. deregulacji zawodów przewodnika i pilota wycieczek). 
Touroperatorzy nie muszą także w oddali od swojej siedziby od podstaw tworzyć 
atrakcyjnego programu pobytu dla grupy, ponieważ z reguły mogą go otrzymać od 
koordynatora szlaku. Mogą także zlecić stałemu i wiarygodnemu partnerowi na 
miejscu (właśnie koordynatorowi) rezerwację części lub większości potrzebnych im 
usług, a nawet zakupić je w pakiecie, korzystając z rabatu cenowego. Otrzymują 
również gotowe materiały informacyjne i promocyjne, wytworzone na potrzeby szla-
ku. Dodatkowo znika pewna część kosztów promocji wycieczek dla danej destyna-
cji, ponieważ koordynator szlaku materialnego sam także dba o obecność jego  
oferty w mediach i na rynku. Przez to po pierwsze łatwiej nakłonić potencjalnych 
turystów do wyboru tej właśnie destynacji, po drugie – więcej osób w obszarze 
aktywności danego organizatora wypraw, zapoznanych już z ofertą szlaku, poszu-
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kuje możliwości zorganizowanego wyjazdu w jego przestrzeń i trafia do touropera-
tora jako realizującego wycieczki po szlaku. W przypadku szerszego zakresu ko-
ordynacji szlaku organizatorzy wycieczek mogą także zakupić gotowe programy 
wypraw dla swoich grup, co oszczędzi im pracy koncepcyjnej w biurze i tym samym 
obniży koszty. Ofertę szlaku traktują wówczas jako gotowy produkt i pośredniczą 
w jej sprzedaży, wykorzystując swoje gotowe kanały dystrybucji, co jest korzystne 
dla obu stron. Mogą także organizować wycieczki w przestrzeń szlaku w okresie 
szczególnego nasycenia atrakcjami, korzystając z zestawianych przez koordynato-
ra szlaku lokalnych pakietów dla poszczególnych miejsc, w tym tzw. pakietów 
okazjo-nalnych, organizowanych w czasie trwania eventów tematycznych. Z ich 
punktu widzenia informacja o potwierdzeniu spełnienia wymagań, opisanych 
w tabeli 1. jest więc nie tylko wiarygodnym sygnałem o dobrze przemyślanej 
i przygotowanej propozycji, którą mogą bez dodatkowych kosztów prac koncep-
cyjnych wykorzystać jako podstawę programu wycieczek (pakietów), ale także 
stanowi niejako zaproszenie do podjęcia stałej współpracy z koordynatorem szlaku 
jako miejscowym partnerem, mogącym reprezentować ich na miejscu i realizować 
dla nich sprzedane oferty. 

Z kolei turystów indywidualnych, preferujących samodzielne podróże, jednak 
najczęściej poszukujących gwarancji uzyskania konkretnych usług (jak nocleg, zwie-
dzenie wybranych celów, przewodnictwo na miejscu, rezerwacja udziału w wybra-
nej imprezie lub skorzystania z innej atrakcji, często także lokalny transfer) fakt  
potwierdzenia profesjonalnego poziomu organizacji szlaku skłoni zapewne do sko-
rzystania z usług jego koordynatora zamiast żmudnego poszukiwania i „sklejania” 
poszczególnych elementów w różnych miejscach szlaku. Dodatkowym argumentem 
będzie w ich wypadku fakt, że z reguły oferta połączona w pakiet i sprzedawana 
większej liczbie odbiorców ma niższą cenę niż suma usług wchodzących w jej skład, 
nabywanych osobno. Szlak tak zorganizowany, po potwierdzeniu przez pierwszych 
korzystających (a w dobie elektronicznych forów i portali turystycznych opinie upo-
wszechniają się błyskawicznie) stanie się w ich oczach propozycją konkurencyjną 
w stosunku do innych potencjalnie atrakcyjnych destynacji wakacyjnych. Potwier-
dzona autentyczność kulturowa walorów szlaku, połączona z pewnością uzyskania 
dobrej obsługi podczas podróży może okazać się elementem rozstrzygającym na ko-
rzyść szlaku, nawet jeśli walory eksploatowane w ramach tego systemu są mniej 
znane niż te zlokalizowane w innych branych pod uwagę miejscach lub na szlakach. 
Można powiedzieć, że z punktu widzenia turysty materialny status szlaku jest swe-
go rodzaju obietnicą: my za twoje pieniądze proponujemy ci naprawdę coś auten-
tycznego, coś ci też na pewno damy, a nie tylko opiszemy i pozostawimy cię tobie 
samemu (w przeciwieństwie do tzw. wirtualnych szlaków i ich także wirtualnych 
ofert, których jest coraz więcej i którym coraz mniej wierzysz). Przyjedź zatem tu, 
a nie jedź gdzie indziej. Zaufaj naszym znakom (to znaki przestrzeni i jednocześnie 
jakości, gwarancja naszego wsparcia w każdej chwili) – a my doprowadzimy cię 
tam, gdzie coś naprawdę jest, przyjmiemy cię, pokażemy ci to, co chcesz zobaczyć 
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i zapewnimy ciekawe przeżycie. Poniższa tabela 2 prezentuje bardziej szczegóło-
wo najważniejsze „gwarancje” wynikające dla turysty z realizacji czterech kryteriów 
materialności szlaku tematycznego. 

Tab. 2. Efekty realizacji kryteriów materialności szlaku widziane  
od strony konsumenta

Kryterium Obietnica

Tematyzacja – zgodność tematyczna 
obiektów

Autentyczne dziedzictwo historii (sztuki, 
itd.), na pewno jest w tym miejscu i tam  
je napotkasz

Tematyzacja – Literatura popularna  
na miejscu

Przekażemy ci wiedzę na poziomie, jaki 
preferujesz i atrakcyjnie dla ciebie

Oznaczenie tras Poprowadzimy cię od miejsca do miejsca. 
Będziesz samodzielny, ale się nie zgubisz, 
nie stracisz czasu

Oznaczenie obiektów W jednym miejscu dowiesz się, co 
jest ciekawego wokół, z naszą pomocą 
zaplanujesz dalszą drogę

Dostępność komunikacyjna Dojedziesz publiczną komunikacją, 
spokojnie zwiedzisz i powrócisz. Albo: 
bezpiecznie zaparkujesz samochód. 

Dostępność faktyczna Na pewno wejdziesz tam, gdzie zamierzasz, 
nie „ucałujesz klamki”, nie musisz się 
zapowiadać

Koordynacja – informacja W każdym momencie i miejscu masz 
aktualną informację o szlaku i jego 
obiektach, wystawach, dostępności, 
wydarzeniach

Koordynacja – monitoring oferty Gwarantujemy aktualność oferty, 
odpowiadamy za jej jakość

Koordynacja – usługi (przy szerszym 
zakresie koordynacji)

Zarezerwujemy dla Ciebie nocleg, posiłek, 
zwiedzanie, udział w imprezie, inne…?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki …  
dz. cyt., s. 54-61, A. Mikos v. Rohrscheidt, Koordynacja turystycznych, 2012, art. cyt..,  

Mikos v. Rohrscheidt, Faktyczna dostępność… art. cyt., A. Mikos v. Rohrscheidt,  
Od ekstremalnej specjalizacji… art. cyt..

Powyższa lista korzyści pojedynczego turysty nie jest pełna. Z pewnością moż-
na do niej dopisać szereg innych, jak realna oszczędność czasu, którego nie traci on 
na pozyskiwanie informacji czy wyszukiwanie optymalnego sposobu dojazdu, albo 

Armin Mikos von Rohrscheidt – Materialność szlaku tematycznego jako wyznacznik...



42

redukcja wydatków występująca najczęściej przy nabywaniu usług w pakiecie, or-
ganizowanym na przykład przez koordynatora szlaku. Powyżej wymieniono te 
tylko korzyści, które wystąpią na pewno przy spełnieniu kryteriów materialności  
szlaku w stopniu minimalnym, w ostatnim elemencie zaledwie zaznaczając możli-
wości innych profitów, pojawiających się przy poszerzeniu zakresu działania koor-
dynatora szlaku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że także sposób realizacji innych 
kryteriów może mieć bezpośrednie przełożenie na szereg dodatkowych korzyści tu-
rysty. Na przykład oznaczenie tras alternatywnych dla rowerzystów czy atrakcyjne 
materiały o szlaku i obiektach (jako dodatkowa forma spełnienia kryterium tema-
tyzacji) skierowane do konkretnych grup, np. dzieci, hobbystów i pasjonatów i opra-
cowane pod kątem ich możliwości percepcji albo szczególnych zainteresowań – 
zwiększają atrakcyjność systemu dla tych grup odbiorców. Opis kryteriów określa 
zatem niezbędne minimum, nie ogranicza jednak kreatywności organizatorów szla-
ku w ich realizacji na taki sposób, by przekładały się one na dodatkową satysfakcję 
odbiorcy, a systemowi przymnażały atrakcyjności.

2.3. Materialność szansą dla polskich szlaków kulturowych

Potencjalne korzyści z rozpowszechnienia materialności szlaków dla samych  
systemów i powiązanych z nimi podmiotów, jak również dla całego tematycznego 
segmentu krajowej oferty turystyki kulturowej mogą być ujęte w czterech zasadni-
czych grupach, szczegółowo opisanych poniżej.

2.3.1. Znaczenie materialności szlaku jako standardu dla samego szlaku 

Dla kreatorów i organizatorów nowych szlaków kryteria materialności, jeśli 
potraktują je jako integralny element koncepcji, mogą stać się rodzajem wygodnej 
„checklisty” tego, co należy zrobić. Przydatne do tego mogą być szczegółowe wersje 
kryteriów, opisane w cytowanej już publikacji33, zawierającej także gotowe formularze 
do badania szlaków i obiektów. Standardy organizacji szlaku jako produktu, opierające 
się na kryteriach materialności można stosować tak w budowie nowych szlaków, jak 
i w modernizacji oferty istniejących (co mogłoby przynieść namacalne korzyści m.in. 
w reorganizacji polskich szlaków cysterskich oraz szeregu innych). 

Zarządzający szlakami (ich koordynatorzy) mogą łatwiej promować swoje 
produkty pod warunkiem upowszechnienia standardu organizacji szlaku opartego 
na czterech kryteriach. Wystarczy wtedy wskazywanie na fakt spełnienia przez 
własny szlak kryteriów materialności, z których wynikają wprost gwarancje zesta-
wione w tabeli 2. Mogą oni także (do wewnętrznego użytku) pozyskać dodatkowe 
uzasadnienie dla żądania od partnerów szlaku (w tym administratorów obiektów 

33 Por. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne, dz. cyt. s. 135-141; s. 388-401.

Rozdział I. Determinanty rozwoju szlaków kulturowych 



43

i lokalnych samorządów) spełniania standardów np. pełnej dostępności czy właści-
wego oznaczenia obiektów albo dróg dojazdowych.

Poszczególni partnerzy szlaku (obiekty, organizacje turystyczne i społeczne, 
inni), a także usługodawcy w przestrzeni szlaku (przewodnicy, piloci wycieczek, 
obiekty noclegowe i gastronomiczne, inni) dzięki wdrożeniu poszczególnych 
kryteriów odnoszą konkretne korzyści. Przy prowadzeniu aktywnej koordynacji 
szlaku ich aktywność realizowana jest w zespole, który zapewnia wzmocnienie 
efektu synergii przez wzajemne promowanie się obiektów i usług (w poszczegól-
nych punktach szlaku, na wspólnych portalach internetowych, w podejmowanych 
wspólnie działaniach promocyjnych). Dzięki właściwemu oznaczeniu szlaku 
następuje wzrost popytu na poszczególne usługi: turyści zaczynają bowiem ko-
rzystać z oferty kolejnych obiektów, oznaczonych jako następne atrakcyjne cele. 
Wzrostowi skali wykorzystania oferty służy także dobre wytyczenie rozmaitych 
dróg dotarcia i tras alternatywnych, np. rowerowych – w tym ostatnim wypadku 
może dojść nawet do pozyskania dla szlaku zupełnie nowej grupy konsumentów. 
Z kolei dobrze zrealizowane kryterium tematyzacji, połączone z umiejętną (zro-
zumiałą i atrakcyjną w formie) popularyzacją wyników badań naukowych powo-
duje powiązanie poszczególnych miejsc i usług w świadomości turysty-odbiorcy, 
może się zatem przełożyć na przedłużenie jego pobytu w przestrzeni szlaku 
i wykorzystanie większej ilości usług w liczniejszych miejscach. Dobrze zreali-
zowana tematyzacja może także stanowić inspirację do nowych, oryginalnych 
a może także unikalnych usług kreowanych na miejscu, zwiększających atrak-
cyjność systemu jako całości i generujących kolejne zyski, dla tych samych lub 
nowych oferentów.

2.3.2. Znaczenie materialności szlaku jako kryterium dla samorządów  
i innych płatników pieniędzy publicznych 

Już na etapie tworzenia szlaku, stosując kryteria materialności jako elementy 
oceny projektu, można łatwo zweryfikować wartość składanych propozycji, okre-
ślając, czy są to realistyczne koncepcje służące turystyce i turystom (i przystające 
do współczesnych standardów), czy też tylko fikcyjne pomysły, ukierunkowane na 
pozyskanie środków finansowych z dostępnych programów rozwoju regionalnego 
oraz innych funduszy czy subwencji, na stworzenie wygodnych etatów, albo jeszcze 
wynik nierealistycznej oceny atrakcyjności lokalnych walorów ze strony pomysło-
dawców lub lokalnego samorządu. Stosowanie proponowanych kryteriów pozwoli 
wówczas uniknąć marnotrawienia środków na koncepcje nieprzemyślane, albo – co 
gorsza – od początku nie mające szans na wykreowanie prawdziwego produktu 
turystycznego. Wpisując takie kryteria do regulaminu oceniania projektów w za-
kresie „szlaki turystyczne” uzyskuje się więc nie tylko barierę wymuszającą dobry 
poziom projektów i konsekwentną ich realizację, ale także wiarygodne uzasadnienie 
dla odrzucania tych propozycji, które nie spełniają podstawowych warunków realnej 
oferty turystycznej. 
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Efektem tego może być likwidacja lub przynajmniej wielka redukcja liczby szla-
ków zamykanych lub opuszczanych niedługo po ich wytyczeniu („zbudowaniu”) 
i po zużyciu przeznaczonych na to środków. Można bowiem uzależnić ich przyzna-
nie (lub wypłatę kolejnych transz) od spełnienia kryteriów w określonym czasie, 
a nawet od weryfikacji działania stworzonego systemu przy spełnianiu tych kryte-
riów przez jakiś czas po jego oficjalnym otwarciu,. Wtedy pojawia się szansa, że wy-
dane pieniądze przynajmniej zaczną się zwracać i szlak „przeżyje” swoje narodziny, 
ponieważ zdąży zostać „odkryty” przez turystów i zacznie być eksploatowany, a tym 
samym przynosić dochody.

Z kolei – zapisane w statutowych dokumentach istniejącego szlaku – kryteria 
materialności mogą stanowić dobre podstawy (a jeśli są wystarczająco szczegó-
łowe, nawet przydatne narzędzia) do monitoringu działania istniejących już 
szlaków i rozliczania bieżącego zarządzania takim złożonym produktem pod ką-
tem spełniania podstawowych elementów gwarantujących jego rzeczywiste funk-
cjonowanie.

2.3.3. Znaczenie materialności szlaku jako standardu dla badań naukowych 
i dydaktyki

Powszechne uznanie materialności szlaków (w międzyczasie już przez licznych 
badaczy stosowanych jako istotne kryteriów oceny poziomu ich organizacji i ko-
mercjalizacji) pozwoliłoby uzyskać jasność ewaluacji w tym jednym choćby aspek-
cie oceny oferty linearnych systemów organizacji turystyki. Stosując do wszystkich 
systemów te same kryteria i ich określenia, za którymi stoją konkretne wymagania 
i procedury weryfikacji, wszyscy wiedzieliby, co i jak zostało ocenione i jak wypa-
dły wyniki. Naturalnym skutkiem byłaby wówczas porównywalność tych ocen, 
umożliwiająca szersze analizy tej grupy produktów w skali regionu i kraju, formu-
łowanie wniosków na wyższym poziomie ogólności oraz postulatów odnoszących 
się do całej sfery organizacji turystyki tematycznej. 

Wykorzystując wyniki takich badań w dydaktyce – podczas zajęć z turystyki 
kulturowej czy z budowy produktu turystycznego oraz jego marketingu – można 
skuteczniej edukować personel dla obsługi szlaków. Tak przygotowani absolwenci 
znaliby nie tylko ich cele, walory i lokalizację, ale także rozumieliby znaczenie 
zachowywania standardów w zakresie ich organizacji i funkcjonowania i konieczność 
współpracy dla wspólnej korzyści w ramach poszczególnych systemów. W krótkim 
czasie na rynku pracy pojawiłaby się grupa ludzi mających dobrą bazę teoretyczną 
i doświadczenie płynące z przeprowadzonych w ramach ćwiczeń i badań tereno-
wych analiz konkretnych przypadków. Tym samym byliby oni gotowi do podjęcia 
poszczególnych funkcji w dziedzinie koordynacji szlaków czy przygotowywania 
szeregu usług w ramach ich oferty, a niektórzy z nich mogliby podjąć się nawet pro-
fesjonalnego kreowania nowych produktów.
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2.3.4. Materialność szlaków jako szansa dla krajowej oferty turystyczno-
kulturowej

Pojawienie się grupy kulturowych szlaków turystycznych z jasno zdefiniowanym, 
zweryfikowanym i formalnie nadanym statusem szlaku materialnego (identyfiku-
jącym je jako rozwinięte produkty turystyczne tego rodzaju) niezależnie od korzy-
ści dla samych szlaków wprowadziłoby na krajowy rynek turystyczny nowy element 
konkurencji, przy czym byłaby to konkurencja wyłącznie w jej pozytywnym wy-
miarze. Po pierwsze, ponieważ osiąganie przez kolejne szlaki tego statusu łączyłoby 
się ze spełnianiem wymagań leżących w interesie turystów i wzmacniających po-
zytywne efekty funkcjonowania samych systemów (synergię) oraz skutki ich dzia-
łania dla obiektów (poziom obsługi), lokalnych społeczności (nowe miejsca pracy 
w ramach usług i pakietów turystycznych) i samorządów (wzrost podatków od do-
chodów i usług). Po drugie, ponieważ w miarę rozpowszechniania się statusu szla-
ków materialnych realizacji polem konkurencji stałoby się tworzenie nowoczesnych 
produktów: z jednej strony opartych na autentycznym dziedzictwie, z drugiej – 
przyjaznych turyście. Stopniowo doprowadziłoby to do podniesienia jakości oferty 
turystyki tematycznej. Przyczyniłoby się także walnie do wyeliminowania, a przy-
najmniej wyraźnego oddzielenia grupy fikcyjnych propozycji, rozpoznawanych przez 
konsumenta-turystę jako nierzetelne dopiero w momencie konsumpcji, czyli – zbyt 
późno. Z kolei rozsądne finansowanie z pieniędzy publicznych i funduszy rozwojo-
wych wyłącznie koncepcji zapewniających faktyczne usługi pozwoliłoby na efek-
tywne wykorzystanie środków krajowych i europejskich, dostępnych zapewne już 
tylko przez ograniczony czas i osiągnięcie z ich pomocą większych i trwalszych 
efektów edukacyjnych i ekonomicznych. Innym, i także nie najmniej ważnym efek-
tem wprowadzenia takiego standardu mogłoby się stać większe lub mniejsze prze-
sunięcie turystycznych preferencji Polaków z biernego wypoczynku na aktywne 
uczestnictwo w kulturze, realizowane między innymi podczas zwiedzania szlaków 
tematycznych. Skutkowałoby ono także poszerzeniem intelektualnych horyzontów 
oraz lepszym zrozumieniem historycznej i kulturowej różnorodności, której świa-
dectwem jest rodzime dziedzictwo. Poprawiająca się oferta krajowa mogłaby skło-
nić przynajmniej część turystów do spędzania urlopu w Polsce, poprawiając saldo 
wymiany ekonomicznej kraju, przynajmniej niektóre szlaki mogłyby również przy-
ciągnąć gości zza granicy, jeszcze bardziej zmieniając je na korzyść.

Podsumowanie

Status szlaku materialnego opisuje ofertę systemu tematycznego jako trwałą, ak-
tualną i wiarygodną. Jest zatem dobrą podstawą jego komercjalizacji. Materialność 
szlaku zapewnia jego atrakcyjność w oczach touroperatorów a tym samym konku-
rencyjność na rynku zorganizowanej turystyki. Dla indywidualnego turysty mate-
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rialność może być gwarancją udanego urlopu tematycznego: z gotowym „pomy-
słem”, dostępnymi obiektami, potrzebnymi świadczeniami, ewentualnie z ciekawy-
mi imprezami, w których może uczestniczyć. Drogą do uzyskania statusu material-
ności jest spełnienie jej czterech kryteriów: pełnej tematyzacji, pełnej dostępności, 
konsekwentnego oznaczenia i koordynacji w możliwie szerokim zakresie. W inte-
resie samych systemów (szlaków tematycznych), racjonalnego finansowania rozwo-
ju krajowej oferty turystyki kulturowej, partnerów szlaków, w tym usługodawców, 
a nie na końcu także turystów jako konsumentów, podejmowane w Polsce modyfi-
kacje oferty szlaków kulturowych i nowe projekty powinny koniecznie uwzględniać 
materializację tych systemów. Inaczej skazane są na porażkę, a entuzjazm, energia 
i środki włożone w ich tworzenie i organizację – na zaprzepaszczenie. Z tego same-
go powodu wnioski o dofinansowanie tworzenia, przebudowy lub funkcjonowania 
szlaków kulturowych winny być oceniane pod kątem uwzględnienia kryteriów ma-
terialności. Upowszechnienie tych kryteriów i powszechne posługiwanie się nimi 
tak w założeniach oceny funkcjonowania szlaków, w dydaktyce turystyki, jak i w pro-
mocji systemów tematycznych powinny przyczynić się do podwyższenia poziomu 
polskiej oferty w tej dziedzinie, a tym samym jej konkurencyjności. Efektem tego 
powinno być zwiększenie ruchu turystycznego na tych szlakach, z pozytywnymi 
skutkami dla skali zatrudnienia w poszczególnych miejscach ich przestrzeni i w do-
chodach ludności oraz lokalnych samorządów. Jeśli bowiem dobrze obsłużeni tury-
ści będą odjeżdżali zadowoleni, przyjadą kolejni, a więcej ludzi na miejscu będzie 
miało pracę.

Prawidłowo zagospodarowane dziedzictwo może naprawdę służyć kolejnemu 
pokoleniu, a nie tylko pozostawać drogim w utrzymaniu i coraz bardziej obcym, bo 
nie rozumianym reliktem przeszłości. 

Rozdział I. Determinanty rozwoju szlaków kulturowych 
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3. Miejsca wydarzeń historycznych jako obiekty 
turystyczne. Refleksja historyka

Historyk, jak podaje „Słownik języka polskiego”, to „badacz dziejów”34, a więc 
rzeczy minionych. Stąd moja refleksja nie będzie odnosiła się do współczesności, 
do tego jak obecnie miejsca wydarzeń historycznych wykorzystywane są jako obiek-
ty turystyczne, tylko będę się zastanawiał jak w przeszłości od czasów starożytnych 
do lat osiemdziesiątych XX wieku traktowane były obiekty wiążące się z ważnymi, 
jak byśmy to teraz powiedzieli, eventami, najczęściej natury politycznej. 

Już starożytni Grecy i Rzymianie w swoich turystycznych wędrówkach 
uwzględniali miejsca historyczne. Rzymski mąż stanu, filozof Cyceron podczas 
pobytu na studiach w Atenach w pierwszym wieku p.n.e. wraz z przyjaciółmi 
odbył wycieczkę do dawnej Akademii, gdzie nauczał słynny grecki myśliciel  
Platon. O tej wyprawie tak pisał: „Trudno powiedzieć, czemu wyjątkowo bliskie  
są nam miejsca, gdzie znajdujemy ślady ludzi kochanych albo podziwianych. 
Nawet moje umiłowane Ateny cenię tak bardzo nie dla wspaniałych budowli 
i cudownych dzieł sztuki, ale ze względu na pamięć o wielkich ludziach. Znam 
miejsca, gdzie mieszkali, gdzie zwykli przesiadywać i dyskutować, odwiedzam 
także ich grobowce. To miejsce będę teraz kochać w dwójnasób”35. To słowa 
pozostają do dnia dzisiejszego w pełni aktualne.

 Wyjeżdżano by podziwiać zabytki kultury materialnej np. słynne już w czasach 
rzymskich piramidy, kolosy Memnona, aleję Sfinksów w Egipcie czy grobowce 
w Dolinie Królów, na których greccy i rzymscy podróżnicy zostawiali swoje pod-
pisy, a niekiedy i inskrypcje zawierające komentarze. Na jednym z grobowców 
w Dolinie Królów można znaleźć taki napis: „Ja, Palladius z Hermopolis, sędzia 
widziałem i byłem zdumiony”36. Zaciekawienie budziły też budowle z czasów 

34 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1964, t. III, s. 86. 
35 Cyceron, O prawach 2,4. przeł. I Żołtowska, Kęty 1999, s. 124. 
36 Cyt za: L. Casson, Podróże w starożytnym świecie, Wrocław 1981, s. 201.
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hellenistycznych takie jak: słynna latarnia morska na wyspie Faros pod Aleksandrią, 
jeden z siedmiu cudów świata, a także miejsca ważne dla greckiej czy rzymskiej 
historii. 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania były obiekty związane z postacią 
Aleksandra Wielkiego, np. jego monumentalny grobowiec znajdujący się w Alek-
sandrii, dom w Babilonie, gdzie umarł; w Gortynie arkadyjskiej demonstrowano 
jego rzekomą włócznię37, a w Cheronei, miejscu zwycięskiej bitwy wojsk jego ojca 
Filipa II z Grekami, oglądano „dąb Aleksandra”, pod którym wielki wódz przybywał 
w rozbitym dla niego namiocie38. Wielu Rzymian szukając korzeni swojej cywili-
zacji wędrowało do Ilionu, miasta powstałego na ruinach Troi, gdyż zgodnie  
z tradycją Rzym miała założyć grupa Trojan pod wodzą Eneasza ocalanych ze spa-
lonego miasta. Wypadało bywać też w miejscach szczególnie ważnych dla historii 
danego kraju i tak Grecy odwiedzali pole bitwy pod Maratonem czy obóz termopil-
ski, a Aleksander Wielki i Cezar udawali się pod Troję. Odnotowano też wizytę 
rzymskiego wodza Germanika w 15 roku n. e. w Lesie Teutoburskim, gdzie wojska 
rzymskie poda wodzą Warusa poniosły w 9 roku klęskę w starciu z Germanami, na 
których czele stał Arminiusz. 

 Miastem często odwiedzanym był sam Rzym, dokąd przybywali goście spra-
gnieni nie tylko rozrywek takich chociażby jak walki gladiatorów w Koloseum. 
W wiecznym mieście można było zobaczyć wspaniałe budowle, świątynie czy  
zabytki z rzymskiej przeszłości, także tej mitycznej np. okręt Eneasza, na którym 
uciekał z płonącej Troi39. 

W czasach średniowiecznych jeżeli ktoś już udawał się w dalekie kraje to w ce-
lach handlowych bądź na pielgrzymkę do świętych miejsc danej religii, które nie-
koniecznie były związane z faktycznymi wydarzeniami historycznymi. Po świętych 
miastach takich jak Rzym oprowadzali podróżnych specjalni przewodnicy tzw. gu-
idones, którzy szli na czele procesji udzielając objaśnień i zachęcając do modlitwy. 
Pokazywali głownie budowle i miejsca związane z dziejami chrześcijaństwa, nie-
mal pomijając zabytki z czasów antycznych40. 

 Specyficzną formą w czasach średniowiecza była, można by tak nazwać, tury-
styka turniejowa rozwijająca się od X do XV wieku. Wielu władców organizowało 
turnieje rycerskie, na które przybywali uczestnicy z nieomal całej Europy, którzy 
przy okazji zawodów mogli poznać obce kraje i zwyczaje panujące na europejskich 
dworach, odwiedzali też niekiedy budowle np. zamki związane z życiem dawnych 
rycerzy.

 Czasy nowożytne przyniosły wzrost zainteresowania przeszłością, zwłaszcza 
starożytną i tym samym miejscami ważnych wydarzeń. Szczególną karierę robiła 

37 J. Schanyder, Podróże i turystyka w starożytności, Warszawa 1959, s. 43.
38 L. Casson, op. cit., s. 166.
39 Ibidem, s. 180.
40 G. Mariotti, Historia turystyki, Warszawa 1963, s. 51-52. Por. B. Możejko, A. Paner, Cywilizacja 

średniowiecza. Historia-kultura-religia, Gdańsk 2012, s. 95. 
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Italia, główny ośrodek sztuki, nowych prądów umysłowych, ale też kraj, gdzie  
z historią można było się spotkać na każdym kroku. Jak pisała włoska badaczka 
Guliana Mariotti: „Pierwsi przedstawiciele „turystyki kulturalnej”, przybywający 
z Francji, Szwajcarii i Niemiec, naszą granicę przekraczają z czcią i wzruszeniem, 
ponieważ tu pod naszym niebem mają odnaleźć tchnienie Rzymu, a poprzez nie, 
prawdziwego ducha greckiego”41. Odkrycie w 1748 roku ruin Pompejów wzmogło 
zainteresowanie zabytkami z czasów starożytnych i do Italii coraz więcej osób 
przybywało podziwiać pozostałości rzymskiej cywilizacji, byli wśród nich Anglicy, 
ale też Francuzi, Niemcy. Często w planach podróży młodych angielskich arysto-
kratów, słynnej Grand Tour, znajdowały się dawne zamki, twierdze, miejsca gdzie 
rozgrywały się bitwy np. z czasów wojen punickich Rzymian z Kartagińczykami 
pod Kannami 216 r. p. n. e. i nad Jeziorem Trazymeńskim 217 r. p.n.e. W XIX wie-
ku, m.in. kiedy dzięki poecie lordowi George Byronowi42, modna wśród Anglików 
stała się Grecja; niemal obowiązkowe stały się wizyty w wąwozie termopilskim 
i pod Maratonem, gdzie starożytni Grecy walczyli z Persami. 

 Okres romantyzmu, zwrócenie uwagi na lud i jego związek z ziemią ojczystą, 
ruchy narodowowyzwoleńcze i zjednoczeniowe (Włochy, Niemcy), rozwój nacjo-
nalizmu wzmocniły zainteresowanie krajem ojczystym, jego historią, przyrodą. 
Rozwinęło się na szeroką skalę krajoznawstwo, zwane przez Niemców Landeskun-
de, tworzyły się organizacje, których celem było propagowanie walorów ziemi oj-
czystej. Szczególnie tego typu stowarzyszenia popularne stawały się w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii, w prawie każdej większej miejscowości powstawały „Verein fűr 
Heimatkunde”43, organizujące wycieczki, obozy dla młodzieży, mające kształtować 
uczucia narodowe, poprzez odwoływanie do historii czy mitologii, często z czasów 
germańskich np. do wspomnianego wyżej Lasu Teutoburskiego. W miejscu zwycię-
skiej dla Germanów bitwy w miejscowości Detmold w Westfalii, przy znacznym 
poparciu cesarza niedawno zjednoczonych Niemiec Wilhelma II wzniesiono pomnik 
germańskiego wodza Arminiusza44. Monument ten stał się symbolem zjedno-
czonych Niemiec i celem licznych przyjazdów o turystycznym i patriotycznym 
zarazem charakterze. 

 Szczególnie oddziaływano na młodych obywateli. W 1896 roku w Steglitz miej-
scowy nauczyciel Karl Fischer zorganizował pierwsze szkolne stowarzyszenie tu-
rystyczną Schűlerwandergruppe, zwanych później „Wandervogel” wędrownymi pta-
kami. W programie stowarzyszenia było poznanie historii kraju poprzez wycieczki 
do miejsc i obiektów historycznych. Zwiedzano ruiny średniowiecznych zamków 
np. wędrując wzdłuż Renu.

 Te poznawcze wędrówki historycznymi szlakami stały się popularne i w innych 
krajach. Dotarły do ziem polskich. I tak Julian Ursyn Niemcewicz, poeta, prezes  

41 G. Mariotti, op. cit, s. 73.
42 G. Byron brał udział w walkach o niepodległość Grecji i tam zmarł w 1824 roku. 
43 Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1968, s. 69.
44 T. Jędrysiak, A. M. von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011, s. 29. 
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Towarzystwa Przyjaciół Nauk odwoływał się często do przeszłości, zwracając uwa-
gę w swoich dziełach np. „Podróżach historycznych”, na pamiątki historyczne, od-
wiedzał pola bitew np. pod Płowcami, (bitwa Władysława Łokietka z Krzyżakami 
w 1331 roku) czy pod Beresteczkiem ( bitwa wojsk polskich z oddziałami kozackimi 
Bohdana Chmielnickiego z 1651 roku). Wiele podróżując podkreślał więzy łączące 
poszczególne ziemie polskie. Jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na polską 
przeszłość Śląska „Polska i Szląsk jednym narodem, jedną były krainą”45 – pisał. 
Polscy podróżnicy także poza granicami kraju kierowali się do miejsc historycznych 
np. podczas wędrówek po Krymie docierali do Chersonezu miasta, gdzie książę Rusi 
Włodzimierz w 988 roku przyjął chrzest. Oglądano tam pozostałości po starożyt-
nym greckim Chersonezie i miejscowe muzeum wykopalisk. Podobna placówka była 
w Kerczu znanym z XIII-wiecznej Cerkwi św. Jana Chrzciciela46.

 Także ukazujące się w XIX wieku przewodniki zarówno polskie jak i zagranicz-
ne zwracały uwagę na miejsca ważnych wydarzeń historycznych. Jako przykład 
niech posłużą polskie przewodniki po Pomorzu, w których letników zachęcano do 
odwiedzania obiektów, które były związane z dziejami Polski47, np. Będomin, gdzie 
urodził się Józef Wybicki autor słów hymnu narodowego czy dwór w Kolibkach pod 
Sopotem nazywany kaszubskim Wilanowem, bo dobra te należały kiedyś do Sobie-
skich48. „Choć dziś Gdańsk jest miastem niemieckim – pisała Zofia Hartingh w swo-
im bedekerze – na każdym kroku spotyka się jakąś polską pamiątkę”49. I tym „pol-
skim pamiątkom” w grodzie nad Motławą poświęcano w polskich przewodnikach 
najwięcej miejsca. A to radzono obejrzeć kościół podominikański św. Mikołaja jako 
„wspaniały pomnik dawnej polskiej świątobliwości”50. W Wysokiej Bramie, w na-
wiasach podawano nazwy niemieckie ( Hohes Tor), zwracano uwagę na umieszczo-
ne tam herby Polski, Prus Królewskich i Gdańska, czy łacińskie napisy np. „Niech 
się dzieje najmądrzej wszystko, co się dzieje w Rzeczypospolitej” świadczące 
o związkach Gdańska z Polską. „Dziwnie wygląda pod tymi herbami i napisami 
pruski żołnierz” – konstatował Tadeusz Kruszyński51. Z kolei Alfons Chmielewski 
w wystroju sali czerwonej Ratusza Głównomiejskiego widział wprost „apoteozę rzą-
dów Rzeczypospolitej”52 w tym mieście. Opisując miejscowe zabytki podkreślano, 

45 Juliana Ursyna Niemcewicza, podróże historyczne po ziemiach polskich od 1811-do 1828 roku, 
Petersburg 1859, s. 415. 

46 A. Sierakowski, Listy z podróży, t. III, Podróż na Krym, Kaukaz i do Tunisu, Warszawa 1914, 
s. 54-55. Szerzej T. Stegner, Morze Czarne w XIX wieku. Czy nasze?, (w:) Morze nasze i nie nasze, 
P. Kurpiewski, T. Stegner (red.), Gdańsk 2011, s. 17-33. 

47 T. Stegner, Przewodniki Polskie przewodniki turystyczne po Pomorzu z końca XIX i na początku 
XX wieku. Obraz a nich stosunków wyznaniowych, (w:) Ewangelicy..., J. Wild (red.), s. 7-23.

48 A. Chmielewski, Niektóre wiadomości o Gdańsku i o Sopotach i kwestia kaszubska, Sopoty-Gdańsk 
1909, s. 38.

49 Z. Hartingh, Przewodnik po ziemi kaszubskiej, Warszawa 1909, s. 87.
50 A. Chmielewski, op. cit., s. 8. 
51 T. Kruszyński Przewodnik po Gdańsku i okolicy z planem miasta i mapką okolicy, Warszawa 1914, 

s. 15.
52 A. Chmielewski, op. cit., s. 16.
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że sztuka gdańska rozwijała się pod wpływami holenderskimi, włoskimi, ale nie daj 
Boże niemieckimi53.

 Pewien kłopot sprawiał Malbork; w przewodnikach po Pomorzu trudno było  
pominąć jedno z największych osiągnięć średniowiecznej architektury, świeżo 
odrestaurowany Zamek Krzyżacki, ale jego opis opatrywano utrzymanym w anty-
krzyżackim, a tym samym w antyniemieckim duchu, komentarzem. „O ile Gdańsk 
i Oliwa – pisze Z. Hartingh – dodatnie i miłe dla serca i oka zostawiają wspomnie-
nie, o tyle przykrego i wprost przygnębiającego wrażenia doznaje się dojeżdżając 
do Malborga, którego poczerniałe starością mury zdają się głosić światu przewagę 
brutalnej przemocy nad ludzkim prawem”54. Co ciekawe nie zaznaczano, że Krzy-
żacy byli rzymskimi katolikami rycerzami Najświętszej Marii Panny. Natomiast 
przykładowo w przewodnikach krakowskich proponowano wycieczki szlakiem 
Tadeusza Kościuszki zaczynając od Rynku Głównego, gdzie Naczelnik w 1794 roku  
złożył przysięgę55. 

W XIX wieku rozwinęła się też militarna turystyka militarna, zwiedzano miej-
sca sławnych bitew i tak grupa turystów brytyjskich w 1854 roku pojawiła się pod 
Waterloo, gdzie wojska angielsko-pruskie pokonały Napoleona I w 1815 roku. Na 
początku XX wieku muzeum i pole bitwy pod Waterloo zwiedzał polski duchowny 
ks. Ignacy Charszewski i tak opisał swoje wrażenia: „Muzeum pamiątek z pola  
bitwy obskurne: kościotrup Francuza, czaszki, strzelby-skałówki, bagneciki na pi-
stoletach, kule etc. (…) Odwiedzają przede wszystkim Anglicy i to całymi groma-
dami”56. W Niemczech w 1863 roku w pięćdziesięciolecie Bitwy Narodów pod 
Lipskiem, miejscu klęski Napoleona I, położono kamień węgielny pod monumen-
talny pomnik, który potem stał się celem patriotycznych wycieczek. Pieniądze na 
jego budowę zbierano w całych Niemczech. Także kolejna bitwa z czasów napole-
ońskich pod Austerlitz z 1805 roku została upamiętniona stosownym monumentem. 
Pomnik Pokoju na Prackim kopcu zaczęto budować na polu bitewnym w 1910 roku, 
a finansowały jego budowę państwa, których żołnierze brali udział w walkach tj. 
Francja, Rosja i Austria. Uroczyste otwarcie pomnika-muzeum planowano na 1914 
rok, ale wybuch wojny pokrzyżował te zamiary, ostatecznie oddany do użytku został 
w 1923 roku.

Pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych na miejscu walk z wojny se-
cesyjnej pod Chattanooga stworzony swoisty wojskowy park narodowy. Zdarzało 
się, ze organizowano wyprawy turystyczne w celu obejrzenia aktualnie toczących 
się walk. I tak w podczas wojny secesyjnej w 1861 roku mieszkańcy Waszyngtonu 

53 Np. przy opisie Ratusza Staromiejskiego zaznaczono, że jest on zbudowany w stylu holenderskie-
go baroku, T. Kruszyński, op. cit., s. 11, 36.

54 Z. Hartingh, op. cit., s. 105.
55 D. Opaliński, Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów, Kraków 2012, 

s. 216. 
56 I. Charszewski, 1000 mil w przelocie przez Europę. Zdjęcia migawkowe, oprac. K. Lewalski, Gdańsk 

2011, s. 84. 

Tadeusz Stegner – Miejsca wydarzeń historycznych jako obiekty turystyczne 



52

udali się na piknik pod miasto, by obserwować przebieg bitwy pod Bull Run, która 
zakończyła się klęska wojsk Unii i paniczną ucieczką niefortunnych turystów. Jesz-
cze w czasie trwania działań zbrojnych jeżdżono do Gettysburga, na miejsce naj-
większej bitwy tej wojny. Także angielskie turystyczne przedsiębiorstwo Thomasa 
Cooka już w 1902 roku organizowało wycieczki do południowej Afryki na pola bi-
tewne świeżo zakończonej wojny burskiej. Wydawano też stosowne przewodniki57.

Rozwinęła się nawet swoista turystyka kolonialna, podróżowano nie tylko by 
wypocząć, ale także celem poznania nowych obszarów np. brytyjskiego imperium, 
zwiedzano miejsca związane z walkami z miejscową ludnością, np. podczas podró-
ży Nilem luksusowym parowcem oddawano w Chartumie w Sudanie hołd angiel-
skiemu generałowi Charlesowi Gordonowi, który zginął męczeńską śmiercią w 1885 
roku z rąk mahdystów podczas muzułmańskiego powstania w tym regionie58.

Turystyka militarna święciła sukcesy i po zakończeniu pierwszej wojny świato-
wej. Pod Verdun pierwsi zwiedzający pojawili się już w 1917 roku, a więc jeszcze 
podczas działań wojennych, natomiast już od początku lat dwudziestych angielscy 
i francuscy weterani oraz krewni walczących i poległych, a także zwykli turyści za-
częli odwiedzać pola bitewne we Francji i w Belgii np. nad Sommą, we wspomnia-
nym Verdun czy w Ypres, gdzie po raz pierwszy użyto gazów bojowych. Włosi jeź-
dzili na włoską linię obrony, nad rzeki Piave i Isonzo, Polacy do Gorlic, gdzie star-
ły się wojska austriackie z rosyjskimi w 1915 roku, w walkach uczestniczyły też 
odziały polskie. Nawet z dalekiej Australii przybywały wycieczki do Turcji na pół-
wysep Gallipoli nieopodal Stambułu, miejsca śmierci wielu żołnierzy australijskich 
w latach 1915-1916, by oddać hołd poległym. W Prusach Wschodnich na polu bitwy 
pod Tannenbergiem, gdzie feldmarszałek Paul von Hindenburg pokonał w 1914 roku 
Rosjan zbudowano na obszarze 7,5 ha, jak pisze Armin Mikos von Rohrscheidt prze-
strzenny „kompleks pomnikowy”59, gdzie w 1934 roku pochowano marszałka. To 
miejsce stało się celem wyjazdów szkolnych, zwłaszcza młodzieży z Hitlerjugend. 
Tam mieli się uczyć miłości do III Rzeszy. 

W Niemczech hitlerowskich przy Deutche Arbeit Front odpowiedniku związków 
zawodowych, istniała organizacja Kraft durch Freude (Siła przez Radość), która  
organizowała wypoczynek milionom Niemców, szczególnie popularne były wę-
drówki po Niemczech młodzieży, podczas których poznawali oni odpowiednio 
spreparowaną historię kraju, zwiedzając przy okazji miejsca szczególnie ważnych 
wydarzeń z historii Niemiec np. bitwy narodów pod Lipskiem. 

Zarówno w krajach faszystowskich jak i komunistycznych dążono do wychowa-
nia „ nowego człowieka” odpowiadającego założeniom ideologicznym komunizmu 
czy faszyzmu. Droga ku temu wiodła także przez turystykę historyczną. I tak 
w Związku Radzieckim organizowano wycieczki do miejsc związanych z historią 

57 T. Jędrysiak, A. M. von Rohrscheidt, Militarna turystyka kulturowa, Warszawa 2011, s. 28-29. 
58 H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, Kraków 2010, s. 124. 
59 T. Jędrysiak, A. M. von Rohrscheidt, op. cit., s. 30. 
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bolszewików, a zwłaszcza z działaniami najwybitniejszych przywódców Włodzi-
mierza Lenina czy Józefa Stalina. W Leningradzie (obecnie znów Petersburg) 
zwiedzano obiekty kojarzące się bezpośrednio z rewolucją październikową, okręt  
„Aurora” czy Pałac Zimowy. Już kilka miesięcy po śmierci Lenina oddano do użyt-
ku Muzeum Lenina w Moskwie, do tej placówki jak i Mauzoleum wodza rewolucji 
przez cały okres istnienia Związku Radzieckiego wędrowały miliony komunistycz-
nych „pielgrzymów”60.

W odrodzonej Polsce też baczną uwagę zwracano na wychowanie patriotyczne, 
pomocne w tym względzie miało być zwiedzanie miejsc związanych z ważnymi 
wydarzeniami z dziejów Polski. Organizowano rajdy „Dookoła Polski”, które się 
rozpoczynały w dniach znaczących dla historii Polski: 3 maja, 6 sierpnia lub  
15 sierpnia w rocznicę bitwy warszawskiej z bolszewikami. Prowadzone były wyciecz-
ki szlakiem Pana Wołodyjowskiego czy Adama Mickiewicza po wileńszczyźnie.

 W czasach rządów obozu sanacyjnego po 1926 roku obiektem szczególnego 
zainteresowania stały miejsca związane z działalnością Józefa Piłsudskiego. Rowe-
rzyści pokonywali trasy jeżdżąc szlakiem Marszałka, był organizowany „Zlot  
kolarski do kopca Józefa Piłsudskiego na Słowińcu” w Krakowie. Każdy z jego 
uczestników wiózł woreczek z ziemią z polskich pól bitewnych61. Na Oleandrach 
w Krakowie, ulicy skąd 6 sierpnia 1914 roku wyruszyli żołnierze I kompanii kadro-
wej Józefa Piłsudskiego zbudowano w okresie międzywojennym Miejski Dom 
Wycieczkowy. 

Na mocy postanowień traktatu wersalskiego Polska uzyskała dostęp do morza. 
Modne stało się dokumentowanie związków historycznych Polski z morzem i Po-
morzem, które czasami nabierało materialny kształt. Były poseł, działacz społecz-
no-polityczny Aleksander de Rosset ufundował w 1931 roku w Lisim Jarze pomnik 
upamiętniający przyjazd króla Zygmunta III Wazy do Polski w 1598 roku. Na gra-
nitowo-marmurowym cokole umieszczono postać orła z rozwartymi skrzydłami, 
a Aleksander de Rosset na uroczystości odsłonięcia monumentu mówił, że: „ Bałtyk 
umie przemawiać swemi falami dźwięcznemi i umie głosić potęgę morza polskie-
go”62. Tenże polityk zbudował w Lisim Jarze także schronisko Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej. Na jego otwarciu obecny był prezydent Ignacy Mościcki.

Druga wojna światowa obfitowała w wiele znaczących wydarzeń, nie tylko  
bitew, ich miejsca dość szybko stały się swoistymi atrakcjami turystycznymi;  
wymienić by tu warto: fortyfikacje linii Maginota, Wału Atlantyckiego, plaże 

60 M. Bażela, Homo sovieticus na wycieczce – szkic o turystyce w pierwszym dwudziestoleciu ZSRR, 
(w:) Per aspera ad astra, Materiały z XVI ogólnopolskiego zjazdu historyków studentów, Kraków 
2008, t. XIV, s. 24-25. 

61 R. Gawkowski, Wypoczynek w II Rzeczypospolitej, Bielsko-Biała 2011, s. 42.
62 M. Abramowicz, Jastrzębia Góra. Filija ósmego cudu świata, Gdańsk 2008, s. 25. W rzeczywisto-

ści król Zygmunt III Waza wylądował kilometr dalej. Por T. Stegner, Morze z Polski widziane, 
(w:) Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Romano-
wi Wapińskiemu, A. Drzewiecki, E. Koko (red.), Gdańsk 2010, s. 113-128. 
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Normandii, gdzie w 1944 roku lądowały wojska alianckie. Do tych miejsc przyjeż-
dżali często kombatanci w rodzinami, nawet z odległych krajów, Stanów Zjedno-
czonych, Kanady. Szczególną troską pola bitewne były otaczane w Związku Ra-
dzieckim i w innych krajach komunistycznych. Budowano tam pomniki, urządzano 
cmentarze poległych, powstawały okolicznościowe muzea. Tak było na Łuku Kur-
skim, Stalingradzie ( obecnie Wołgograd) czy w Leningradzie (obecnie Petersburg). 
Tam przybywały zorganizowane grupy, nie tylko młodzieży, urządzano rajdy szla-
kiem walk partyzanckich. Szczególnie wiele tego typu wyjazdów odbywało się  
9 maja w rocznicę kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Wtedy, a nie jak dzisiaj 8 maja, 
obchodzony był w Polsce i innych państwach socjalistycznych Dzień Zwycięstwa. 
W socjalistycznej Jugosławii otoczone kultem były miejsca związane z walkami 
partyzanckimi oddziałów pod dowództwem Josipa Broz Tito, np. bitwy nad rzeką 
Neretwą, gdzie urządzono specjalne muzeum. 

Także w Polsce Ludowej organizowano wycieczki szlakiem walk I Armii Ludo-
wego Wojska Polskiego, działało Muzeum Wału Pomorskiego, pociągi przyjaźni 
docierały do Lenino, miejsca pierwszej słynnej wtedy bitwy Pierwszej Dywizji Im. 
Tadeusza Kościuszki z Niemcami 12 października 1943 roku. Turyści przybywają-
cy do Gdańska, jeździli, najczęściej statkiem, na Westerplatte, na teren, gdzie mia-
ły paść pierwsze strzały II wojny światowej. Zwiedzano pozostałości dawnych 
warowni i pomnik obrońców Westerplatte, postawiony w 1966 roku63. 

 Obiektami turystycznymi, często odwiedzanymi, nie tylko przez zorganizowa-
ne grupy, stały się budynki, w których zapadały decyzje ważące na losach świata. 
Już w okresie międzywojennym turyści zwiedzający pałac królewski w Wersalu 
udawali się do Sali Lustrzanej, gdzie 28 czerwca 1919 roku podpisano uroczyście 
traktat pokojowy w Niemcami kończący I wojnę światową. Po 1945 roku zaintere-
sowanie budziły miejsca spotkań tzw. wielkiej trójki przywódców Stanów Zjedno-
czonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii: Jałta, a właściwie pałac w Li-
wadii, udostępniony zwiedzającym w 1974 roku64 i w Poczdamie Pałac Cecilienhof, 
muzeum od 1960 roku. 

Swoistą formą turystyki jest zwiedzanie takich miejsc jak obozy zagłady Oświę-
cim, Majdanek, Stutthof, Buchenwald. Od 1988 roku organizowany jest przez izra-
elskie ministerstwo oświaty na terenie obozu w Oświęcimiu „Marsz żywych”, 
w którym uczestniczy przybyła tutaj młodzież żydowska w ramach obchodu Dnia 
Pamięci Ofiar Zagłady. W Leningradzie miejscem szczególnie często odwiedzanym 
przez turystów był i jest Cmentarz Pieskariewski, na którym pochowano ofiary 
głodu z lat oblężenia miasta 1941-1943. Amerykanie przyjeżdżali do Tajlandii na 
cmentarz jeńców wojennych i po to by zobaczyć słynny most na rzecze Kwai, 
uwieczniony w filmie Davida Leana z 1957 roku65. 

63 B. Śliwiński, Pomnik Obrońców Westerplatte, Encyklopedia Gdańsk, Gdańsk 2012, s. 818. 
64 A. Grossman, Krym. Półwysep rozmaitości…oraz Lwów, Kijów, Odessa, Kraków 2010, s. 234-235.
65 A. Kowalczyk, Współczesna turystyka kulturowa, – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Tury-

styka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, A. Kowalczyk (red.), Warszawa 2008, s. 43. 
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W czasach komunistycznych w Polsce obowiązkową wizytę turyści wypoczy-
wający w górach powinni złożyć w Poroninie, gdzie w latach 1912-1914 przebywał 
Włodzimierz Lenin. Postawiono tam jego pomnik, było okolicznościowe muzeum 
otwarte już w 1947 roku, do którego prowadzono tysiące turystów. W sali kinowej 
na 120 osób wyświetlano filmy o Leninie. Odbywały się marsze, rajdy leninowskim 
szlakiem oznaczonym czerwoną gwiazdką od Zakopane przez Morskie Oko do 
Poronina66. Czasami zdarzały się zabawne sytuacje, gdy grupa studentów pod po-
mnikiem wodza rewolucji śpiewała satyryczne piosenki na jego temat np. „ Dziś 
w Poroninie żyje jeszcze stary baca, co Leninowi kwaśnym mlekiem leczył kaca”67. 

Głównym wrogiem Polski Ludowej były Niemcy, zwłaszcza powstała w 1949 
Republika Federalna Niemiec kwestionująca granicę zachodnią Polski na Odrze. 
Żywa była pamięć niemieckich zbrodni na ziemiach polskich w latach II wojny świa-
towej. Stąd w programie turystyki historycznej szczególnie eksponowane były miej-
sca walk polsko-niemieckich. I tak w ramach obchodów tysiąclecia państwa polskie-
go w 1966 roku zorganizowano zlot młodzieżowych obozów wędrownych wraz 
z wielką patriotyczną manifestacją pod Cedynią, gdzie w 972 roku wojska Miesz-
ka I pobiły oddziały niemieckich margrabiów. W Gdańsku turyści wędrowali pod 
pomnik „Tym, co za polskość Gdańska”, upamiętniającym w kształcie topora ofia-
ry rzezi gdańskiej, dokonanej prze Krzyżaków w 1308 roku. Szczególną rolę odgry-
wał Grunwald. Już w 1910 roku w podległym austriackim Habsburgom Krakowie 
odsłonięto Pomnik Grunwaldzki, zburzony w 1939 roku przez hitlerowców. W Pol-
sce Ludowej wielki pomnik grunwaldzki składający się z granitowego obelisku, je-
denastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich, litewskich 
i ruskich chorągwi oraz amfiteatru z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem odsłonięto 
w 1960 roku, w 550 rocznicę zwycięstwa. Miejsce to było i jest wielką atrakcją tu-
rystyczną, gdzie szczególnie w rocznicę bitwy 15 lipca zjeżdżają tłumy turystów. 
Znów pewien problem stanowił Malbork, ale zwiedzającym przewodnicy w tym 
krzyżackim zamku starali się jak najwięcej mówić o jego związkach z Polską68. 
W latach osiemdziesiątych rządzący Polską Ludową sięgali częściej do innych wąt-
ków narodowej tradycji, np. upamiętniając w 1983 roku rocznicę odsieczy wiedeń-
skiej, zamierzano nawet zorganizować studencką konna wyprawę do Wiednia szla-
kiem wojsk Jana III Sobieskiego69. 

 Z biegiem lat pojawiały się nowe miejsca narodowej pamięci, jakże różne od 
tych oficjalnych. W latach osiemdziesiątych XX wieku turyści przybywający do 
Trójmiasta często przychodzili pod pomniki ofiar grudnia 1970 roku w Gdańsku 
i Gdyni, postawione dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń grudniowych. Obec-
nie budowane jest w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności.

66 P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945-1989), Warszawa 
2005, s. 61-62. 

67 Ze wspomnień własnych autora.
68 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, s. 261-262. 
69 P. Sowiński, op. cit, s.278. 
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W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z rozwojem turystyki kulturowej, 
która, zdaniem Andrzeja Kowalczyka, obejmuje „zespół zachowań turystów zwią-
zanych z ich autentycznym zainteresowaniem dziedzictwem kulturowym (zabytka-
mi, folklorem, miejscami związanymi z ważnymi wydarzeniami)”70. Szczególnie 
obiekty, gdzie toczyła się historia cieszą się dużym powodzeniem, na polach dawnych 
bitew, oprócz wystaw, mamy rekonstrukcje walk z udziałem bractw rycerskich 
z różnych krajów jak np. pod Grunwaldem, na które przybywają tysiące turystów 
przyczyniając się do rozwoju wielu miejscowości znanych z kart historii. 

Należy jednak pamiętać, że miejsca ważnych wydarzeń historycznych były od-
wiedzane już od najdawniejszych czasów i traktowane jako składnik zbiorowej 
pamięci. Turystyka historyczna, począwszy od XIX wieku, często wiązana była 
z ideologiami narodowymi, klasowymi. Zwłaszcza w silnie zideologizowanych 
ustrojach totalitarnych jak w Związku Radzieckim czy hitlerowskich Niemczech 
wyjazdy do miejsc pamięci miały nieomal charakter pielgrzymek. W innych krajach 
stanowiły i stanowią ważną część patriotycznego wychowania. Warto też zauważyć, 
że wraz ze zmianami politycznymi, a tych w XX wieku zwłaszcza na ziemiach 
polskich mieliśmy wiele, zmieniały się kierunki wypraw turystycznych, szczególnie 
tych odgórnie organizowanych i tak do Poronina, skąd zniknął pomnik wodza re-
wolucji, a muzeum zamknęło swoje podwoje już prawie nikt nie jeździ a i stary baca 
zapewne już zakończył swój żywot. 

70 A. Kowalczyk, op. cit., s. 13. 
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Tomasz Studzieniecki
Akademia Morska w Gdyni

4. Unia Europejska 
a rozwój turystyki kulturowej 

W rozdziale wskazano na kluczowe relacje między kulturą i turystyką. Omówio-
no koncepcję turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa 
europejskiego. Europę przedstawiono jako kategorię geograficzną, historyczną 
i kulturową. Zaprezentowano model turystyki kulturowej. W oparciu o analizę ma-
teriałów źródłowych wskazane zostały priorytety i kierunki rozwoju turystyki 
kulturowej. Szczegółowej analizie poddano inicjatywy Unii Europejskiej wspiera-
jące rozwój turystyki kulturowej. Uznano je za ważne motywatory aktywizacji 
funkcji turystycznej destynacji.

4.1. Turystyka kulturowa w Europie 

Turystyka nierozerwalnie związana jest z kulturą. Związki między tymi katego-
riami są ścisłe i wzajemne71. Turystyka jest funkcją, elementem, przekazem i spo-
tkaniem kultur. Prowadzi ona do przemian kulturowych. Od tego jaka jest kultura 
zależy z jaką mamy do czynienia turystyką. Kultura staje się we współczesnej tu-
rystyce jednym z podstawowych czynników kształtujących jakość produktu tury-
stycznego72.

Turystyka kulturowa jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, między innymi 
z tego powodu, że istnieje wiele interpretacji kultury. Kultura bowiem jest jednym 
z najbardziej popularnych terminów nauk humanistycznych i społecznych (określa-
nych przez niektórych teoretyków jako nauki o kulturze w odróżnieniu od nauk 
o przyrodzie), a także języka potocznego, w którym ma zwykle inne znaczenie  

71 W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s.79.
72 G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

– Poznań 2002, s. 340.
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i silne zabarwienie wartościujące. W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to 
wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich 
stanowi rezultat zbiorowej działalności73. Kultura dostarcza człowiekowi przeżyć 
estetycznych, emocjonalnych, wzbogaca jego doświadczenia, rozwija wyobraźnię, 
pomaga zagospodarować jego czas wolny74.

A. M. v. Rohrscheidt po dokonaniu przeglądu i przeprowadzeniu analizy treści 
i zakresu kilkunastu definicji turystyki kulturowej, stosowanych w pracach nauko-
wych i dydaktycznych oraz w systemach klasyfikacyjnych przedstawił autorską de-
finicję tej kategorii. Zdaniem autora „nazwą turystyki kulturowej można określić te 
wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w któ-
rych 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 wzię-
ciu w niej udziału”75.

Rośnie znaczenie turystyki kulturowej na europejskim rynku turystycznym. 
Dziedzictwo kulturowe uznano jako drugi najważniejszy czynnik decydujący 
o wyborze wakacji przez turystów europejskich. Spośród badanych krajów euro-
pejskich na pierwszym miejscu byli turyści z Turcji (41%), na ostatnim Rumuni 
(15%). W Europie powstały instytucje zajmujące się turystyką kulturową. Przy-
kładem może być Instytut Turystyki Kulturowej w Szwecji, działający jako or-
ganizacja non profit. Instytut specjalizuje się w kulturze Europy Bałtyckiej76. 
Rozwój turystyki kulturowej w szczególny sposób wspiera zarówno Rada Euro-
py jak i Komisja Europejska.

4.2. Europa kategoria dyskursywna 

Definiowanie Europy sprawia problem ze względu na zmienność jej idei. Pod-
kreśla się, że idea Europy istniała wcześniej niż ludzie poczęli utożsamiać się 
z Europą i postrzegać siebie jako Europejczyków77. Europa nie jest kontynentem, 
który można zamknąć w kategoriach geograficznych. Jest to pojęcie kulturowe 
i historyczne78. Wspólne wartości to „nawiązanie do tradycji grecko – rzymskich, 

73 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928887, 15 grudnia 2013 r.
74 M. Bombol, A. Dąbrowska, Konsument rynek marketing, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 

2003, s. 143.
75 A. M. v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa, www.turysty-

kakulturowa.org”, Nr 1 (2008).
76 A. Ellefors, E. Hofren, Crossig Perpectives, Baltic Sea Region, Cultural Tourism Institute, Norkop-

ping 2009. 
77 B. Goryńska Bitner, Inna Europa, Akademia Rolnicza im. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 

2004, s. 21.
78 J. Ratzinger, Europa – jej podwaliny wczoraj i dziś, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, s. 9. 
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zwłaszcza na Zachodzie kontynentu, wspólna przestrzeń kulturowa wyraźnie za-
znaczona np. w średniowieczu przynależność do kultury chrześcijańskiej kręgu 
łacińskiego, inny niż w despotycznych monarchiach wschodu typ relacji państwo 
obywatel”79. Europa nazywana jest Starym Kontynentem80. Tymczasem traktowa-
nie Europy jako jednego z kontynentów Ziemi jest nieporozumieniem. Zakorzeni-
ło się ono w myśli i mowie mieszkańców Europy do tego stopnia, że w terminolo-
gii potocznej “pewnikiem” stało się wyobrażenie, iż nasza część świata jest odręb-
nym kontynentem. W nauce, w tym przypadku w naukach geograficznych, są to 
pojęcia o zupełnie innym znaczeniu i dlatego dla nauki Europa jest odrębną częścią 
świata, lecz nie jest ona odrębnym kontynentem81. Współczesna Europa liczy 
50 państw82 spośród których 47 należy do założonej w 1949 roku Rady Europy, zaś 
28 do Unii Europejskiej.

Każda osoba będąca obywatelem jednego z Państw Członkowskich jest obywa-
telem Unii. Obywatelstwo unijne zostało ustanowione na mocy Traktatu z Maastricht 
w 1992 r. Uzupełnia ono, ale nie zastępuje obywatelstwa Państwa Członkowskiego. 
Zrzekając się obywatelstwa krajowego, obywatel zrzeka się obywatelstwa unijnego.

Ryc. 2. Typologia państw europejskich
Źródło: opracowanie własne 

79 T. Stegner, Gdzie jest Europa (w:) T. Studzieniecki (red.), Dziedzictwo i turystyka w Europie 
XXI wieku, dystanse i przenikanie kultur, Academia Europa Nostra, Gdynia – Lubieszynek 2009.

80 http://so.pwn.pl/lista.php?co=Stary+Kontynent, 15 grudnia 2013 r.
81 http://geopolityka.net/granice-europy, 15 grudnia 2013 r.
82 http://www.mapsofworld.com/europe,15 grudnia 2013 r. 
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81 http://geopolityka.net/granice-europy, 15 grudnia 2013 r. 
82 http://www.mapsofworld.com/europe,15 grudnia 2013 r.  
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4.3. Priorytety rozwoju turystyki kulturowej w Unii Europejskiej

Model turystyki kulturowej w Unii Europejskiej (ryc. 2) zakłada współpracę 
komisarzy właściwych ds. turystyki i kultury na szczeblu unijnym oraz ministrów 
właściwych do spraw turystyki i kultury na szczeblu krajowym. Istotną rolę w roz-
woju turystyki kulturowej odgrywają władze regionalne oraz lokalne. Współpracu-
ją one z podmiotami sektora gospodarczego i społecznego. Zgodnie z Traktatem 
Lizbońskich zarówno kultura jak i turystyka zostały wymienione wśród działań 
wspieranych przez Unię Europejską83. 

W dokumencie zaznaczono, że Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw 
Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, rów-
nocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Działanie 
Unii zmierza do zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi 
w takich dziedzinach jak: 
•	 pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich,
•	 zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,
•	 niehandlowej wymiany kulturalnej,
•	 twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.

Zarówno Unia jak i Państwa Członkowskie powinni sprzyjać współpracy z pań-
stwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzi-
nie kultury, zwłaszcza z Radą Europy.

W zakresie turystyki działania Unii skierowane są na zachęcanie do tworzenia 
korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw oraz wspieranie współpracy 
między Państwami Członkowskimi, w szczególności przez wymianę dobrych prak-
tyk. Turystykę uznano za ważny sektor gospodarki. Wywiera bowiem ona istotny 
i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie. 

W najnowszy programie UE wytyczającym kierunki rozwoju turystyki84 znala-
zły się zapisy odnoszące się do turystyki kulturowej:
•  Turystyka związana jest z dziedzictwem kulturowym, współczesną tradycją 

i kulturą Unii Europejskiej;
• Turystyka w dużej mierze przyczynia się do poprawy wizerunku Europy na 

świecie, do propagowania wspólnych wartości i uwydatniania atrakcyjności 
europejskiego modelu, który jest owocem wielowiekowej wymiany kulturowej, 
różnorodności językowej oraz kreatywności;

• Turystyka musi stawiać czoła coraz silniejszej konkurencji światowej, gdyż 
państwa o szybko rozwijającej się gospodarce oraz kraje rozwijające się również 

83 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/121 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. 

84 Europe, the world’s No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe – 
COM(2010) 352.
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przyciągają coraz więcej odwiedzających. Mając takich konkurentów, Europa 
musi przedstawić zrównoważoną ofertę turystyczną o wysokiej jakości, czerpiąc 
ze swojej przewagi komparatywnej, zwłaszcza uwydatniając niezwykłe bogactwo 
kulturowe;

• W polityce turystycznej w pełni powinny zostać ujęte wyzwania strukturalne. 
Oferta turystyczna powinna zatem wziąć pod uwagę trudności związane ze zmia-
ną klimatu, a także niedobór zasobów wodnych i energetycznych, ryzyko utraty 
różnorodności biologicznej oraz zagrożenia, jakie dla dziedzictwa kulturowego 
niesie turystyka masowa;

• Priorytetem jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju turystyki w Eu-
ropie. Należy uwzględnić problematyczne zagadnienia społeczne, w tym te 
związane z waloryzacją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

• Turystyka wywiera również pozytywny wpływ na poczucie obywatelstwa 
europejskiego, jako że sprzyja kontaktom i wymianom między obywatelami, 
wykraczając poza bariery językowe, kulturowe i te związane z tradycjami;

• W sektorze turystycznym drzemią ogromne możliwości rozwoju dla przed-
siębiorstw. Większość firm aktywnych w tej branży należy do sektora MŚP. 
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84 Europe, the world's No 1 tourist destination - a new political framework for tourism in Europe - COM(2010) 
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Turystyka ma również rozległe związki z rzemiosłem i zawodami twórczymi, 
które mogą przyczyniać się do zachowania dziedzictwa kulturowego oraz do 
rozwoju lokalnych gospodarek;

• Unia Europejska może wnieść swój wkład w różnicowanie oferty, wspierając 
przepływy w obrębie Europy poprzez waloryzowanie na skalę europejską tema-
tycznych produktów turystycznych. Ponadnarodowe synergie mogą bowiem 
pomagać przy promowaniu i podnoszeniu widoczności turystyki, mogą również 
objąć całość niezwykle bogatego dziedzictwa w tym: 
• dziedzictwo kulturowe (w tym szlaki kulturowe),
• współczesną twórczość artystyczną, 
• chronione obiekty przyrodnicze, 
• turystykę wypoczynkową i zdrowotną (w tym obiekty termalne), 
• turystykę edukacyjną, 
• winiarsko-gastronomiczną, 
• historyczną, 
• sportową, 
• religijną, 
• agroturystykę i turystykę wiejską, 
• turystykę skupiającą się na dziedzictwie kulturowym morskim i podwodnym 
• turystykę bazującą na dziedzictwie przemysłowym oraz strukturze gospo-

darczej poszczególnych regionów.
• Komisja rozpoczęła już współpracę z Radą Europy w dziedzinie turystyki kul-

turowej, tak by móc lepiej ocenić jej skutki i zapewnić jej większą widoczność. 
W ciągu ostatnich lat pojawiło się też wiele innych projektów transgranicznych, 
takich jak europejskie szlaki rowerowe czy też trasy pielgrzymkowe („Via Fran-
cigena” czy Droga św. Jakuba); 

• Wiele projektów jest za mało znanych i należy podkreślać ich europejski charak-
ter, który z kolei pozwoli zapewnić ich transgraniczny wymiar. Uznanie ich 
europejskiego charakteru może okazać się tak stymulujące, jak w przypadku 
uwieńczonej sukcesem inicjatywy Europejskich Stolic Kultury, która pobudza 
lokalny rozwój i turystykę i dzięki której co roku czerpać możemy z ambitnego 
i atrakcyjnego programu kulturalnego na skalę europejską;
Dokument zakłada realizację 21 działań w ramach następujących priorytetów:

• Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie;
• Wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości;
• Konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru zrównoważonych 

kierunków turystycznych wysokiej jakości.
Z turystką kulturową wiąże się działanie zakładające opracowanie spójnej  

strategii promowania zróżnicowanej oferty turystycznej. Podkreślono potrzebę in-
tensywniejszego waloryzowania wspólnego europejskiego dziedzictwa. Rozwój 
turystyki kulturowej opierać się będzie między innymi na znaku dziedzictwa euro-
pejskiego oraz innych działaniach, takich jak Europejskie Dni Dziedzictwa oraz 
Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym.
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każdego roku krajowych konkursach, w których wyłaniane są modelowe destynacje 

turystyczne w każdym kraju..  
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Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden-destination,15 grudnia 2013 r. 

  

 Poprzez wybór takich destynacji projekt EDEN skutecznie realizuje cel, jakim jest 

zwracanie uwagi na wartości, różnorodność i wspólne cechy europejskich atrakcji 

turystycznych. Zwiększa on widoczność wschodzących europejskich destynacji, stanowi 
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lecz za tradycje, które odziedziczyły i pielęgnowały przez pokolenia. To żywe lub 

„niematerialne” dziedzictwo służy przybliżaniu ludzi do społeczności, w których żyją, 

poprzez zapewnianie im poczucia przynależności i ciągłości historycznej. Obejmuje ono 

tradycje kulinarne, rękodzieło, lokalną sztukę oraz wiejski styl życia. 

 

4.4.2. Inicjatywa „Skrzyżowania Europy” 

 Inicjatywa „Skrzyżowania Europy” narodziła się w 2012 roku86. Jej celem jest 

promocja europejskich szlaków kulturowych oraz zwiększanie świadomości ich znaczenia dla 

turystyki wśród interesariuszy w tym przedstawicieli biznesu, menedżerów  destynacji, władz 

lokalnych i centralnych. Raz w roku organizowana jest konferencja, której towarzyszą 

wystawy i inne wydarzenia kulturalne.  

 

                                                           
86 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/cultural-routes/index_en.htm#h2-3, 15 grudnia 2013 r. 
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modelowe destynacje turystyczne w każdym kraju. 
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85 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/destinations-2008/index_pl.htm, 15 grudnia 
2013 r.
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4.4.2. Inicjatywa „Skrzyżowania Europy”

Inicjatywa „Skrzyżowania Europy” narodziła się w 2012 roku86. Jej celem jest 
promocja europejskich szlaków kulturowych oraz zwiększanie świadomości ich  
znaczenia dla turystyki wśród interesariuszy w tym przedstawicieli biznesu, mene-
dżerów destynacji, władz lokalnych i centralnych. Raz w roku organizowana jest 
konferencja, której towarzyszą wystawy i inne wydarzenia kulturalne. 

Ryc. 5. Logo „Cross Road of Europe” w 2012 r.
Źródło: http://www.tipik.eu/news/281/tipik-at-the-crossroads-of-europe?p=4, 15 grudnia 2013 r.

Podczas konferencji Komisja Europejska wpiera projekty związane z kulturą. 
Przykładem jest projekt CERTO (– Europejskie Trasy kulturowe: narzędzia dla 
skoordynowanej komunikacji i strategii marketingowej ang. Cultural European 
Routes: tools for a coordinated communication & marketing strategy)87. Zakłada on 
promocję wybranych tras kulturowych.

Tab. 3. Trasy i państwa promowane w projekcie CERTO

Lp. Trasa Państwa 

1. Via Francigena Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Włochy

2. Sant’Olav Route: Norwegia, Szwecja, Dania

3. Santiago Routes Hiszpania, Francja, Włochy, Austria, Niemcy, 
Holandia, Polska 

Źródło: opracowanie własne

86 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/cultural-routes/index_en.htm#h2-3, 15 grudnia 2013 r.
87 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/cultural-tourism/certo_cammini_d_europa_eeig_

en.pdf,15 grudnia 2013 r.
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4.4.3. Europejskie Stolice Kultury 

 Idea obchodów Europejskiej Stolicy Kultury  zrodziła 1985 roku, Pomysłodawczynią 

była grecka minister kultury Melina Mercouri. Projekt nazwano początkowo „Europejskie 

Miasto Kultury. W 1999 roku zmieniono nazwę projektu na Europejska Stolica Kultury oraz 

zmodyfikowano zasady wyboru miast-gospodarzy. W roku 2000 wybrano wyjątkowo aż 9 

miast. W 2005 roku ustalono nowy tryb konkursowy i postanowiono, że każdego roku miano 

ESK nosić będą miasta w dwóch krajach UE.  Podstawowymi warunkami uzyskanie tego 

prestiżowego tytułu są88: 

 1. wysoki poziom wydarzeń, 

 2. zaangażowanie władz publicznych, szczególnie w zakresie finansowym, 

                                                           
87 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/cultural-tourism/certo_cammini_d_europa_eeig_en.pdf,15 

grudnia 2013 r. 
88 http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc736_en.htm,15 grudnia 2013 r. 
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4.4.3. Europejskie Stolice Kultury

Idea obchodów Europejskiej Stolicy Kultury zrodziła się w 1985 roku. Pomysło-
dawczynią była grecka minister kultury Melina Mercouri. Projekt nazwano począt-
kowo „Europejskie Miasto Kultury. W 1999 roku zmieniono nazwę projektu na 
Europejska Stolica Kultury oraz zmodyfikowano zasady wyboru miast-gospodarzy. 
W roku 2000 wybrano wyjątkowo aż 9 miast. W 2005 roku ustalono nowy tryb kon-
kursowy i postanowiono, że każdego roku miano ESK nosić będą miasta w dwóch 
krajach UE. Podstawowymi warunkami uzyskania tego prestiżowego tytułu są88:
• wysoki poziom wydarzeń,
• zaangażowanie władz publicznych, szczególnie w zakresie finansowym,
• włączenie podmiotów sektora biznesu i sektora non profit.

Każde zwycięsko miasto opracowuje własne logo promocyjne (ryc. 5.).

Ryc. 6. Logo Europejskiej stolicy kultury w 2016 r.
Źródło: http://www.e-teatr.pl//pl/zdjecia/wroclaw/ 

logo_bannery/esk_2016_logo_wroclaw.jpg,15 grudnia 2013 r.

Uważa się89 że idea ESK stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw 
Komisji Europejskiej. Przeprowadzone przez Komisję Europejską badania nad  
odbiorem inicjatywy przez społeczność europejską wskazały, iż wywarła ona ko-
rzystny wpływ na rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a także 
wyzwalała społeczną energię, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród 
mieszkańców nominowanych miast. Najważniejszym celem wyboru ESK jest 
wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, wspieranie dialogu 
międzykulturowego, ale także promocja danego miasta – zaprezentowanie jego 
różnorodności potencjału dziedzictwa, kultury, ludzi. 

88 http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc736_en.htm,15 grudnia 2013 r.
89 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/europejska-stolica-kultu-

ry-2016.php,15 grudnia 2013 r.

 

65 
 

 3. włączenie podmiotów sektora biznesu i sektora non profit. 

Każde zwycięsko miasto opracowuje własne logo promocyjne (rys. 5). 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 6 Logo Europejskiej stolicy kultury w 2016 r 

Źródło: http://www.e-teatr.pl//pl/zdjecia/wroclaw/logo_bannery/esk_2016_logo_wroclaw.jpg,15 grudnia 2013 r. 

 Uważa się89 że idea ESK stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw 
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4.4.3 Znak Dziedzictwa  Europejskiego 

 Znak Dziedzictwa Europejskiego powstał w wyniku międzyrządowej inicjatywy 

zainicjowanej w 2006 r. Ustalono, iż ZDE będą mogły uzyskać obiekty materialne i 

niematerialne, które posiadają symboliczne znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego 

Europy, stanowiąc żywe przypomnienie wspólnej rzeczywistości politycznej i pamięci 

historycznej kontynentu, a tym samym przyczyniając się do wzmocnienia europejskiej 

tożsamości.  

                                                           
89 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/europejska-stolica-kultury-2016.php,15 

grudnia 2013 r. 
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4.4.3 Znak Dziedzictwa Europejskiego

Znak Dziedzictwa Europejskiego powstał w wyniku międzyrządowej inicjatywy 
zainicjowanej w 2006 r. Ustalono, iż ZDE będą mogły uzyskać obiekty materialne 
i niematerialne, które posiadają symboliczne znaczenie dla historii i dziedzictwa 
kulturowego Europy, stanowiąc żywe przypomnienie wspólnej rzeczywistości po-
litycznej i pamięci historycznej kontynentu, a tym samym przyczyniając się do 
wzmocnienia europejskiej tożsamości. 

Ryc. 7. Logo Dziedzictwa Europejskiego 
Źródło: http://www.ecs.gda.pl/newss/news/2683/archive/28,15 grudnia 2013 r.

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przeznaczony zarówno dla miejsc mate-
rialnych – pamiątek, zabytków, budowli, zespołów architektonicznych i krajobrazo-
wych, stanowisk archeologicznych oraz niematerialnych, reprezentowanych przez 
obiekty lub miejsca, które je symbolizują. Na pierwotnej liście dziedzictwa europej-
skiego znalazło się 46 obiektów w tym cztery z Polski90:
• Wzgórze Lecha w Gnieźnie – zwane Wzgórzem Królewskim. Symboliczne miej-

sce tworzenia się zjednoczonej Europy, 
• Kościół Katedralny p.w. św. Stanisława Biskupa i Wacława na Wzgórzu Wawel-

skim w Krakowie – cenny zabytek sztuki symbolizujący tysiącletnie związki 
Polski z kulturą europejską, 

• Lublin – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół 
św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej – Miasto Lublin jest symbolem europejskich 
idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz 
dialogu kultur między Wschodem i Zachodem,

90 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-dziedzictwa-europej-
skiego/historia.php,15 grudnia 2013 r.
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90 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/znak-dziedzictwa-

europejskiego/historia.php,15 grudnia 2013 r. 
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• Stocznia Gdańska – obiekty związane z postaniem „Solidarności” tj. budynek 
„Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi. Stocznia Gdańska jest żywym 
dowodem jednoczenia się Europy w imię poszanowania praw człowieka, wspól-
nej walki o wolność i demokrację.

W 2008 roku Państwa członkowskie UE, dążąc do poprawy funkcjonowania pro-
jektu oraz zapewnienia mu stabilności i długotrwałego efektu, wyraziły wolę, by 
podjąć działania na rzecz zmiany formuły Znaku na inicjatywę unijną. 20 listopa-
da 2008 r. Rada przyjęła konkluzje, w których udzieliła Komisji mandatu do przed-
stawienia wniosku dotyczącego stworzenia przez Unię Znaku Dziedzictwa Euro-
pejskiego oraz do określenia uwarunkowań praktycznych odnośnie do realizacji tego 
projektu. Dnia 16 listopada 2011 r. przyjęto Decyzję Parlamentu Europejskiego 
i Rady91, która stanowi prawne ramy dla realizacji projektu ZDE, wprowadzając za-
sady i procedury przyznawania Znaku, monitorowania działalności obiektów, które 
otrzymały ZDE oraz ich sieciowania. Obiekty kandydujące do znaku muszą  
wykazać, że spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

•	 charakter ponadnarodowy lub paneuropejski, przy czym muszą też pokazać, 
w jaki sposób ich wpływ i atrakcyjność wykraczają poza granice kraju,

•	 ważne miejsce i rola w historii integracji europejskiej oraz związek z wydarze-
niami, osobami i ruchami kluczowymi dla Europy,

•	 ważne miejsce i rola w rozwijaniu i promowaniu wspólnych wartości, na których 
opiera się UE.

4.4.5. Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edu-
kacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu92. Ich idea na-
rodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji 
Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w ca-
łej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wów-
czas po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których 
dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zaintereso-
waniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni 
Dziedzictwa.

91 Decision No 1194/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011
establishing a European Union action for the European Heritage Label.

92 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-kultu-
rowego/europejskie-dni-dziedzictwa.php,15 grudnia 2013 r.
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Ryc. 8. Logo Europejskich Dni Dziedzictwa 
Źródło:http://www.muzeum.ketrzyn.pl/2013/ 

inauguracja-europejskich-dni-dziedzictwa-na-warmii-i-mazurach/,15 grudnia 2013 r.
 
Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury eu-
ropejskiej. Imprezy skierowane są do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbior-
ców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Właśnie takie inicjatywy sprawiają, że idea 
EDD zyskuje nowych zwolenników, stając się tym samym jednym z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych „Starego Kontynentu”.

Reasumując Unia Europejska jedynie wspiera działania państw członkowskich 
w zakresie rozwoju turystyki i kultury. Jednak stworzyła ona motywatory rozwoju 
turystyki kulturowej. Z punktu widzenia destynacji turystycznych mogą one sty-
mulować rozwój produktów turystycznych oraz aktywizować działania promocyjne. 
Promocja na poziomie destynacji winna uwzględnić synergię uzyskiwaną z wyko-
rzystania motywatorów unijnych i krajowych (np. Certyfikatu Polskiej Organizacji 
Turystycznej).
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91 Decision  No 1194/2011/EU of  the  European Parliament and of the Council of 16 November 

2011establishing a European Union action for the European Heritage Label 
92 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-dziedzictwa-
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Dagmara Fiszer, Joanna Geresz
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

5. Turystyka kulturowa na przykładzie  
szlaku drewnianej architektury sakralnej 

„Drewniane Skarby Mazowsza”

Turystykę, która uznawana jest za dynamicznie rozwijającą się dziedzinę gospo-
darki, można pojmować również jako zjawisko społeczne, psychologiczne, prze-
strzenne, ale także kulturowe93. Turystyka, będąca przejawem aktywności ludzkiej, 
determinowana jest przez poziom kultury społecznej (cele wyjazdów, sposób uczest-
nictwa), natomiast sama w sobie staje się nośnikiem wartości kulturowych. Można 
tutaj zauważyć pewien dwustronny wpływ „turystyka – kultura”. W tym rozumie-
niu turystyka chroni, a także popularyzuje dobra kultury, ich odbudowę, rekonstruk-
cję, konserwację, z drugiej zaś strony kultura inspiruje do rozwoju turystyki, jest 
walorem, który kreuje ruch turystyczny94. Rozróżniając rodzaje turystyki, można 
uznać, że „przemieszczanie się osób z miejsc stałego zamieszkania do miejsc atrak-
cji kulturalnych w celu zdobycia nowych informacji i doświadczeń oraz zaspokoje-
nia własnych potrzeb”95 jest określane mianem turystyki kulturowej. Doświadcze-
niami tymi może być poznanie „sposobów życia innych ludzi – sasposobów  
odzwierciedlających obyczaje społeczne, tradycje religijne, myśl intelektualną, 
dziedzictwo kulturowe”96. Charakterystycznym zjawiskiem tego rodzaju turystyki 
jest jej heterogeniczność pod wieloma względami – uprawiają ją osoby o bardzo 
różnym statusie społecznym oraz różnych zainteresowaniach97. 

93 Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. Gołembskiego G., Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 20-21.

94 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 13.
95 Ibidem, s. 7.
96 B. Marciszewska, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, 

„Problemy Turystyki i Hotelarstwa” 2002, nr 3, s.5.
97 M. Banaszkiewicz, Turystyka kulturowa – przypadek Sankt Petersburga, „Turystyka Kulturowa, 

www.turystykakulturowa.org”, Nr 10 (2009), s. 17.
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Wśród form turystyki kulturowej można wyróżnić98: zwiedzanie miast (histo-
rycznych układów urbanistycznych, obiektów zabytkowych), obiektów architektu-
ry przemysłowej, muzeów, galerii sztuki, udział w imprezach kulturalnych,  
rozrywkowych i sportowych, turystykę sentymentalną, zwiedzanie cmentarzy, 
turystykę opartą na kuchni polskiej oraz na mniejszości seksualnej, a także zwie-
dzanie miejscowości związanych z kultem religijnym i sanktuariami (turystyka 
pielgrzymkowa). Ta ostatnia forma turystyki kulturowej, która przyjmuje głównie 
charakter wyjazdów grupowych zorganizowanych przez biura podróży czy grupy 
wyznaniowe, oprócz typowo religijnego i duchowego nastawienia turystów, obej-
muje także obcowanie z zabytkami sztuki sakralnej wynikające z motywów bardziej 
poznawczych. 

Dla turystów chcących zwiedzać obiekty kultu religijnego, przygotowywane 
są szlaki turystyczne – kulturowe, które stanowią „wytyczony i oznakowany szlak 
materialny, łączący obiekty i miejsca wybrane według ustalonego kryterium te-
matyzacji, będące unikatowym i reprezentatywnym przykładem ilustrującym 
szeroko pojęty dorobek kulturowy danego regionu, społeczności, grupy etnicznej, 
mniejszości narodowej czy narodu”99. Istnieje więcej definicji tego pojęcia. Mię-
dzynarodowa Rada Ochrony Zabytków – ICOMOS przy UNESCO, która posiada 
od 1998 własny Międzynarodowy Instytut Szlaków Kulturowych (ICOMOS-CIIC), 
podaje, że szlak kulturowy to „lądowy, wodny lub mieszany typ szlaku, oznaczo-
ny fizycznie i scharakteryzowany przez posiadanie własnej historycznej dynami-
ki i funkcjonalności, ukazujący rozwój ludzkości jako wielowymiarową i ciągłą 
wymianę dóbr, idei, wiedzy i wartości w obrębie krajów i regionów jak również 
pomiędzy nimi, przez znaczne okresy czasu; powodującą wzajemną interakcję 
kultur w przestrzeni i czasie, którego odbiciem jest materialne lub niematerialne 
dziedzictwo”100.

Poszczególne atrakcje i obiekty znajdujące się na szlaku można dowolnie łączyć, 
tworząc tzw. pętle. Przestrzeń powstała między nimi jest przestrzenią oddziały-
wania, która podlega różnym grupom interesu, powodując, że szlak pozostaje pod 
wpływem większej liczby czynników niż w przypadku pojedynczego zabytku czy 
atrakcji. Wśród grup interesariuszy możemy wyróżnić101:
• Interesariuszy wewnętrznych (pracowników organizacji, zarząd, rada nadzorcza, 

itd.);
• Interesariuszy zewnętrznych, do których wliczamy:

98 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 47-49.
99 Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 76.
100 A. Mikos v. Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakre-

sie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa www.turystykakulturowa.org”, 
Nr 2(2008), s 19.

101 Ł. Gaweł, Zarządzanie strategiczne szlakiem dziedzictwa kulturowego w świetle koncepcji stake-
holders, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org” Nr 10(2012), s. 33-34.
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• Turystów – będących główną grupą odbiorców produktu, którzy mają największy 
wpław na tworzenie oferty (ich potrzeby i oczekiwania są najważniejsze);

• Mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z atrakcji będącej częścią szlaku;
• Szkoły – uczniowie są stałym konsumentem przygotowanych produktów (lekcje 

muzealne, warsztaty, wykorzystanie atrakcji szlaku w edukacji regionalnej);
• Aktorów lokalnych – wszystkie osoby, które działają na rzecz regionu (nauczy-

ciele, społecznicy, lokalni patrioci);
• Organizacje pozarządowe, mające zdolności do nieszablonowych działań;
• Oraz publiczne instytucje kultury, naukowców, media, władze samorządowe, 

inwestorów i przedsiębiorców, a także gości i interesantów.
Szlaki turystyczne, w tym oczywiście kulturowe, charakteryzują się rozrzuconą 

w przestrzeni strukturą, w której poszczególne obiekty, walory i atrakcje, a także 
osoby odpowiedzialne za ruch turystyczny, nie są dostępne w jednym miejscu. 
Bardzo ważna w tym aspekcie jest umiejętna koordynacja działań oraz współpraca 
wszystkich podmiotów zarządzających poszczególnymi atrakcjami miejsca. Roz-
proszenie struktury zarządzającej szlakiem i brak konkretnego koordynatora/ 
operatora szlaku, odgrywającego kluczową rolę w jego rozwoju, powoduje brak 
sprawnego przepływu informacji. Szlak powinien być traktowany jako swoisty 
produkt turystyczny, który można skomercjalizować na rynku i zarządzać tak jak 
inne obiekty kultury – muzea, czy galerie (powinien mieć zhierarchizowaną struk-
turę organizacyjną)102. 
 Tworzony w ten sposób szlak materialny posiada własną nazwę, logo oraz103:
• Posiada jednolite i dokładne oznaczenie obiektów za pomocą znaków w terenie, 

na trasach między obiektami oraz przy obiektach. Tablice powinny zawierać 
logo, nazwę, kategorię szlaku, adres koordynatora, długość szlaku, mapkę, stro-
nę www szlaku oraz nazwę danego obiektu;

• Udostępnia wszystkie lub prawie wszystkie obiekty na szlaku i zapewnia korzy-
stającym możliwość zwiedzania atrakcji zgodnie z ofertą. Jest to bardzo istotny 
element funkcjonowania szlaku, który decyduje o poziomie zadowolenia turysty 
z jego obsługi (w Polsce warunki te są często zaniedbywane);

• Ma merytorycznie uzasadnioną tematykę szlaku, jego przebieg oraz wybór 
obiektów włączonych do szlaku jest przemyślany i poparty literaturą – jedna 
zwarta publikacja na temat szlaku powinna być wydawana co trzy lata;

102 Ł. Gaweł, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji 
szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 1(2011), s.14.

103 A. Mikos v. Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakre-
sie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, 
Nr 2(2008), s. 23-25.
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• Znajduje się pod opieką koordynatora (władz samorządowych, organizacji 
pozarządowych), którego zadaniem jest monitorowanie szlaku (stanu, stopnia 
dostępności obiektów), wytwarzanie, publikacja oraz aktualizacja informacji 
dotyczących szlaku i jego funkcjonowania (Internet, prasa), udzielanie infor-
macji, kierowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla poszczególnych 
atrakcji szlaku (oznaczenia tras), reprezentowanie szlaku podczas targów, kon-
ferencji, a także dodatkowo: organizowanie eventów, tworzenie pakietów usług 
turystycznych oraz pośrednictwo w świadczeniu usług (przewodnickich, noc-
legowych).
Jeżeli szlak nie spełnia jednego albo więcej kryteriów może być określany jako 

wirtualny szlak turystyczno-kulturowy, pod warunkiem, że stanowi stałą ofertę tu-
rystyczną o wyodrębnionym temacie, z własnym logo i informacjami podawanymi 
we własnym zakresie. Znaczna część funkcjonujących szlaków o zasięgu krajowym, 
regionalnym oraz lokalnym należy właśnie do tej grupy wirtualnych szlaków104.

Polska jest określana mianem kraju o wysokich walorach kulturowych i poten-
cjale do wykorzystania w rozwoju turystyki, który dotychczas jest jednak słabo 
wykorzystywany w praktyce i promocji105. Najwięcej szlaków kulturowych odno-
towano na terenie województwa małopolskiego (m.in. Szlak Architektury Drew-
nianej, Szlak Cystersów, Szlak Orlich Gniazd, Małopolskie Szlaki Techniki)106. 
Także na obszarze województwa mazowieckiego znaleźć można obiekty unikato-
we i niezwykłe, które można polecić turyście krajowemu i zagranicznemu. Znaj-
duje się tu kilkanaście interesujących szlaków poświęconych wybitnym Polakom, 
zabytkom kultury, sztuki i techniki, a także prowadzące po najciekawszych, 
pod względem przyrodniczym, miejscach (m.in. Mazowsze Jana Pawła II, Skar-
biec Mazowiecki, Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, Śladami Nadbużańskich 
Tajemnic, Trakt Królewski)107.

Istnieje natomiast pewna niejasność w nazewnictwie oraz przebiegu szlaków Ma-
zowsza. W literaturze przedmiotu spotyka się czasami naprzemienne używane po-
jęcia „Mazowsze” oraz „województwo mazowieckie”. Otóż diagnoza stanu kultury 
wskazuje na zróżnicowanie historyczne oraz etniczne ziem wchodzących w skład 
województwa mazowieckiego (por. Ryc. 9). Niektóre ziemie leżące w granicach 
administracyjnych województwa, należą historycznie do innych regionów niż Ma-
zowsze (np. powiat siedlecki i sokołowski do Podlasia) i odwrotnie – niektóre ziemie 
leżące poza granicami województwa należą do Mazowsza (np. ziemia łomżyńska 
i rawska)108. Jednak ze względu na potrzeby tej publikacji, w tekście będą zamiennie 

104 Ibidem, s. 25.
105 T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 45.
106 Ł. Gaweł, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji 

szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 1(2011), s. 4.
107 http://www.mazowsze.mrot.pl/perly/perelki/szlaki-mazowsza.
108 Projekt Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020, 31.12.2012, 

s. 7.
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stosowane pojęcia „Mazowsze” oraz „województwo mazowieckie” wskazujące na 
ten sam obszar – wyznaczony granicami administracyjnymi województwa mazo-
wieckiego.

Najbardziej popularnymi destynacjami turystyki kulturowej, opartymi na reli-
gijnym i poznawczym jej charakterze, są m.in. Mekka, Fatima, Lourde, a w Polsce 
Licheń, Kalwaria Zebrzydowska czy Częstochowa. Przejawy zainteresowania kul-
tem religijnym, a także obiektami sakralnymi w coraz większym stopniu zaczyna-
ją dotyczyć również turystyki kulturowej na terenach wiejskich. To właśnie obiek-
ty sakralne w małych miejscowościach stają się jednym z popularniejszych celów 
turysty. Nikomu wcześniej nie znane, stają się punktem zainteresowania zarówno 
badaczy, jak i konserwatorów zabytków, a także turystów. Szczególnie budownic-

Ryc. 9. Różnice między granicami administracyjnymi województwa 
mazowieckiego a regionem historyczno-etnograficznym Mazowsze.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektu Strategii rozwoju kultury  

w województwie mazowieckim na lata 2013-2020, s. 7
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two drewniane uznawane jest „bez wątpienia za jeden z najpiękniejszych elemen-
tów polskiego pejzażu kulturowego”109.

Celem niniejszego podrozdziału jest analiza systemu planowania i zarządzania 
oraz potencjału turystycznego szlaków kulturowych w województwie mazowieckim 
na podstawie szlaku drewnianej architektury sakralnej „Drewniane skarby Mazow-
sza”, a także prezentacja szlaku jako ciekawej destynacji turystyki kulturowej. Ba-
dania oparto na kompleksowej analizie źródeł wiedzy, w tym dokumentów plani-
stycznych województwa mazowieckiego, obserwacji strony internetowej jednostki 
zarządzającej szlakiem oraz na wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym z pra-
cownikiem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Skarbiec Mazowiecki”, który koor-
dynatuje omawianym szlakiem. 

5.1. Turystyka kulturowa w dokumentach planistycznych wojewódz-
twa mazowieckiego

Dotychczas w województwie mazowieckim nie było spójnej polityki kultural-
nej, która określałaby strategiczne podejmowanie długofalowych planów dążących 
do odpowiedniego i przemyślanego zarządzania kulturą. Dopiero opracowany w 2012 r. 
„Projekt Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-
2020”, po przejściu drogi legislacji (konsultacje społeczne zakończyły się 15 lipca 
2013 r.), będzie stanowił podstawę w kreowaniu polityki kulturalnej Mazowsza przez 
najbliższe lata. 

W dokumencie tym wskazano na koncentrację dużego potencjału kulturowego 
głównie w Warszawie, jako stolicy kraju oraz na brak sieci współpracy i wymiany 
doświadczeń między organizatorami kultury i lokalnymi instytucjami. Przedsta-
wiono również wyniki badań „Kierunek Kultura – badanie podmiotów kultury wo-
jewództwa mazowieckiego”, które przeprowadziło Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki na próbie 171 instytucji z województwa mazowieckiego (wśród nich 12% 
stanowiły stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje kościelne). Podmioty te wska-
zały głównie na prowadzenie zadań z zakresu edukacji kulturalnej (87,14%) i arty-
stycznej (64,33%). Natomiast działania ukierunkowane na sport, turystykę, rekre-
ację i hobby prowadziło 32,75% podmiotów110.

Tematykę dotyczącą turystyki i dziedzictwa kulturowego poruszono w Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Dokument wskazuje na moc-
ne strony województwa, jakimi są atrakcyjne tereny o wysokich walorach historycz-
nych, bogata sieć szlaków turystycznych do uprawiania turystyki kwalifikowanej 
– pieszej, rowerowej, kajakarstwa, żeglarstwa, motorowodniactwa (w końcu 2004 r. 

109 Ł. Gaweł, Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji 
szlaków kulturowych, „Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org”, Nr 1(2011), s. 6.

110 Projekt Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020, s. 33.

Rozdział II. Szlaki kulturowe w Polsce i Europie



77

na obszarze województwa zlokalizowanych było 3664 km szlaków turystycznych111). 
Wśród słabych stron wskazano na niewystarczający poziom świadczonych usług tu-
rystycznych oraz słabo rozwinięty system informacji turystycznej. Strategia w ce-
lach pośrednich (5. Cel pośredni – Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształ-
towanie wizerunku regionu) wskazuje na budowanie trwałego wizerunku Mazow-
sza opartego na walorach kulturowych i dziedzictwa kulturowego, rozwoju szlaków 
turystycznych, utworzenia lokalnej sieci obsługi ruchu turystycznego oraz zorgani-
zowanie lokalnych organizacji turystycznych (5.3. Promocja i zwiększanie atrakcyj-
ności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrod-
niczego i dziedzictwa kulturowego)112, a także na kreowanie i promocję produktu 
regionalnego z wykorzystaniem walorów kulturowych i turystycznych województwa, 
które mogą promować lokalne i niepowtarzalne produkty, ochronę dzie- 
dzictwa drewnianego wsi i małych miast, wprowadzenie systemu informacji pro-
mującej dziedzictwo kulturowe w postaci portalu internetowego oraz organizowanie 
okolicznościowych i stałych imprez lokalnych (5.4. Kształtowanie tożsamości regio-
nu oraz kreowanie i promocja jego produktu)113.

Zagadnienie turystyki kulturowej poruszane jest również w kolejnym dokumen-
cie pt. „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Ma-
zowsze”. W obszarze działań pn. kultura i dziedzictwo wyznaczono główny cel roz-
wojowy, którym jest „Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i popra-
wy jakości życia”, w kierunkach działań zwracając uwagę na wykorzystanie tych wa-
lorów do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wspieranie rozwoju 
turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych (zadanie 32.2.), 
a także rozwój systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i syste mu informa-
cji turystycznej) (32.4.). W dokumencie wskazano, że z 6487 zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru, 1032 stanowią obiekty sakralne (m.in. zabytki w: Czerwińsku, 
Brochowie, Broku, Warszawie), wśród których szczególnie cennymi są kościoły drew-
niane pochodzące z XVI-XX wieku, znajdujące się np. w Brwilnie Górnym, Grodźcu, 
Naruszewie, Sawi cach, Dąbrówce114.

Powyższe dokumenty wskazują głównie na zarys rozwoju turystyki kulturowej 
na terenie województwa. Dopiero dokument pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla  
województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, Cz. II. Koncepcja rozwoju tury-
styki oraz jej wdrożenie” wskazuje na tworzenie nowych produktów turystycznych 
opartych na walorach naturalnych i antropogenicznych w określonych obszarach  

111 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Warszawa, maj 2006, s. 88.

112 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, Warszawa, maj 2006, s. 57-58.

113 Ibidem, s 58-59.
114 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Mazo-

wieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 19 lipca 2013, s. 38.
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produktowych – turystyki aktywnej i specjalistycznej, biznesowej, a także najszerzej 
opisanej turystyki miejskiej i kulturowej (obszary: Znak Historii, Style Życia-Style 
Architektury, Muzyka jest na Mazowszu, Sztuka jest na Mazowszu). W obszarze 
Style Życia-Style Architektury pod nazwą „Duchowość – styl bez granic” wskaza-
no na potencjał architektury sakralnej, w tym głównie drewnianej115. Wśród wymie-
nionych subproduktów (Szlak Królewski, Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak  
Rycerski, Szlak Szlachecki, Szlak Ludowy, Szlak Żydowski, Miasta ogrody, Szlak 
Architektury Przemysłowej), znalazł się Skarbiec Mazowiecki – szlak turystyczny 
kościołów Mazowsza, który ma umożliwiać podziwianie na trasach turystycznych 
zabytków murowanych i drewnianych. Jego celem ma być wykorzystanie istniejących 
obiektów sakralnych do rozwoju turystyki pielgrzymkowej, wyjazdów edukacyj-
nych czy organizowania imprez religijnych.

Już na etapie planowania, zaznaczono w strategii oparcie zwiedzania mazowiec-
kich kościołów i sanktuariów na „Szlaku Turystycznym Kościołów Mazowsza – Skar-
biec Mazowiecki”, który musi zostać odpowiednio wytyczony, oznakowany w tere-
nie, zagospodarowany oraz wzbogacony publikacjami tematycznymi. Ze względu 
na jego wojewódzki charakter, wskazano, że powinien on być szlakiem samo- 
chodowym przebiegającym w oparciu o główną trasę oraz kilka tras-pętli, które 
umożliwią objęcie większej liczby obiektów. W tym celu szlak powinien być zago-
spodarowany w specjalne leśne parkingi oraz mieć wyznaczoną bazę noclegową 
i gastronomiczną, która przyjmie większe grupy pielgrzymów. Istotną rolę ma od-
grywać pełna dostępność obiektów dla turysty – w tym celu zaproponowano przy-
gotowanie tablic informacyjnych, także z informacjami praktycznymi (np. numer 
telefonu do księdza czy przewodnika po danym obiekcie) i wydanie materiałów 
promocyjnych z praktycznymi wskazówkami dla turystów.

5.2. Drewniane skarby Mazowsza – szlak drewnianej architektury 
sakralnej

„Drewniane Skarby Mazowsza – szlak drewnianej architektury sakralnej” powstał 
w ramach projektu pt. „Skarbiec Mazowiecki – szlaki turystyczne obiektów sakral-
nych w Warszawie i na Mazowszu”, którego beneficjentem jest Centrum Duszpa-
sterstwa Archidiecezji Warszawskiej Sp. z o.o. 

Szlak o charakterze samochodowym obejmuje 67 obiektów (por. Ryc. 10.) – przy-
kładów sakralnego budownictwa drewnianego województwa mazowieckiego, któ-
re podzielono na sześć pętli (przygotowywana jest siódma – radomska)116:

115 Strategia Rozwoju Turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, Cz. II. Koncep-
cja rozwoju turystyki oraz jej wdrożenie, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, S.A., Warszawa, listo-
pad 2007, s. 23-24.

116 http://skarbiecmazowiecki.pl/
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• Ciechanowską (14 obiektów): Kościół św. Leonarda, Wieczfnia Kościelna (1); 
Kościół pw. św. Stanisława, Dąbrowa (2); Kościół pw. św. Krzyża, Niedzbórz (3); 
Kościół filialny pw. św. Anny, Strzegowo (4); Kościół św. Zygmunta, Janiec (5); 
Kościół pw. św. Stanisława, Sarbiewo (6); Kościół pw. Zwiastowania NMP, Wola 
Młocka (7); Kościół pw. Trójcy, Ojrzeń (8); Kościół pw. św. Mikołaja, Ciemniew-
ko (9); Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Świercze (10); Kościół pw. św. Stanisła-
wa, Regimin (11); Kościół pw. Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława, Przed-
wojewo (12); Kościół filialny pw. św. Mateusza, Zielona Ciechanowska (13);  
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, Czernice Borowe (14).

• Ostrołęcką (11 obiektów): Kościół pw. Ducha Świętego, Krasiniec (15); Kościół 
pw. św. Izydora, Krzynowłoga Mała (16); Kościół pw. św. Wawrzyńca, Zaręby 
(17); Kościół pw. św. Michała Archanioła, Baranowo (18); Kościół pw. św. Anny, 
Łyse (19); Kościół pw. Michała Archanioła, Kadzidło (20); Kościół pw. św. Anny, 
Lubiel Nowy (21); Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Obryte (22); Ko-
ściół pw. św. Stanisława, Somianka (23); Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus, Rząśnik (24).

• Płocką (14 obiektów): Kościół pw. św. Leonarda, Czerwińsk (53); Kościół pw. św. 
Jana Chrzciciela, Grodziec (54); Kościół pw. św. Bartłomieja, Grodziec (55); Ko-
ściół pw. św. Tekli, Naruszewo (56); Kościół pw. św. Michała Archanioła, Dzier-
żążnia (57); Kościół pw. św. Jakuba, Góra (58); Kościół św. Jana Chrzciciela, Wy-
szogród (59); Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Miszewo Murowane (60); Kościół 
pw. św. Marcina, Słupno (61); Kościół pw. św. Aleksego, Płock – Trzepowo (62); 
Kościół św. Marcina, Mochowo (63); Kościół pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego, Sierpc (64); Kościół pw. św. Katarzyny, Rościszewo (65); Kościół pw.  
św. Wawrzyńca, Poniatowo (66).

• Siedlecką (9 obiektów): Kaplica i cmentarz ewangelicko – augsburski, Węgrów 
(26); Kościół pw. Świętej Trójcy i św. Mikołaja, Rozbity Kamień (27); Dawna 
cerkiew i kościół, Sterdyń (28); Kościół pw. Świętej Trójcy, Sabinie (29); Kościół 
św. Anny (30); Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, Jabłonna Lacka (31); 
Kościół pw. św. Jerzego, Repki (32), Kościół pw. św. Batrłomieja, Paprotnia (33), 
Kościół pw. św. Jakuba, Przesmyki (34).

• Warszawską-wschodnią (8 obiektów): Kościół pw. Świętej Trójcy, Kotuń (35); 
Kościół pw. św. Piotra i Pawła, Wodynie (36); Kościół pw. św. Wojciecha Bisku-
pa i Męczennika, Jeruzal (37); Kościół pw. św. Anny, Miastków Kościelny (38); 
Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej, Wilga (39); Kościół pw. św. Wawrzyńca, 
Glinianka (40); Kościół pw. św. Mikołaja Archanioła, Warszawa(41); Kościół  
pw. św. Wincentego a Paulo, Warszawa (42).

• Warszawską-zachodnią (10 obiektów): Kościół pw. Zwiastowania NMP, Biało-
brzegi Radomskie (43); Kościół pw. św. Floriana Męczennika, Mogielnica (44); 
Kościół pw. św. Wojciecha i św. Marcina, Belsk Duży (45); Kościół pw. św. Jana 
Chrzciciela, Tarczyn (46); Kościół pw. Świętej Trójcy, Osuchów (47); Kościół pw. 
św. św. Piotra i Pawła, Żabia Wola (48); Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, 
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Kłudzienka (49); Kościół pw. Michała Archanioła, Grodzisk Mazowiecki (50); 
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, Nowa Sucha (51); Kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP, Kampinos (52).

Ryc. 10. Mapa obiektów sakralnych znajdujących się w poszczególnych 
pętlach szlaku „Drewniane skarby Mazowsza”

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://skarbiecmazowiecki.pl/web/szlaki/lista/1

Są to przede wszystkich kościoły o najciekawszej historii, największych walo-
rach architektonicznych, które odgrywają ważną rolę w życiu religijnym danego ob-
szaru. Obiekty są mało znanymi zabytkami z różnych okresów (od XVI do XX wie-
ku), które prezentują różne formy rozplanowania, kształtu bryły, czy wyposażenia. 
Szczególnie ciekawa wydaje się być tzw. pętla siedlecka, na której znajdują się  
zarówno kościoły rzymskokatolickie, jak i świątynie zboru ewangelickiego i pięć 
cerkwi unickich. Niestety w większości obiekty te są zamknięte dla turystów (oprócz 
odbywanych mszy, podczas których i tak zwiedzanie jest zabronione). Jedynym spo-
sobem jest wcześniejszy kontakt z proboszczem i poproszenie o udostępnienie ko-
ścioła (głównie przy większych grupach zorganizowanych). Za zwiedzanie nie 
pobierane są opłaty.

Oprócz przygotowanego szlaku, w trakcie pięciu lat funkcjonowania projektu (za-
kończył się 30.09.2013 r.), wdrożono kilka działań, które wpływają na jego promocję117:

117 http://skarbiecmazowiecki.pl/.
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• Powstał przewodnik internetowy prowadzący po obiektach sakralnych Mazow-
sza, dostępny pod adresem www.skarbiecmazowiecki.pl;

• Opracowano cztery tematyczne szlaki turystyczne o łącznej długości 2368 km, 
tj. Szlak Lokalny Warszawski Zachodni, Perły Mazowsza – najatrakcyjniejsze 
turystycznie obiekty sakralne na Mazowszu, Drewniane skarby Mazowsza – szlak 
drewnianej architektury sakralnej oraz Bijące Serce Historii – kościoły War- 
szawy;

• Wprowadzono system tablic informacyjnych (90 zewnętrznych ustawionych 
przed wybranymi obiektami oraz 44 wewnętrznych umieszczonych w kościo-
łach), który umożliwi turystom zapoznanie się z historią oraz atrakcjami okoli-
cy. Tablice wskazują także kontakt do administratora obiektu – głównie pro-
boszcza;

• Wydano publikacje drukowane w postaci mapy, mini przewodnika pt. „Drew-
niane skarby Mazowsza” oraz książki pt. „Jak zwiedzać kościoły”, która skiero-
wana jest głównie do osób administrujących obiektami sakralnymi;

• Aplikację GPS, która pozwala na bezpłatne wykorzystanie systemu nawigacji 
wskazującej na obiekty godne zwiedzania w czasie podróży po wytyczonych 
szlakach.
W ramach realizacji przedsięwzięcia powołano na początku 2012 r. Lokalną Or-

ganizację Turystyczną „Skarbiec Mazowiecki”, która zapewnia trwałość projektu. 
Zarządza ona powstałymi szlakami oraz portalem internetowym w celu dalszego 
promowania sakralnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Podsumowanie

Można zauważyć, że podróże oparte na zwiedzaniu zabytków architektury, miejsc 
związanych z wydarzeniami i postaciami historycznymi, a także obiektami kultu re-
ligijnego, stają się jednym z głównych celów wyjazdów turystycznych w Polsce. Stra-
tegia Rozwoju Turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 wska-
zuje na turystyczną wizję województwa jako obszaru wykorzystującego potencjał 
i oferującego wysokiej jakości produkty turystyczne, odpowiednio zarządzanego 
i pokrytego siecią zintegrowanych i zagospodarowanych szlaków turystycznych, któ-
ry oprócz walorów przyrodniczych daje możliwość korzystania z uroków krajobra-
zu kulturowego. Wynika z tego, że rozwijanie turystyki kulturowej po obiektach sa-
kralnych na terenie województwa mazowieckiego oraz tworzenie w oparciu o nie 
szlaków turystycznych (w tym utworzenie szlaku „Drewniane Skarby Mazowsza”), 
zostało już wcześniej odpowiednio zaplanowane w dokumentach strategicznych. 

Niestety większość szlaków funkcjonujących w Polsce można określić jako „do-
raźny produkt turystyczny”. Szlaki te spełniają zewnętrzne warunki szlaku kultu-
rowego (są oznakowane, mają tablice informacyjne, mapy i przewodniki), jednak 
nie posiadają uporządkowanej struktury organizacyjnej i zarządczej, która tworzy-
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łaby z nich spójną ofertę. Brakuje poczucia wspólnego celu do osiągnięcia, a także 
koncepcji rozwoju u poszczególnych organizatorów atrakcji i obiektów, ogranicza-
jących się jedynie do wspólnych działań marketingowych (posiadania nazwy i logo). 
Przestrzenna rozciągłość szlaków powoduje sieciowy charakter produktu, który ma 
szansę wywołać efekt synergii (większa jest siła oddziaływania systemu niż siła 
sumy poszczególnych obiektów). Szlak powinien być jednak wyodrębnionym by-
tem, mającym swoje prawa potrzebne do realizacji celów wcześniej zaplanowanych. 
Obecnie podmioty, będące operatorami szlaków nie dostrzegają tego znaczenia – 
dotychczas działania podejmowane są w większości spontanicznie, bez wcześniej-
szego zaplanowania oraz przygotowania strategii dalszego rozwoju. Jedynie nielicz-
ne szlaki można określić mianem „profesjonalnych produktów turystycznych”, 
które są wynikiem współpracy i sprawnego zarządzania, prowadzenia zaplanowanych 
kampanii marketingowych, udostępniania specjalnych usług (obcojęzyczne usługi 
przewodnickie, transport zbiorowy dla niezmotoryzowanych turystów) czy prowa-
dzeniem badań ruchu turystycznego. 

Wg wcześniej omówionego podziału szlaków, Szlak „Drewniane Skarby Mazow-
sza” można zakwalifikować do wirtualnego szlaku turystyczno-kulturowego. Po-
siada on własną nazwę, logo, uzasadnienie merytoryczne doboru obiektów oraz znaj-
duje się pod opieką koordynatora, którym jest LOT Skarbiec Mazowiecki. Niestety 
zgodnie z zasadami szlaku materialnego, szlak ten nie spełnia kryterium dostępno-
ści – większość obiektów jest zamkniętych dla turysty, a także oznaczenia – tabli-
ce informacyjne znajdują się jedynie przy obiektach. Brakuje także punktów infor-
macji turystycznej, w których turysta mógłby zapoznać się z ofertą szlaku (dostęp-
ne są jedynie wirtualne informacje) oraz opracowanej koncepcji jego rozwoju. LOT 
Skarbiec Mazowiecki opiera się aktualnie głównie na podtrzymaniu tego, co udało 
się przygotować w trakcie trwania projektu. Promocja produktu opiera się głównie 
na stronie www, wydanych publikacjach i mapach, filmiku umieszczonym na You 
Tube oraz zorganizowanym wyjeździe studyjnym, w którym wzięli udział uczest-
nicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Coraz to większe oczekiwania turystów co do dostępu produktów turystycznych, 
powoduje zmianę w myśleniu operatorów szlaków, którzy zaczynają powiększać swo-
ją ofertę o różnego rodzaju imprezy kulturalne, wydarzenia (koncerty, recitale), warsz-
taty edukacji regionalnej, itd. Tak jest też w przypadku LOT Skarbiec Mazowiecki, 
który jako koordynator szlaku ma pewne plany na przyszłość, związane głównie 
z opracowaniem Strategii Rozwoju Szlaku, włączeniem do szlaku kolejnych obiek-
tów, opracowaniem produktu turystycznego, który będzie można skomercjalizować, 
organizowaniem wycieczek, a także tzw. warszawskich spotkań turystycznych – im-
prezy cyklicznej, która poprzez prelekcje, występy, będzie promowała szlak.

W związku z krótkim okresem działalność LOT SM i funkcjonowania szlaku 
„Drewniane Skarby Mazowsza” nie wszystkie kryteria są spełniane. Biorąc jednak 
pod uwagę jego formę zarządzania oraz plany rozwojowe, ma on szansę zostać 
w przyszłości uznany za profesjonalny szlak materialny.
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Jolanta Murawska 
Stowarzyszenie EUROB

6. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego  
– powstanie i działalność

Na przestrzeni wieków Hanza kształtowała życie wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyc-
kiego i daleko w głębi lądu. W średniowieczu kwitła tutaj gospodarka i wytworzyła się 
mieszczańska świadomość i tożsamość. O władzy i bogactwie świadczą po dziś dzień 
klasztory i ratusze, bramy miast i kamienice, kościoły halowe i bazyliki, a każda z tych 
budowli to dzieło sztuki. W tym czasie właśnie rozwinął się nowy styl w architekturze 
– gotyk ceglany. Gotyk Ceglany, ten jedyny w swoim rodzaju styl architektoniczny jest 
fenomenem obecnym nie tylko wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego, ale także daleko 
na południe w głębi lądu. W Danii, na dużych obszarach Polski i w Niemczech, aż po 
Berlin i Brandenburgię, Saksonię-Anhalt i Dolną Saksonię, nawet w południowych 
częściach Szwecji, w krajach Nadbałtyckich i w Rosji można napotkać na to średnio-
wieczne, ceglane dziedzictwo kulturowe w jego różnorodnych regionalnych formach 
i odmianach. Średniowieczna cegła nadała swoją pieczęć temu krajobrazowi. Sakralne 
i świeckie budowle mówią wspólnym językiem naznaczonym wielkimi przełomami, 
które miały miejsce od XIII wieku: złoty okres Hanzy, czasy założycielskie kapituł 
i miast, budowa zamków krzyżackich, znaczenie Morza Bałtyckiego w średniowiecz-
nej Europie. Kolejne wieki były pełne sprzeczności, przyniosły czasy rozkwitu i klęsk. 
Większość tych wspaniałych pomników gotyku ceglanego przetrwała te zmienne 
dzieje. Jednak dopiero od niedawna odwiedzający Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 
mogą przekonać się, jak miasta i kraje wokół Morza Bałtyckiego są kulturowo i histo-
rycznie powiązane ze sobą.

6.1. Gotyk ceglany – fascynujące dziedzictwo kultury

Spragnieni kultury, szukający relaksu i lubiący podróże w przeszłość mogą poza 
gotykiem ceglanym odkryć inne elementy: bezludne krajobrazy polodowcowe z ma-
lowniczymi rzekami, lasy i jeziora, wybrzeża i smagane wiatrem zatoki, plaże 
i wydmy, zamki, ruiny, pałace i dwory z różnych epok. I tak na przykład w położo-
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nym w północno-wschodniej Polsce Olsztynie można znaleźć znajomą architekturę. 
W znajdującym się tutaj Zamku Kapituły Warmińskiej mieszkał i prowadził bada-
nia Mikołaj Kopernik. W bliskiej odległości od miasta znajduje się wiele ocalałych 
średniowiecznych zamków, które w ówczesnych czasach należały do Zakonu Krzy-
żackiego. Olsztyn to wrota Mazur, największej i najbardziej znanej Krainy Jezior 
w Polsce. Na ślady historii jeszcze sprzed czasów Gotyku Ceglanego można natra-
fić w Płocku, malowniczo położonym nad brzegiem Wisły, z królującymi ponad 
miastem budowlami Katedry, dawnego Zamku Książąt Mazowieckich i budynka-
mi dawnego Zakonu Benedyktynów. Udając się dalej wzdłuż Wisły w kierunku pół-
nocnym dotrzemy do Torunia, miasta ze światowym dziedzictwem kulturowym 
i prawie tysiącem historycznych budynków, miejscem narodzin Kopernika i ojczy-
zną pierników. 

Obok jego imponującego Ratusza Staromiejskiego i wielu gotyckich kościołów 
godnym polecenia jest spacer wzdłuż fortyfikacji miejskich. Tylko kilka kilometrów 
dalej, także nad brzegiem Wisły znajduje się Chełmno. Wędrówka po prawie w ca-
łości zachowanej starówce, to jak wycieczka w przeszłość do czasów średniowie-
cza. Czerwona cegła rzuca się w oczy na każdym kroku także odwiedzając wspa-
niały Gdańsk, tętniącą życiem metropolię północnej Polski i miejsce powstania  
legendarnej „Solidarności”. Z jego górującym ponad miastem Kościołem Mariackim, 
największym średniowiecznym obiektem gotycko-ceglanym na świecie, którego bu-
dowa trwała 150 lat. W Gdańsku znajduje się ok. 60 takich obiektów, które pełnią 
różną funkcję użytkową. Na szczególną uwagę zasługują też m.in.:

Ratusz Głównomiejski i Dwór Artusa- obecnie Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska,

Zespół Przedbramia – Muzeum Bursztynu z odkrytą gotycką podłogą z cegły,
Kościół Św. Jana – Ekumeniczne Centrum Kulturowo-Wystawowe, 
Żuraw – Centralne Muzeum Morskie, 
Kościół Św. Mikołaja – niedawno odkryte gotyckie piwnice z czerwonej cegły 

czekają na swoje otwarcie. 
W niedużym Sławnie odwiedziny potężnego, robiącego ogromne wrażenie Ko-

ścioła Mariackiego to obowiązek. Także obydwie zachowane bramy miejskie są 
pięknymi przykładami średniowiecznego Gotyku Ceglanego. W pobliżu Wyspy 
Wolin leży Kamień Pomorski, jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego. 
Zmiany epok można prześledzić bardzo dobrze na Katedrze p.w. św. Jana Chrzci-
ciela. Na rynku wzrok przyciąga późnogotycki Ratusz ze wspaniałymi szczytami 
po stronie wschodniej i zachodniej. Stąd łatwo dotrzeć do Szczecina, gdzie Bazy-
lika Archikatedralna po wielu dziesiątkach lat świętuje swoją nową wieżę, na 
którą można wjechać windą. Kościół św. Piotra i Pawła przypomina poprzez spo-
sób w jaki zostały wykonane jego ozdoby o niemieckim mieście Brandenburg nad 
Hawelą, gdzie także pracował średniowieczny budowniczy i architekt Hinrich 
Brunsberg. Zamek Książąt Pomorskich jak i Wały Chrobrego są również godne 
odwiedzin. W bliskiej odległości, jednak w cieniu Szczecina leży Stargard Szcze-
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ciński z jego bardzo oryginalną, wybudowaną ponad kanałem i jedyną w swoim 
rodzaju w Europie Bramą Młyńską. Kolegiata NMP Królowej Świata z jej fanta-
stycznym sklepieniem gwiaździstym uważana jest za najpiękniejszy kościół go-
tycko-ceglany w Polsce. 

Dalej na zachód, po drugiej stronie Odry leży Prenzlau. Już z daleka widać kościół 
Mariacki z jego nietypowymi bliźniaczymi wieżami. Pochwalić się on może jednym 
z najbardziej znanych gotycko-ceglanych szczytów wschodnich. Klasztor Domini-
kanów będzie częścią kulisów Krajowej Wystawy Ogrodniczej 2013. Jadąc dalej 
w kierunku południowym w Mieście Kleista – Frankfurcie nad Odrą czeka nie mniej 
znany kościół Mariacki, którego znane średniowieczne witraże trafiły podczas 
wojny jako zdobycz wojenna do Związku Radzieckiego i dopiero kilka lat temu 
zostały zwrócone. Na miłośników wycieczek rowerowych czeka szlak rowerowy 
Odra-Nysa prowadzący przez Frankfurt. Pozostawiając za sobą po prawej stronie 
Berlin można dotrzeć do dawnej siedziby biskupiej Brandenburg nad Hawelą, po-
nad 1000-letniego miasta z zespołem katedralnym, kościołem św. Katarzyny i daw-
nym klasztorem św. Pawła, kilkoma bramami wieżowymi i wieloma innymi budow-
lami godnymi zobaczenia. Miasto jest malowniczo położone pośród jezior i rzek, 
które zapraszają do uprawiania sportów wodnych jak i do pieszych wędrówek. Nie-
całą godzinę jazdy na zachód napotkać można wznoszące się w niebo wieże Han-
zeatyckiego Miasta Stendal. Aż cztery średniowieczne kościoły halowe wraz z cen-
nym wyposażeniem jak i dwie piękne bramy Uenglingen i Tangermünde ukazują 
dawne znaczenie tego hanzeatyckiego miasta, które w XV wieku było kwitnącym 
miastem handlowym. Także Dolna Saksonia, Szlezwik-Holsztyn i Dania ze swoimi 
wspaniałymi budowlami są częścią dziedzictwa kulturowego Gotyku Ceglanego. 
W Hanzeatyckim Mieście Lüneburg położonym nad rzeką Ilmenau, które wzboga-
ciło się dzięki soli, mieszają się dwa style: Gotyk Ceglany i Gotyk z czasów rene-
sansu. Szczególnie kościoły są klasycznym przykładem północnoniemieckiego go-
tyku ceglanego, podczas gdy ratusz, budowla z wieloma dobudówkami z różnych 
epok, należy do najbardziej znaczących obiektów w Niemczech. Niepowtarzalne są 
także ponadczasowe kamienice szczytowe z uroczymi krzywymi szczytami z ce-
gły, pochodzące z czasów gotyku i renesansu. Imponującą pod względem kulturo-
wo-historycznym jak i optycznym katedrę znajdziemy w Bardowick, miejscowości 
położonej niedaleko Lüneburga. Dotrzeć do niej można jadąc dobrze rozbudowa-
nym szlakiem rowerowym, po drodze czeka na odkrycie wiele gotycko-ceglanych 
kościołów, każdy z nich to prawdziwy unikat. W okolicach Lüneburga znajduje się 
także sześć wyjątkowych klasztorów: Lüne, Walsrode, Wienhausen, Medingen, Eb-
storf i Isenhagen. Są one nie tylko klejnotami gotyckiego stylu ale i późniejszych 
epok – do dzisiaj znajdują się w nich zakony żeńskie, w których odwiedzający zo-
baczy o wiele więcej niż tylko zimne klasztorne mury. W regionie nazywanym „Al-
tes Land” leży Buxtehude, miasto o ponad 1000-letniej historii. W oczy rzucają się 
dobrze zachowane kanały wodne nazywane Fleth, powstałe na wzór holenderski. 
Wspomnieć należy także o kościele św. Piotra jak i potężnej bramie Marschtorz-
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winger, jedynym zabytku tego typu na północy Niemiec. Po drugiej stronie Łaby 
i za Kanałem Kilońskim zbliżamy się do znaczących miejsc z czasów Wikingów. 
Jednym z nich jest Hedeby przy wąskiej zatoce w rodzaju fjordu Schlei, znajdują-
cej się w starej siedzibie biskupiej w mieście Schlezwik. Stojąca tutaj katedra przez 
swoje niepowtarzalne, średniowieczne wyposażenie nie ma sobie równych. Spacer 
po wyspie Holm jest obowiązkiem podczas odwiedzin Szlezwik. Nad Haderslev 
Fjord leży duńskie miasto o tej samej nazwie Haderslev. Posiada ono jedną z naj-
lepiej zachowanych starówek wraz z katedrą bez wieży, znaną ze swojej wspania-
łej akustyki i purytańskiego charakteru. Podczas wizyty należy koniecznie rzucić 
okiem na program koncertów. Ciekawą atrakcją może być także wycieczka łodzią 
lub statkiem. 

Można powiedzieć, że Gotyk Ceglany, który jest prawie wszechobecny w Me-
klemburgii-Pomorzu Przednim, stał się wyróżnikiem tego regionu tak samo jak 
piękna przyroda, zamki i pałace. Wrażenie robią nie tylko miasta położone na 
wybrzeżu Bałtyku – daleko w głębi lądu leży na przykład stolica kraju związko-
wego Schwerin, miasto znane ze swojego zamku, który jest siedzibą parlamentu 
krajowego, jak i z katedry. Z jej 117-metrowej wieży rozpościera się wspaniały 
widok w dalekie części regionu. Kawałek dalej na południe znajduje się Parchim. 
Nie był on co prawda miastem hanzeatyckim, ale godne podziwu są, jego intere-
sujący gotycki, później przebudowany na neogotycki ratusz, jak i dwa kościoły, 
których średniowieczną więźbę dachową można zwiedzać. Na północ od Schwe-
rina w Mieście Barlacha – Güstrow, które także radzi sobie bez znanego tytułu 
miasta hanzeatyckiego, obok potężnego renesansowego zamku czeka już wspa-
niale zachowany kościół parafialny i katedra, jak i wszechobecne dzieła rzeźbiarza 
Ernsta Barlacha, który aż do śmierci w 1938 roku żył i tworzył w Güstrow. Podczas 
pobytu w mieście należy koniecznie odwiedzić muzea Ernsta Barlacha. Droga 
prowadzi w końcu do Hanzeatyckiego Miasta Wismar, który z jego wieloma za-
bytkami jest wspaniałym przykładem Gotyku Ceglanego. Szczególnie obydwa 
kościoły parafialne: św. Mikołaja i Mariacki doskonale się zachowały i do dziś 
pełnią swoja pierwotną funkcję. W kościele św. Mikołaja trzeba bardzo wysoko 
podnosić głowę, jego sklepienie należy do najwyższych na świecie. Wismar to 
dobry punkt startowy do wypadu w pobliską okolicę. Szczególnie godna polecenia 
jest wycieczka do sąsiedniego miasteczka Neukloster, pięknie położonego pośród 
lasów i jezior ze wspaniale zachowanym klasztorem i probostwem otoczonym 
parkiem klasztornym, który leży nad jeziorem Neukloster. Kilka kilometrów na 
południe od znanego kurortu Heiligendamm i tylko kilka metrów od Kamp i od 
centrum miasta Bad Doberan z jego klasycystycznymi budowlami znajduje się 
symbol miasta, jedyna w swoim rodzaju katedra z pozostałościami poklasztorny-
mi, kostnicą i innymi budynkami. Gotycka świątynia, która jest dowodem tech-
nicznej precyzji, dzięki swojej w całości zachowanej strukturze budowlanej 
i wystrojowi wnętrza o międzynarodowej randze stanowi świetny materiał poka-
zowy do całodziennego zwiedzania. Także w Mieście Bursztynu – Ribnitz-Dam-
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garten na granicy pomiędzy Meklemburgią i Pomorzem Przednim leży znany 
gotycko-ceglany klasztor Klarysek, który w całości poświęcony jest bursztynowi. 
To małe, pięknie położone miasto jest zachodnią bramą do półwyspu Fischland-
Darß-Zingst skąd z wieży kościoła Mariackiego roztacza się wspaniały widok, aż 
po Morze Bałtyckie i Rostok. Dalej na wschód dotrzeć można do Uniwersyteckie-
go i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald. Położone nad rzeką Ryck, niedaleko od 
rybackiej wioski Wieck ze znaną dzięki malarzowi Casparowi Dawidowi Friedri-
chowi ruiną klasztoru Eldena, ze wspaniałym Muzeum Pomorskim, drugim naj-
starszym uniwersytetem na terenie basenu Morza Bałtyckiego (założony w 1456 
roku) i trzema tworzącymi sylwetkę obrazu miasta gotycko-ceglanymi kościołami, 
zaprasza do dłuższych odwiedzin. 

Dalej na wschód, znajduje się 750-letnie Książęce Miasto Wolgast, wrota wyspy 
Uznam, miejsce urodzin malarza niemieckiego romantyzmu Philipa Otto Runge. Za 
restaurację sarkofagów w gotyckim kościele św. Piotra, kościół otrzymał w roku 
2010 nagrodę europa-nostra. Do znanych zabytków należy także kaplica św. Ger-
trudy trochę oddalona od uroczego, średniowiecznego Starego Miasta. Drugimi zna-
nymi wrotami wyspy Uznam jest Hanzeatyckie Miasto Anklam, malowniczo poło-
żone nad rzeką Peene i przy szlaku rowerowym Berlin-Uznam, miasto urodzin 
pioniera lotnictwa Otto Lilienthala. Kościół Najświętszej Marii Panny leżący przy  
rynku, uważany jest za jeden z najpiękniejszych egzemplarzy Gotyku Ceglanego 
w Niemczech. Neubrandenburg – „Miasto czterech bram” posiada prawdopodobnie 
jedne z najbardziej imponujących fortyfikacji miejskich w Europie. Prawie w cało-
ści zachowany mur miejski i jego cztery bramy, to majstersztyk Gotyku Ceglanego. 
Do tego odbudowany z ruin Kościół Koncertowy, który dzięki swojej estetyce  
jak i akustyce stał się uznanym domem koncertowym w Europie. Następną super-
latywę można odkryć w Burg Stargard, którego zamek o tej samej nazwie z jego  
13 pojedynczymi budynkami jest najbardziej na północ wysuniętym zamkiem wa-
rownym w Niemczech. Jest on kulturalnym centrum leżącym pośrodku otaczającej 
obydwa miasta przepięknej krainy jezior Feldberg.

Wyjątkowymi nie tylko jeśli chodzi o walory krajobrazowe, lecz także o piękno 
średniowiecznych, gotycko-ceglanych zabytków są Hanzeatyckie Miasto Stralsund 
i Wyspa Rugia. Stralsund ze swoimi trzema dumnymi kościołami i wieloma wspa-
niałymi, zabytkowymi budowlami, które doskonale harmonizują z nowym Oce-
aneum i mostem Rügenbrücke, zasłużył sobie w zupełności na wpis na listę świa-
towego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Po drugiej stronie mostu czekają już 
klasyczne atrakcje wyspy: przyroda, kąpieliska, białe skały kredowe i wiele, wiele 
innych. Do tego w praktycznie każdej miejscowości lub miasteczku napotkać moż-
na purystycznie nastrajające, przepiękne perły Gotyku Ceglanego wraz z najstar-
szym na wyspie kościołem Najświętszej Marii Panny w Bergen. Cały region ma do 
zaoferowania o wiele więcej niż tylko malownicze krajobrazy. Wszystko jedno  
dokąd poprowadzi Państwa podróż, z pewnością gdzieś na horyzoncie pojawi się 
gotycko-ceglana wieża.
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To tylko część zabytków na szlaku. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego stano-
wi połączenie tego dziedzictwa kultury – 35 miasta i regiony z Danii, Niemiec i Pol-
ski czekają na Państwa wizytę. 

Ryc. 11. Szlak EUROB
Źródło: Na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, Berlin, 2007

6.2. PROJEKT EUROB Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Z rozpoczętej w roku 1998 inicjatywy „Drogi do Gotyku Ceglanego” w Maklem-
burgii Pomorzu Przednim rozwinął się od 2002 roku projekt „Europejski Szlak 
Gotyku Ceglanego – EUROB”. W nawiązaniu do tradycji Hanzy nadal rozwija się 
wspólna kulturowa przestrzeń krajów nadbałtyckich. Członkowie szlaku poświęci-
li się, budując na nieodzownym fundamencie naukowej ewidencji, dokumentacji 
i badaniach obiektów gotycko ceglanych, na podstawie uznanych kryteriów konser-
wacji zabytków ukazaniu wartości kulturowej jaki i turystycznej europejczykom. 
Pomysł tej interdyscyplinarnej sieci wraz z powstaniem szkoleń dla członków szla-
ku ukazuje, że utrzymanie dziedzictwa kulturowego zmierza do długotrwałej inwe-
stycji w gospodarczy rozwój regionów. Projekt EUROB był finansowany z funduszu 
INTERREG IIIB oraz wkładu partnerów. W grudniu 2007 roku zakończył się  
II etap projektu. 
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Najważniejsze osiągnięcia:
• Zaprojektowano, wydrukowano i dystrybuowano szereg wydawnictw, kartek 

pocztowych, plakatów. Prawie wszyscy partnerzy wydrukowali foldery o swoich 
zabytkach z gotyku ceglanego, Przy współpracy z Gdańską Organizacja Tury-
styczną wydana została ulotka o Gdańskim Szlaku w trzech wersjach językowych, 
która jest dostępna w IT i rozdawana jest jako materiał promocyjny podczas 
rożnych targów i spotkań;

• Odbyło się kilkanaście konferencji międzynarodowych z udziałem wszystkich 
partnerów projektu, 2 z nich zostały zorganizowane w Gdańsku, w większej 
części sfinansowane z funduszu projektu; 

• Kilkukrotna prezentacja partnerów projektu podczas Targów Turystycznych GTT 
w Gdańsku oraz Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie. 

• Stworzona została strona internetowa w 3 wersjach językowych: angielskim, 
niemieckim i polskim: www.eurob.org;

• Opracowane zostały broszury o szlaku: ogólna i z propozycjami tras. Obecnie 
jest już przygotowana do druku kolejna edycja w jęz. niemieckim i polskim;

• Powstał konkretny produkt: Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – Droga Kul-
turowa w Turystyce, która jest promowana również przez Europejski Instytut 
Dróg Kulturowych z siedzibą w Luksemburgu. Odkryte zostały prawdziwe pe-
rełki z cegły gotyckiej.
 

6.3. Stowarzyszenie EUROB 

W dniach 24-27 września 2007 w Hanzeatyckim Mieście Greifswald w Niem-
czech odbyła się Konferencja Generalna na zakończenie II etapu projektu EUROB- 
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Es-
tonii, Łotwy, Litwy, Polski, Niemiec, Danii i Szwecji i Wielkiej Brytanii. Podczas 
Konferencji zaprezentowane zostały różne aspekty wykorzystania powstałego Eu-
ropejskiego Szlaku jako konkretnego produktu turystycznego, wykorzystania pięk-
nych obiektów gotyku ceglanego do organizacji konferencji, spotkań, wystaw, wy-
darzeń muzycznych i rozpropagowania tego dziedzictwa kulturowego na świecie. 
Omówione zostały dotychczasowe działania w ramach Projektu EUROB realizowa-
nego przez 38 partnerów z kilku krajów Europy w ramach Programu INTERREG 
IIIB. Podczas tej konferencji partnerzy z 8 krajów podjęli decyzję o utworzeniu 
Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego EUROB, które zarządza  
powstałym szlakiem. Jest to Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej z siedzibą 
w Berlinie. Stowarzyszenie realizuje różne zadania z dziedziny kultury, edukacji, 
turystyki oraz ochrony zabytków. Roczna składka wynosi 2500 Euro.
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6.4.Organizacja i współpraca w Stowarzyszeniu EUROB

Projekt EUROB został uznany za wzorcowy i na uwagę zasługuję jego długo-
trwałość: od wsparcia finansowego z UE do zarejestrowania i działania stowarzy-
szenia jako pozarządowej organizacji międzynarodowej;

Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim miasta. 
W ramach Stowarzyszenia działają Komisje Fachowe:

• „marketingowa“ 
• „ochrony zabytków“

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje trzy poziomy (miasto/partner – 
dyrekcja EUROB – wspólne projekty). 

Potencjał Stowarzyszenia:
• Rozważny („długotrwały“) rozwój turystyki: języki, otwartość mieszkańców 

i instytucji, jakość usług, atrakcyjne oferty, ostrożne obchodzenie się z dziedzic-
twem kulturowym, wspólne produkty 

Wpływ na faktor gospodarczy: 
• Rozwój turystyki – Turystyka Kulturowa: branża, która rozkwita; 
• Partnerzy mogą czerpać korzyści z turystyki kulturowej;
• EUROB ma wpływ na biznes sezonowy –powoduje przedłużenie sezonu – prze-

dłużenie weekendu – zwiększenie ilości noclegów- jest alternatywą do brzydkiej 
pogody –szersze korzystanie z usług gastronomicznych. 
 
Cele Stowarzyszenia:

• utrzymywanie i rozwój „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego“ jako między-
narodowej organizacji mającej uzasadnienie kulturowo-historyczne;

• wskazywanie i dokumentację zabytków gotyku ceglanego wzdłuż Europejskie-
go Szlaku Gotyku Ceglanego”;

• prezentację historii i rozwoju europejskiego gotyku ceglanego w kontekście ar-
chitektonicznym, kulturowo-historycznym oraz w kontekście sztuki;

• prezentację w formie tekstu i obrazu lokalnych, regionalnych i ponadnarodowych 
śladów gotyku ceglanego w kontekście całości historii;

• prezentację „Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego“ oraz jego budowli pu-
bliczności europejskiej i międzynarodowej;

• realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym oraz projektów kulturowo 
i historycznie związanych z gotykiem ceglanym;

• opracowanie i realizację przedsięwzięć edukacyjnych dla członków i zaintereso-
wanych europejskim gotykiem ceglanym;

• podejmowanie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych publikacji i imprez 
w celu upowszechniania informacji o „Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego“ 
i zaangażowanie lokalnych osób i aktorów;

Rozdział II. Szlaki kulturowe w Polsce i Europie



91

• opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, jak też kwalifi-
kację mediów elektronicznych do europejskiego gotyku ceglanego;

• wykorzystanie potencjału gotyku ceglanego do rozwoju nowych regionalnych 
szlaków: rowerowych, samochodowych, pieszych itp.
Polscy partnerzy w Stowarzyszeniu EUROB to m. in. Chełmno, Chojna, Gdańsk, 

Kamień Pomorski, Olsztyn, Płock, Szczecin, Stargard Szczeciński, Toruń. Polskie 
Miasta, by przystąpić do Stowarzyszenia muszą podjąć uchwałę Rady Miasta/Gmi-
ny bezwzględną większością głosów. Po podjęciu uchwały należy wystąpić za  
pośrednictwem Wojewody do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zgodę na przy-
stąpienie do organizacji międzynarodowej. Po uzyskaniu zgody należy wypełnić 
deklarację i wysłać do Biura Stowarzyszenia EUROB w Berlinie.

W dniu 28 lutego 2008 roku Rada Miasta Gdańska podjęła Uchwałę o przystą-
pieniu Miasta Gdańska do Stowarzyszenia EUROB zgodnie z Ustawą o przystępo-
waniu Miast i Gmin do międzynarodowych stowarzyszeń. Po uzyskaniu zgody 
z MSZ na przystąpienie do międzynarodowego stowarzyszenia Gdańsk stał się od 
listopada 2008 roku oficjalnym członkiem Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku 
Gotyku Ceglanego EUROB. W dniach 10-11 kwietnia 2008 odbyło się w Gdańsku 
podczas Targów Turystycznych GTT pierwsze spotkanie Zarządu i Dyrekcji nowo-
powstałego Stowarzyszenia oraz prezentacja partnerów EUROB. 

6.5. Możliwe dalsze działania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem:

• współudział w tworzeniu grup roboczych, które działają w Stowarzyszeniu 
i praca w  tych grupach;

• organizowanie cyklicznych spotkań dla przewodników i pilotów z przedstawi-
cielami obiektów gotyku ceglanego i szczegółową prezentację wszystkich nowo-
ści na Szlaku;

• utworzenie i wspólna promocja szlaków tematycznych w Polsce i na arenie mię-
dzynarodowej;

• podjęcie wspólnych działań w celu stworzenia w przyszłości kompleksowego 
Szlaku EUROB w Województwie Pomorskim oraz organizowanie wspólnych 
konferencji przy współpracy ze Stowarzyszeniem EUROB; 

• współpraca w pozyskiwaniu funduszy UE na kolejne projekty; 
• współpraca z Miastami- Europejskimi Stolicami Kultury;
• współpraca z innymi Szlakami Kulturowymi w Europie: Św. Jakuba, Cystersów, 

Hanzy;
• współpraca z LOT-ami i PROT-em na temat wspólnych projektów dot. turystyki 

kulturowej przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną;
• podejmowanie rozmów oraz spotkań studyjnych z biurami turystycznymi i to-

uroperatorami, którzy zainteresowani są organizacją wycieczek po powstałym 
szlaku;

• podejmowanie wspólnych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

Jolanta Murawska – Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – powstanie i działalność
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•  współpraca z uczelniami wyższymi- staże i praktyki zawodowe, prace licencjac-
kie i dyplomowe. 
Z okazji Targów Ochrony Zabytków Denkmal 2010 w Lipsku odznaczono „Eu-

ropejski Szlak Gotyku Ceglanego” złotym medalem za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie ochrony zabytków w Europie, a w szczególności za uświadamianie znacze-
nia, jakie mają historyczne obiekty kulturowe, które podlegają ochronie zabytków 
i są atrakcjami turystycznymi.

10 kwietnia 2008 Stowarzyszenie wraz z Miastem Gdańsk i GOT-em otrzyma-
li wyróżnienie za najlepszą promocję turystyki Województwa Pomorskiego w kate-
gorii – Publikacja – za Gdański Folder „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. 
Wydanie folderu w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej)  
zostało sfinansowane z funduszu UE w ramach projektu EUROB. 

Podsumowanie

Dziedzictwo kultury, jakim jest gotyk ceglany jest wyjątkową cechą szczególną 
każdego regionu i łatwo go rozpoznać. Budowle były świadkami wzlotów i upad-
ków władców kościelnych i świeckich, są starsze niż najstarsze uniwersytety, były 
inspiracją dla wielu artystów. Stanowią one kulturalny kontrapunkt dla spa, wycie-
czek rowerowych, golfa, wędrówek czy sportów wodnych. W całej Europie istnieje 
wiele innych obiektów z cegły gotyckiej, które czekają jeszcze na odkrycie. Szcze-
gólnie obiekty w Polsce i Europie Wschodniej – na Litwie, Łotwie, Estonii oraz 
w Obwodzie Kaliningradzkim mogą być miejscem wspólnych badań i współpracy 
uczelni wyższych i Instytutów Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Regionie Wo-
jewództwa Pomorskiego prowadzone są już rozmowy z Malborkiem, Zamkiem 
w Gniewie, Starogardem Gdańskim, Grudziądzem, Ostródą i Kwidzynem o przy-
stąpieniu do Stowarzyszenia EUROB i stworzenia wspólnego Regionalnego Szla-
ku, który byłby elementem całego Szlaku EUROB. Na tym Szlaku nie powinno za-
braknąć takiej perełki, jaką jest Pelplin ze swoją Katedrą.Planowane jest również 
zorganizowanie konferencji w Krakowie i we Wrocławiu oraz współpraca w two-
rzeniu szlaku rowerowego nad Wisłą. Niewątpliwie atrakcją tego szlaku mogą być 
zabytki gotyku ceglanego. 

Rozdział II. Szlaki kulturowe w Polsce i Europie



93

Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński

7. Camino de Santiago 
– Droga św. Jakuba w Polsce

Droga św. Jakuba rozpoczęła się przed niemal 2 tysiącami lat nad brzegiem 
Jeziora Galilejskiego (Jeziora Tyberiadzkiego). „Gdy Jezus przechodził obok Je-
ziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim”118. Od tej chwili rozpoczęła się droga Apostoła Jakuba z Chrystusem, 
droga do męczeńskiej śmierci, droga do świętości. Świadectwo życia św. Jakuba 
i jego działalność apostolska na krańcu świata – w hiszpańskiej Galicji, dała po-
czątek Camino de Santiago – Drodze św. Jakuba po której od wieków pielgrzy-
muje tysiące osób poszukujących wiary i pokoju wewnętrznego. Do grobu św. 
Jakuba w Santiago de Compostela – jak przypomniał w 1982 r. bł. Jan Paweł II 
– „przybywali z Francji, z Włoch, z Europy Środkowej, z krajów nordyckich 
i z narodów słowiańskich chrześcijanie wszelkich stanów: od królów aż po naj-
skromniejszych wieśniaków, chrześcijanie wszelkich poziomów duchowych: od 
świętych, jak Franciszek z Asyżu czy Brygida Szwedzka (nie mówiąc o tylu innych 
świętych hiszpańskich), aż po publicznych grzeszników czyniących pokutę. Cała 
Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki” świętego Jakuba, w tych samych wie-
kach, w których budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. 
Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że świadomość europejska zrodziła się w piel-
grzymowaniu”119. Ten niezwykły ruch pielgrzymkowy do Composteli trwa 

118 Ewangelia według św. Mateusza (Mt 4, 18-22), (w:) www.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=247&
werset=12#W12, 15.10.2013 r.

119 Jan Paweł II, Akt Europejski, (w:) „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 1983, nr 2 (38), s. 29.
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nieprzerwanie od 1200 lat – od momentu odkrycia grobu św. Jakuba przez pustel-
nika Pelayo (Pelagiusza), który pełnił posługę duchową w okolicy górnej części 
obecnej Composteli. Do miejsca w którym znajdował się sarkofag z relikwiami 
Apostoła poprowadziły pustelnika pieśni rozbrzmiewające wśród drzew i światło 
– deszcz spadających gwiazd. Powiadomiony o tym niezwykłym odkryciu biskup 
Teodomir (biskup Iria Flavia) potwierdził, że w odkrytym starym mauzoleum 
znajdują się szczątki Apostoła Jakuba i jego uczniów Atanazego i Teodora. Wieść 
o odkryciu sarkofagu z grobem pierwszego męczennika wśród Apostołów szybko 
dociera do władcy Asturii, króla Alfonsa II Cnotliwego (760-842). Dowody na 
prawdziwość relikwii św. Jakuba przekazane przez biskupa Teodomira królowi 
Alfonsowi musiały być bezdyskusyjne, skoro władca Asturii wyrusza z Oviedo 
do Composteli, aby uczcić relikwie Apostoła. Ta wyprawa przeszła do historii jako 
pierwsza pielgrzymka kompostelańska, a szlak z Oviedo do Santiago uzyskał 
miano „Szlaku Pierwotnego” (Camino Primitivo). Nad grobem św. Jakuba z roz-
kazu króla Alfonsa powstaje pierwszy kościół, a wokół sanktuarium osada o nazwie 
Campus Stellae – Pole Gwiazdy, następnie przekształcona na Compostela120.

W ostatnim dwudziestoleciu Droga św. Jakuba przeżywa imponujący rozwój. 
Obecnie Camino de Santiago jest nie tylko jednym z najważniejszych, chrześcijań-
skich szlaków pielgrzymkowych i pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym, 
ale także najdłuższym oznakowanym szlakiem pątniczym na świecie. Droga św. 
Jakuba to szlak pod każdym względem wyjątkowy, określany mianem „najpiękniej-
szej drogi świata”, „głównego traktu Europy”, „drogi życia”, „drogi wiary” oraz 
„drogi nawrócenia i pokory”.

Od niemal dziesięciu lat, również w Polsce obserwuje się stale rosnące zainte-
resowanie Szlakiem Jakubowym do Composteli. Obecnie Droga św. Jakuba jest 
najdłuższym, oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym, a zarazem najdłuższym 
szlakiem tematycznym i kulturowym w Polsce. Od momentu wytyczenia i ozna-
kowania pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce (Dolnośląska Droga 
św. Jakuba – otwarta 24 lipca 2005 r.) do 31 stycznia 2013 r. oznakowano 4949 
km polskich odcinków Camino de Santiago. Wynik ten robi imponujące wrażenie 
na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z Drogą św. Jakuba. 

120 Por. E. Temperán Villaverde, 1200 lat pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Motywy piel-
grzymowania, (w:) Jackowski A., Mróz F., Mróz Ł. (red.), 1200 lat pielgrzymek do grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela, Wyd. Czuwajmy, Kraków 2013 [w druku]; Jackowski A., 
Sołjan I., Pielgrzymki do Santiago de Compostela w czasie i przestrzeni, (w:) Jackowski A., 
Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, IGiGP UJ, 
PPWSZ w Nowym Targu, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła Oddział Małopolski w Więcła-
wicach Starych, Kraków 2008, s. 15-16.
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Tab.4. Istniejące i projektowane Drogi św. Jakuba Apostoła w Polsce  
(stan na 15 listopada 2013 r.)

Źródło: opracowanie własne F. Mróz i Ł. Mróz.

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz – Camino de Santiago – Droga św. Jakuba w Polsce
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Polska sieć Camino de Santiago łączy przejścia graniczne Polski: z Litwą 
(Droga Polska), z Ukrainą (Droga św. Jakuba Via Regia), z Niemcami (Dolnośląska 
Droga św. Jakuba, Droga św. Jakuba Via Regia, Lubuska Droga św. Jakuba i Po-
morska Droga św. Jakuba), z Czechami (Żytawska Droga św. Jakuba i Beskidzka 
Droga św. Jakuba) oraz z Rosją – Obwodem Kaliningradzkim (Pomorska Droga 
św. Jakuba). Na przełomie 2013 i 2014 r. planowane jest oznakowanie Podhalańsko-
Orawskiej Drogi św. Jakuba – odcinek z Nowego Targu przez Piekielnik do daw-
nego polsko-słowackiego przejścia granicznego w Winiarczykówce. Warto podkre-
ślić, że prace nad oznakowaniem nowych odcinków Jakubowego Szlaku w wielu  
regionach Polski nabierają coraz większego tempa. Najprawdopodobniej już wiosną 
2014 r. długość oznakowanych polskich odcinków Camino de Santiago przekroczy 
5000 km.

7.2. Droga św. Jakuba w Polsce – geneza wybranych odcinków

Projekt wytyczenia pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba w Polsce powstał 
w 2004 roku wśród pątników, którzy odbyli pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Apo-
stoła w Santiago de Compostela. Koncepcja wytyczenia i oznakowania szlaku zo-
stała zaprezentowana na forum internetowym portalu „Polskiego Klubu Camino de 
Santiago”. Projekt zakładał odtworzenie szlaku pątniczego, który prowadziłby 
z Ogrodnik przez Olsztyn, Toruń, Gniezno, Poznań do Słubic na granicy polsko-nie-
mieckiej121. Prace nad wytyczeniem i oznakowaniem pierwszego odcinka tego szla-
ku trwały jednak kolejne dwa lata.

Na powstanie pierwszych odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce główny wpływ 
miały pielgrzymki Polaków do grobu św. Jakuba, ponowny rozwój kultu Apostoła 
w wielu parafiach pod jego wezwaniem, a także działalność Bractw św. Jakuba. Na-
leży w tym miejscu przypomnieć, że w 2004 r., a więc w roku rozpoczęcia prac nad 
wytyczeniem pierwszych polskich odcinków Camino de Santiago, 357 osób z Pol-
ski otrzymało tzw. „Compostelkę” (dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki 
do grobu św. Jakuba – ostatnich 100 km Camino de Santiago pieszo, konno lub na 
wózku inwalidzkim, bądź 200 km rowerem)122. W 2010 r. – w Świętym Roku Jaku-
bowym było to już 2040 osób (0,75% ogółu)123. Natomiast w 2012 r., 2307 Polaków 
otrzymało „Compostelkę”, a udział Polaków w ogóle pielgrzymujących wzrósł do 
1,2% ogółu.

121 W. Antkowiak, Szlak św. Jakuba. Polska Droga. Odcinek Olsztyn – Toruń. Przewodnik dla piel-
grzymów i turystów, Toruń 2007, s. 4.

122 www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2004.pdf, 16.10.2013 r.
123 www.peregrinossantiago.es/esp/wp-content/uploads/informes/peregrinaciones2011.pdf, 26.10.2013 r.
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Ryc. 12. Ruch pielgrzymkowy Polaków do Santiago de Compostela  
w latach 2004-2012 (liczba Polaków, którzy w latach 2004-2012 otrzymali 

„Compostelkę” – tj. dokument potwierdzający odbycie pielgrzymki do grobu 
św. Jakuba – ostatnich 100 km Camino de Santiago pieszo, 
konno lub na wózku inwalidzkim, bądź 200 km rowerem)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Pielgrzymkowego  
Arcybiskupstwa Santiago de Compostela

 W bieżącym 2013 r. tylko w okresie od 1 stycznia do końca październik Biuro 
Pielgrzymkowe Arcybiskupstwa Santiago de Compostela odnotowało 2463 Pola-
ków co plasowało nasz kraj na 12 miejscu wśród narodowości pielgrzymujących do 
grobu św. Jakuba.

Ważnym impulsem do oznakowania pierwszych polskich odcinków Drogi  
św. Jakuba było także oznakowania odcinków Camino de Santiago na terenie 
wschodnich Niemiec. Przykładem może być utworzony w 2003 r. – Ekumeniczny 
Szlak Pątniczy „Via Regia” z Görlitz do Vacha, który stanowił bodziec do wytycze-
nia Dolnośląskiej Drogi św. Jakuba oraz Drogi św. Jakuba „Via Regia” na odcinku 
Brzeg – Zgorzelec. Podobnie odcinki Drogi św. Jakuba w Brandenburgii nawiązu-
jące do dawnego traktu z Gniezna do Magdeburga, wpłynęły na oznakowanie  
Lubuskiej Drogi św. Jakuba w 2008 r.124.

124 Por. F. Mróz, Ł. Mróz, P. Mróz, Renesans Drogi św. Jakuba w Europie na przykładzie wybranych 
państw: Czech, Niemiec, Polski i Włoch, (w:) Jackowski A., Mróz F. (red.), „Akt Europejski” 
bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba, Kraków 2012, s. 133.
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W 2004 r. członkowie Bractwa św. Jakuba Apostoła w Jakubowie i Fundacji Wio-
ski Franciszkańskiej w Janicach rozpoczęli prace nad wytyczeniem Dolnośląskiej 
Drogi św. Jakuba. Do oznakowanie tego szlaku włączył się także głogowski Klub 
Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego oraz lokalne samorządy i parafie125. Uwieńczeniem tych prac było 
uroczyste otwarcie pierwszego, polskiego odcinka Camino de Santiago łączącego 
Jakubów ze Zgorzelcem. Uroczystości odbyły się 24 lipca 2005 r. w Jakubowie oraz 
w Zgorzelcu, gdzie na Moście Staromiejskim dokonano symbolicznego włączenia 
polskiego odcinka Drogi św. Jakuba do europejskiej sieci dróg jakubowych. Dolno-
śląska Droga św. Jakuba prowadzi z Głogowa, przez Jakubów (Sanktuarium Piel-
grzymkowe św. Jakuba), Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec i Lubań 
do Zgorzelca, a jej długość wynosi 164 km126. W 2007 roku wzdłuż Drogi Dolno-
śląskiej, lecz w kierunku przeciwnym, ze Zgorzelca do Jakubowa, został wytyczo-
ny „Szlak pielgrzymkowy do Jakubowa”.

Włączenie polskich odcinków Jakubowego Szlaku w europejską sieć Camino de 
Santiago przyczyniło się także do renesansu pielgrzymowania Polaków do Compo-
steli z terenu Polski, a więc podobnie jak w średniowieczu „z progu własnego domu”. 
Warto podkreślić, że w latach 2005-2012 r. – w Biurze Pielgrzymkowym w Santia-
go de Compostela zarejestrowano 154 Polaków po ukończeniu pielgrzymki rozpo-
czętej w Polsce. W 2012 r. – aż 28 Polaków rozpoczęło pielgrzymkę do Composte-
li z terenu naszego kraju i dotarło do grobu św. Jakuba.

Pierwszy odcinek Drogi Polskiej (Camino Polaco) prowadzący z Olsztyna do 
sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie (ok. 20 km) otwarto 25 lipca 2006 roku. 
W kwietniu 2007 roku odcinek ten został przedłużony do kościoła św. Jakuba w To-
runiu. W 2009 r. oddano odcinek z Torunia do Trzemeszna (blisko 110 km). Na te-
renie województwa kujawsko-pomorskiego Droga Polska powstała dzięki współ-
pracy i wsparciu finansowemu władz miasta Torunia, Urzędu Miejskiego w Brod-
nicy, Urzędu Gminy Kurzętnik i Urzędu Miasta Kruszwicy. Zarówno odcinek 
północny Szlaku Jakubowego z Iławy do Torunia, jak i południowy z Torunia do 
Trzemeszna oznakowali znakarze z Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydo-
wa w Toruniu127. Kolejne odcinki Drogi Polskiej: „Suwalszczyzna” oraz „Warmia 
i Mazury” zostały uroczyście otwarte w dniu 25 lipca 2011 r. w Kętrzynie. Odcinek 
o nazwie „Suwalszczyzna” rozpoczyna się przy granicy polsko-litewskiej w miej-
scowości Ogrodniki i biegnie przez Sejny, Krasnopol, Wigry, Suwałki do Bakała-

125 W. Hass, Z Jakubowa do Santiago de Compostela. Szlak, bractwo, sanktuarium, (w:) Jackowski 
A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja, Kraków 
2008, s. 100.

126 Por. A. Ceglińska, H. Karaś, E. Mendyk, J. Smyk, Droga św. Jakuba Gniezno – Zgorzelec – Praga. 
Część polska: Droga Wielkopolska i Droga Dolnośląska. Przewodnik Pielgrzyma, Janice 2006, 
Fundacja Wioski Franciszkańskiej.

127 Por. www.caminopolaco.pl/index.php/szlak/historia-szlaku, 25.10.2013 r. i www.pttk.torun.pl/Szl.
św.Jakuba%20płd.html, 25.10.2013 r.
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rzewa (około 120 km). Drugi odcinek „Warmia i Mazury” prowadzi z Bakałarzewa 
przez Olecko, Kruklanki, Giżycko, Gierłoż, Kętrzyn, Świętą Lipkę, Reszel, Lutry, 
Wipsowo, Barczewo do Olsztyna (193 km), gdzie łączy się ze wspomnianym już 
odcinkiem Camino Polaco: Olsztyn – Brodnica – Toruń – Trzemeszno. Łączna 
długość Drogi Polskiej z Ogrodnik do Trzemeszna wynosi 651 km. Trasę niemal 
w całości poprowadzono w oparciu o istniejące szlaki turystyczne, zwłaszcza mię-
dzynarodowy szlak pieszy E-11 (Słubice – Ogrodniki). Przedłużeniem Drogi Polskiej 
są kolejne szlaki jakubowe: Droga św. Jakuba „Szlak Piastowski” (Mogilno – Trze-
meszno – Niechanowo – Gniezno), Lubuska Droga św. Jakuba (Murowana Goślina 
– Słubice), Wielkopolska Droga św. Jakuba (Gniezno – Poznań – Lubiń – Głogów) 
i Dolnośląska Droga św. Jakuba (Głogów – Jakubów – Zgorzelec). Tym samym 
oznakowane polskie odcinki Drogi św. Jakuba łączą północno-wschodni kraniec 
Polski z granicą polsko-niemiecką w Zgorzelcu i Słubicach.

Najdłuższym obecnie polskim odcinkiem Camino de Santiago jest licząca p-
ponad 950 km Droga św. Jakuba „Via Regia” – prowadząca z Korczowej i Medy-
ki (przy granicy polsko-ukraińskiej) przez Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Rzeszów, 
Pilzno, Tuchów, Tarnów, Brzesko, Kraków, Olkusz, Będzin, Piekary Śląskie, Górę 
Św. Anny, Opole, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław, Legnicę do Zgorzelca. Szlak ten 
prowadzi wzdłuż dawnej Via Regia (Wysokiej Drogi), czyli traktu, który wiódł z Ki-
jowa przez Lwów, Kraków, Wrocław, Lipsk, Kolonię, Akwizgran, do Paryża. Via 
Regia była ponadregionalną drogą, która sprzyjała rozwojowi handlu, wzajemnych 
stosunków między państwami europejskimi oraz powstawaniu nowych ośrodków 
miejskich128. Poruszali się po niej w sposób bezpieczny nie tylko handlarze i woj-
ska, ale i pielgrzymi udający się do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Com-
postela w Hiszpanii. W dniu 6 października 2006 roku otwarto pierwszy odcinek 
tego szlaku na trasie: Brzeg – Wrocław – Legnica – Zgorzelec. Kolejne odcinki 
Drogi św. Jakuba „Via Regia” otwarto w następujących terminach: 15 września 2008 r. 
(odcinek: Góra Św. Anny – Opole – Skorogoszcz – Brzeg), 24 lipca 2010 r. (odcinek: 
Pilzno – Tuchów – Tarnów – Brzesko – Kraków129), 8 sierpnia 2010 r. (Droga św. 
Jakuba „Via Regia” w Zagłębiu Dąbrowskim; trasa Kraków – Olkusz – Sławków 
– Będzin – Sączów – Piekary Śląskie – Góra Św. Anny), 5 stycznia 2012 r. (odcinek 
na obszarze woj. podkarpackiego Korczowa – Przemyśl – Jarosław – Przeworsk – 
Łańcut – Rzeszów – Pilzno; 219 km) oraz 27 października 2013 r. (odcinek szlaku 
z Medyki do Przemyśla)130. 

128 www.euroopera.org/via-regia, 25.10.2012 r.
129 Por. P. Plezia, Droga św. Jakuba: Kroczowa – Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków, (w:) Ho-

dorowicz I., Mróz F. (red.), Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków 
2009, s. 105-118.

130 Por. Ł. Mróz, Geneza i rozwój Dróg św. Jakuba w Polsce – na przykładzie Drogi św. Jakuba Via 
Regia, „Peregrinus Cracoviensis”, zeszyt 23/2012, Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, Kraków, s. 73-90.
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W dniu 6 listopada 2006 roku w Poznaniu otwarto Wielkopolską Drogę św. 
Jakuba prowadzącą z Gniezna przez Lednicę, Poznań, Lubiń, Leszno do Głogowa 
(234 km)131. Szlak ten odnosi się do pierwszego projektu – planowanego przebiegu 
Drogi Polskiej – podobnie jak odcinek Drogi św. Jakuba na „Szlaku Piastowskim” 
z Mogilna przez Trzemeszno na Wzgórze Lecha w Gnieźnie (40 km)132.

Przebieg Lubuskiej Drogi św. Jakuba wyznaczył w 2005 roku prof. Ulrich Kne-
felkamp z Katedry Historii Średniowiecznej i Regionalnej Historii Kultury na Wy-
dziale Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie 
nad Odrą. Droga prowadzi wzdłuż dawnego szlaku handlowego, nazywanego dro-
gą frankfurcką, prowadzącego z Poznania do Frankfurtu i Lubusza133. Warto zazna-
czyć, że tym szlakiem pielgrzymował w roku 1000 cesarz Otton III do grobu św. 
Wojciecha w Gnieźnie. Prace nad jej wyznakowaniem zostały zakończone w 2008 r. 
Lubuska Droga św. Jakuba rozpoczyna się w Murowanej Goślinie (tu łączy się 
z Wielkopolską Drogą św. Jakuba), a następnie prowadzi przez Oborniki Wielko-
polskie, Sulęcin, Ośno Lubuskie (kościół św. Jakuba) do Słubic. W Słubicach, na 
moście granicznym łączy się z Brandenburską Drogą św. Jakuba, która z kolei skła-
da się z następujących odcinków: Frankfurt nad Odrą – Berlin (75 km); Berlin – Lipsk 
(180 km); Frankfurt nad Odrą – Lipsk (220 km); Berlin – Tangermunde (140 km)134. 
Szlak ma możliwość wielu wariantów połączenia z innymi Drogami św. Jakuba 
w Niemczech. W Lipsku Droga łączy się z Ekumenicznym Szlakiem Pątniczym – „Via 
Regia” (Der Ökumenische Pilgerweg – Via Regia) i Saksońską Drogą św. Jakuba 
(Die sächsischen Jakobswege)135. 

W dniu 8 września 2007 roku otwarta została Lęborska Droga św. Jakuba (frag-
ment Pomorskiej Drogi św. Jakuba), której trasa prowadzi z Sianowa przez Lę-
bork, Łebę do Smołdzina. Warto podkreślić, że w Lęborku znajduje się sanktu-
arium św. Jakuba w Polsce ustanowione podczas uroczystości odpustowych w dniu 
25 lipca 2010 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji pelplińskiej, biskupa 
Jana Szlagę. 

W dniu 25 października 2008 roku w parafii pw. św. Jakuba Apostoła Starszego 
w Więcławicach Starych otwarto pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba 
w województwie małopolskim, prowadzący z Pałecznicy przez Więcławice Stare 
do Krakowa136. Odcinek szlaku w województwie świętokrzyskim z Sandomierza 
przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice do Pałecznicy otwarto w dniach 23-25 

131 Por. A. Ceglińska, H. Karaś, E. Mendyk, J. Smyk, Droga św. Jakuba „Via Regia”. Dolny Śląsk. 
Przewodnik Pielgrzyma, Janice 2006, Fundacja Wioski Franciszkańskiej.

132 Patrz: www.szlakpiastowski.com.pl/go.live.php/PL-H91/droga-sw-jakuba.html, 15.10.2013 r.
133 P. Grabowski, Lubuski szlak Drogi św. Jakuba, (w:) Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), 

Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja, Kraków 2008, s. 117.
134 www.jakobswege-brandenburg.de oraz www.jakobswege-viadrina.de, 14.10.2012 r.
135 F. Mróz, Ł. Mróz, P. Mróz, Renesans Drogi…, dz. cyt., s. 138-139.
136 F. Mróz, Otwarcie Małopolskiej Drogi św. Jakuba, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego”, nr 110-111, Kraków 2009, s. 60-61.
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lipca 2009 roku w Sandomierzu i parafii św. Jakuba w Kotuszowie137. Długość Ma-
łopolskiej Drogi św. Jakuba od kościoła św. Jakuba w Sandomierzu do Rynku Sta-
rego Miasta w Krakowie wynosi 206 km. Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba 
nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny  
Wisły od Sandomierza do Krakowa. Trakt ten stanowił jedną z odnóg tzw. ruskiego 
szlaku wiodącego z Polesia i Rusi do stolicy Korony oraz na Śląsk. W 2010 r. człon-
kowie Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych zakończyli oznakowanie musz-
lami św. Jakuba oraz żółtymi strzałkami kolejnego odcinka Małopolskiej Drogi św. 
Jakuba – z Krakowa przez Tyniec, Liszki, Mników, Sankę do kościoła św. Jakuba 
w Palczowicach (55 km). W następnym roku oznakowano dalszy odcinek szlaku – 
z Palczowic, przez Zator i Osiek do sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w Biela-
nach koło Kęt (24 km). Na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba znajduje się Sank-
tuarium Diecezjalne św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych – ustanowione 
dekretem ks. kard. Stanisława Dziwisza w dniu 5 września 2013 r. Od 2007 r. w sank-
tuarium tym przechowywane są relikwie św. Jakuba Starszego Apostoła i Bartło-
mieja.

Przedłużeniem Małopolskiej Drogi św. Jakuba w kierunku wschodnim jest 
Lubelska Droga św. Jakuba. Szlak ten prowadzi z Lublina przez Kraśnik, Annopol, 
Zawichost do Sandomierza, a jego długość wynosi 136 km. Pierwsze zorganizowa-
ne przejściem tym Jakubowym Szlakiem zorganizowano 13 października 2012 r. na 
odcinku z Lublina (bazylika oo. dominikanów) do Zalewu Zemborzyckiego. Ofi-
cjalne otwarcie Lubelskiej Drogi św. Jakuba nastąpiło 25 lipca 2013 r. w bazylice 
oo. dominikanów w Lublinie. 

We wrześniu 2008 roku otwarto Drogę św. Jakuba Via Cervimontana (Drogę 
Jeleniogórską). Malownicza trasa tej drogi przebiega z Jeleniej Góry przez Siedlę-
cin, Radomice (kościół św. Jakuba), Lubomierz, Gryfów Śląski do Lubania (długość 
55 km). W Lubaniu Droga Jeleniogórska łączy się Dolnośląską Drogą św. Jakuba 
oraz Drogą św. Jakuba „Via Regia”. W dniu 22 sierpnia 2010 r. otwarto 50-kilome-
trowy odcinek tej drogi z Krzeszowa k. Kamiennej Góry do Jeleniej Góry. Szlak ten 
zmienił też nazwę na Sudecką Drogę św. Jakuba.

W dniu 25 lipca 2009 roku otwarto Ślężańską Drogę św. Jakuba, która rozpo-
czyna się na szczycie góry Ślęża (718 m n.p.m.) i prowadzi przez Sobótkę (kościół 
św. Jakuba), Buków, Ujów (kościół św. Jakuba) do Środy Śląskiej (55 km), gdzie łą-
czy się z Drogą św. Jakuba „Via Regia”. Z kolei 1 sierpnia 2009 r. otwarto Drogę 
św. Jakuba w powiecie lubińskim – tzw. „Miedziana” Droga św. Jakuba. Trasa dro-
gi prowadzi ze Ścinawy przez Ręszów, Siedlce, Lubin, Brunów do Chocianowa, 
gdzie łączy się Dolnośląską Drogą św. Jakuba.

W liturgiczne wspomnienie św. Jakuba Apostoła w 2010 r. podczas Jarmarku Ja-
kubowego w Nysie otwarto Nyską Drogę św. Jakuba. Trasa tego szlaku jakubowego 

137 K. Bednarz, M. Wojnarowska, Na Jakubowym Szlaku, „Gość Sandomierski” nr 31/171, 2 sierpnia 
2009 r., s. III.
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prowadzi z Głuchołaz przez Nysę do Skorogoszczy, a jego długość wynosi 100 km. 
Droga, oznakowana znakiem muszli odtwarza dawny trakt handlowy, który prowadził 
z południowej części Śląska do Wrocławia. W Skorogoszczy Nyska Droga św. Jakuba 
łączy się z Drogą św. Jakuba „Via Regia”138. Planowane jest przedłużenie tego odcin-
ka szlaku jakubowego do Republiki Czeskiej, do miejscowości Jesenik i Javornik, 
które należały przez blisko pięć wieków do Śląska i Księstwa Nyskiego. 

Kolejnym otwartym odcinkiem Camino de Santiago w Polsce jest Beskidzka 
Droga św. Jakuba. Droga ta powstaje dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków 
Bractwa św. Jakuba i parafii św. Jakuba w Szczyrku, parafian z Simoradza oraz 
miłośników Camino de Santiago w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. 
Uroczystości otwarcia pierwszego odcinka tego szlaku – z sanktuarium św. Jakuba  
w Szczyrku przez Skoczów do Simoradza (30 km) odbyły się 7-8 października 2011 r. 
Uroczystości te zbiegły się z dziękczynieniem za ustanowienie przez ks. biskupa 
Tadeusza Rakoczego sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku (dekret z 12 kwietnia  
2011 r.). W 2011 r. członkowie Bractwa św. Jakuba w Szczyrku oznakowali kolejny, 
ponad 80-kilometrowy odcinek Beskidzkiej Drogi św. Jakuba prowadzący z Wado-
wic przez Rzyki, Groń Jana Pawła II, Ślemień, Rychwałd, Żywiec do Szczyrku. 
Następne odcinki tego Jakubowego Szlaku otwarto: 21 kwietnia 2012 r. (odcinek: 
Rychwałd – Żywiec – Pietrzykowice – Szczyrk), 20 lipca 2012 r. (szlak prowadzący 
z Koconia przez Ślemień do Rychwałdu) oraz 3 sierpnia 2013 r. (szlak prowadzący 
z Simoradza do Frydek-Mistek w Czechach; 56 km).

W lipcu 2012 r. oficjalnie otwarto dwa kolejne polskie odcinki Camino de San-
tiago: Warszawską Drogę św. Jakuba (Warszawa – Ożarów Mazowiecki – Błonie 
– Niepokalanów; 53 km) i Nadwarciańską Drogę św. Jakuba. Szlak Nadwarciański 
prowadzi z Lądu nad Wartą przez Miłosław do klasztoru benedyktynów w Lubiniu 
(111 km). Głównym inicjatorem oznakowania Warszawskiej Drogi św. Jakuba jest 
dr Jerzy Kazimierczak z Warszawy. Dzięki jego staraniom, władze gminy Teresin 
oznakowali znakiem muszli szlak na terenie gminy. Pan Jerzy Kazimierczak z kolei 
sam oznakował szlak na terenie Warszawy i dalszy odcinek do Puszczy Bolimow-
skiej. Na terenie lasów Bolimowskich znakowania podjęła się dyrekcja tych lasów. 
Trasa Warszawskiej Drogi św. Jakuba prowadzi z Warszawy na południe – trasami 
pielgrzymek maryjnych do Częstochowy – przez Rokitno, Błonie, Niepokalanów, 
Szymanów, Miedniewice, Skierniewice do Piotrkowa Trybunalskiego (220 km). 
Dalszy odcinek szlaku z Piotrkowa Trybunalskiego i z Zielonej Dąbrowy do Czę-
stochowy jest w obecnie na etapie projektu. W Częstochowie szlaki te mają połączyć 
się z projektowaną Jurajską Drogą św. Jakuba, która ma z kolei doprowadzać do 
Drogi św. Jakuba „Via Regia”.

Do najmłodszych polskich odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce zaliczyć należy: 
Drogę św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i Podlasia (Siedlce – Prze-

138 Por. Barska J., Trakt św. Jakuba w Nysie, (w:) Hodorowicz I., Mróz F. (red.), Pielgrzymi na Drodze 
św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, Kraków 2009, s. 165-170.
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smyki – Jadów – Warszawa; 133 km), wspomnianą już wcześniej Lubelską Drogę 
św. Jakuba oraz Pomorską Drogę św. Jakuba, którą oficjalnie zainaugurowano 
podczas V Jarmark Jakubowy w Szczecinie 28 lipca 2013 r. Pomorska Droga św. 
Jakuba prowadzi z Kretyngi na Litwie przez Królewiec w Obwodzie Kaliningradz-
kim (odcinek w fazie realizacji), a następnie wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku 
– przez Frombork, Elbląg, Gdańsk, Kartuzy, Lębork, Łebę, Słupsk, Koszalin, Ko-
łobrzeg do Świnoujścia, gdzie łączy się z już istniejącą niemiecką częścią „Via 
Baltica”. Pomorska Droga św. Jakuba na terenie Polski składa się z następujących 
odcinków: Elbląskiej Drogi św. Jakuba, Gdańskiej Drogi św. Jakuba, Żukowskiej 
Drogi św. Jakuba, Kartuskiej Drogi św. Jakuba, Lęborskiej Drogi św. Jakuba, 
Słupskiej Drogi św. Jakuba oraz Zachodniopomorskiej Drogi św. Jakuba. Oznako-
wanie Pomorskiej Drogi św. Jakuba było możliwe dzięki projektowi „RECReate – 
Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze Południowego Bałty-
ku – Pomorski Szlak św. Jakuba” zatwierdzonemu w dniu 29 września 2010 r. przez 
Komitet Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk139. 

Należy także zaznaczyć, że w wielu parafiach pw. św. Jakuba, gminach brac-
twach św. Jakuba, stowarzyszeniach oraz wśród czcicieli św. Jakuba powstają nowe 
inicjatywy związane z ożywieniem kultu Apostoła, a także oznakowaniem nowych 
odcinków Camino de Santiago w Polsce. Obecnie już na etapie realizacji jest m.in. 
Pelplińska Droga św. Jakuba, Człuchowska Drogą św. Jakuba, Wejherowska 
Droga św. Jakuba, Spiska Droga św. Jakuba, Sądecka Droga św. Jakuba, Jurajska 
Droga św. Jakuba, Podhalańsko-Orawska Droga św. Jakuba oraz Roztoczańska 
Droga św. Jakuba.

7. 3. Pielgrzymowanie polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba

Uzupełnieniem przytoczonego powyżej krótkiego rysu powstania 20 polskich 
odcinków Drogi św. Jakuba konieczna wydaje się prezentacja aspektów związanych 
z pielgrzymowaniem Camino de Santiago i głównych projektów mających na celu 
poprawę funkcjonowania Jakubowego Szlaku w Polsce.

139 Kapituła Pomorskiej Drogi św. Jakuba skupia przedstawicieli następujących podmiotów:  gminę 
miejską Lębork, gminę Kartuzy, samorząd powiatu lęborskiego, samorząd województwa pomor-
skiego, departament turystyki pomorskiego urzędu marszałkowskiego, parafię św. Jakuba Aposto-
ła w Lęborku,  parafię św. Jakuba Apostoła w Łebie, Bazylikę Metropolitalną św. Jakuba Apostoła 
w Szczecinie, wspólnotę Braci Mniejszych Kapucynów z Gdańska, prowadzącą kościół św. Jaku-
ba w Gdańsku przy ul. Wałowej 28, parafię Trójcy Świętej w Smołdzinie, sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej, kurię biskupią diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 
(wydział duszpasterski), Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska, Lokalną Organizację 
Turystyczną Łeba, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Lęborskie Stowarzyszenie  
św. Jakuba, Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie (delegatura w Koszalinie). Więcej na temat 
Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz projektu na: www.re-create.pl
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W badaniach ruchu pielgrzymkowego na Drodze św. Jakuba istotnym utrudnie-
niem jest indywidualny charakter samego pielgrzymowania osób, które wybierają 
się na Drogę. Camino de Santiago nie ma bowiem masowego – zorganizowanego 
charakteru, tak jak jest to popularne w Polsce w przypadku pielgrzymek na Jasną 
Górę.

Danych o strukturze ruchu pielgrzymkowego na Drodze św. Jakuba w Polsce 
mogą jednak dostarczyć: listy uczestników z inicjatyw podejmowanych przez po-
szczególne Bractwa św. Jakuba, parafie pw. św. Jakuba i stowarzyszenia jakubowe 
np. niedzielne pielgrzymowanie, weekendowe przejścia itp. oraz księgi pielgrzym-
kowe prowadzone w wybranych sanktuariach i parafiach św. Jakuba Apostoła.

Z analizy danych zawartych w Księdze pielgrzymów do grobu św. Jakuba Star-
szego Apostoła z parafii w Kotuszowie można wnioskować, że ruch pielgrzymkowy 
na Małopolskiej Drodze św. Jakuba od początku jej powstania wyraźnie wzrasta. 
W 2010 r. zarejestrowano 105 osób pielgrzymujących małopolskim Szlakiem Jaku-
bowym (58 osób pieszo, 47 osób rowerem), natomiast w 2012 r. było to już 384 pąt-
ników – przy czym 257 osób pielgrzymowało pieszo, 25 rowerem i 102 osoby od-
były pielgrzymkę autokarem140. 

Ryc. 13. Ruch pielgrzymkowy na Małopolskiej Drodze św. Jakuba do kościoła  
pw. św. Jakuba w Kotuszowie w latach 2010-2012

Źródło: opracowanie własne na postawie „Księgi pielgrzymów do grobu św. Jakuba Starszego 
Apostoła z parafii w Kotuszowie”

140 Księga pielgrzymów do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła z parafii w Kotuszowie, (w:) Archi-
wum parafii św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie.
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Łącznie w Księdze pielgrzymkowej w parafii św. Jakuba w Kotuszowie w latach 
2009-2012 zarejestrowano w sumie 643 pielgrzymów (w tym także z Wielkiej Bry-
tanii, Hiszpanii i Francji).

Na szczególne podkreślenie zasługują nowe inicjatywy wędrówek Szlakiem Ja-
kubowym, których inicjatorami są nie tylko członkowie Bractw św. Jakuba i miło-
śnicy Drogi św. Jakuba, ale także studenci, harcerze i młodzież szkolna. Coraz częściej 
szlak muszli św. Jakuba jest miejscem rekolekcji w drodze organizowanych przez 
parafie i różne grupy duszpasterskie. Najlepszym przykładem jest tzw. „Niedzielne 
pielgrzymowania Drogą św. Jakuba” – inicjatywy organizowane przez Bractwo św. 
Jakuba w Więcławicach Starych i Szczyrku, Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium 
Bożego Grobu w Przeworsku, Mazowieckie Bractwo św. Jakuba, Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”, Podkarpacką Chorągiew 
Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz parafie św. Jakuba i gminy 
przez które przebiega Jakubowy Szlak. Propozycje weekendowych przejść – piel-
grzymek Drogą św. Jakuba są znane także w innych częściach Polski. W 2013 r. 
inicjatywa nabrała charakteru ogólnopolskiego pod nazwą „Pielgrzymka Gwiaździ-
sta Drogą św. Jakuba w Roku Wiary”, która zakończyła się 20 października 2013 r. 

Ryc. 14 Liczba pielgrzymów biorąca udział w „Niedzielnym pielgrzymowaniu  
Małopolską Drogą św. Jakuba” w latach 2012-2013 

Źródło: opracowanie własne

Franciszek Mróz, Łukasz Mróz – Camino de Santiago – Droga św. Jakuba w Polsce



106

pod „Oknem Papieskim” w Krakowie. W tym dniu do Krakowa przybyli pielgrzymi, 
którzy od marca – raz w miesiącu – pielgrzymowali odcinkami Camino de Santia-
go w Polsce: Małopolską Drogą św. Jakuba (odcinek z Sandomierza do Krakowa) 
Drogą św. Jakuba Via Regia (odcinek z Przemyśla do Krakowa), Warszawską Dro-
gą św. Jakuba (odcinek z Warszawy do Piotrkowa Trybunalskiego) i Beskidzką 
Drogą św. Jakuba (odcinek z Simoradza do Krakowa). O popularności tego rodzaju 
inicjatyw może świadczyć stale rosnąca liczba osób biorących w nich udział. W 2012 r. 
w VII etapach „Niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba” 
z kościoła św. Jakuba w Pałecznicy do sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego  

Ryc. 15. Liczba pielgrzymów biorąca udział w „Gwiaździstym Pielgrzymowaniu 
Beskidzką Drogą św. Jakuba” w 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne
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w Bielanach koło Kęt (inicjatywa zorganizowana przez Bractwo św. Jakuba w Wię-
cławicach Starych) uczestniczyło w sumie udział 266 osób. W tej samej inicjatywie 
zorganizowanej w 2013 r., przy czym w VIII etapach (17 marca – 20 października 
2013 r.) na odcinku Sandomierz – Więcławice Stare – Kraków pielgrzymowało 
w sumie 465 osób. 

Wzrost zainteresowania tego typu inicjatywami, widoczny jest również w wzro-
ście liczby uczestników biorących udział w „Gwiaździstym Pielgrzymowaniu Be-
skidzką Drogą św. Jakuba” zorganizowanym w 2013 r. przez Bractwo św. Jakuba 
w Szczyrku oraz w „Niedzielnym pielgrzymowaniu Podkarpacką Drogą św. Jaku-
ba Via Regia” – inicjatywą zorganizowaną przez Podkarpacką Chorągiew Harce-
rzy ZHR oraz Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku. 
W 2013 r. w IX etapach gwiaździstego pielgrzymowania Beskidzką Drogą św. Ja-
kuba na odcinku Z Simoradza do Krakowa uczestniczyło w sumie 302 pątników. 

Z kolei w VIII etapach „Niedzielnego pielgrzymowaniu Podkarpacką Drogą  
św. Jakuba Via Regia” na odcinku Korczowa – Pilzno w 2012 r. pielgrzymowało 
w sumie 148 osób, natomiast w 2013 r. w X etapach (odcinek Medyka – Przemyśl 
– Ropczyce) wzięło udział 271 osób (ryc. 14). 

W sumie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Gwiaździstej Drogą św. Jakuba w Roku 
Wiary uczestniczyło ponad 1 tys. osób.

7.4. Wybrane sukcesy i problemy związane z funkcjonowaniem Drogi 
św. Jakuba w Polsce

Rozwój ruchu pielgrzymkowego polskimi odcinkami Drogi św. Jakuba wiąże się 
bezpośrednio z stałym rozwojem kultu Apostoła zarówno w parafiach pw. św. Ja-
kuba, jak i innych ośrodkach kultu religijnego w Polsce. W ostatnim dziesięcioleciu 
cztery Jakubowe kościoły – w Jakubowie, Szczyrku, Lęborku i Więcławicach Sta-
rych zostały podniesione do rangi sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła. Obok 
wspomnianych powyżej ośrodków, zwłaszcza parafie Jakubowe w Białutach, Brze-
sku, Częstochowie, Kotuszowie, Lubaniu, Łebie, Mogilnie, Murowanej Goślinie, 
Nysie, Olsztynie, Ośnie Lubuskim, Przesmykach, Sączowie, Simoradzu, Sandomie-
rzu, Szczaworyżu, Szczecinie, Tarchominie, Toruniu, Tuchowie i Żabnie są prężny-
mi ośrodkami kultu św. Jakuba. Na podkreślenie zasługują także nowe inicjatywy 
związane z dalszym ożywieniem kultu Apostoła w lokalnych społecznościach i re-
gionie – np. „Biesiady Jakubowe” (np. w Jakubowie), „Jarmarki Jakubowe” (m.in. 
w Błażejewie, Kętrzynie, Krzepicach, Nysie, Przeworsku, Szczecinie i Więcławi-
cach Starych), „Festyny Jakubowe” (m.in. w Brzesku, Lublinie-Głusku), „Dni Ja-
kubowe” (m.in. w Lęborku, Olsztynie i Tolkmicku), „Międzynarodowy Zlot Jaku-
bów” w Lęborku, czy też Bieg Uliczny św. Jakuba w Lęborku i Małopolski Bieg 
Drogą św. Jakuba w Więcławicach Starych. Warto podkreślić, że te nowe projekty, 
dzięki promocji w mediach, cieszą się dużym zainteresowaniem.
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Kluczowym zadaniem stojącym przed Bractwami św. Jakuba, Kongregacją „Ca-
mino Polonia”, organizacjami, stowarzyszeniami i szeroką grupą miłośników Dro-
gi św. Jakuba w Polsce jest zapewnienie, aby polskie odcinki Szlaku Jakubowego 
nie zatraciły w żaden sposób charakteru szlaku pielgrzymkowego, a w związku 
z tym, wędrowanie Camino de Santiago miało przede wszystkim wymiar religijny 
i stanowiło nową formę ewangelizacji. Pielgrzymowanie Drogą św. Jakuba to bo-
wiem wyjątkowe doświadczenie i niepowtarzalne rekolekcje w drodze. 

Do priorytetowych zadań, które należy podjąć należy przede wszystkim popra-
wa oznakowania, wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych o Drodze 

Ryc. 16. Liczba pielgrzymów biorąca udział w „Niedzielnym pielgrzymowaniu  
Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia” w latach 2012-2013 

Źródło: opracowanie własne
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św. Jakuba szczególnie w regionie przez który on przebiega oraz przygotowanie od-
powiedniej bazy turystycznej, zwłaszcza bazy noclegowej.

Jednym z głównych problemów związanych z funkcjonowaniem Drogi św. Ja-
kuba w Polsce jest przede wszystkim nikła wiedza (a właściwie jej brak) mieszkań-
ców przez który przebiega Jakubowy Szlak na temat postaci św. Jakuba Starszego 
Apostoła, tradycji pielgrzymowania do Composteli i Camino de Santiago. Oczywi-
ste jest, że taki stan przekłada się na bierne lub też niestety nieprzychylne traktowa-
nie przez lokalną społeczność pielgrzymów wędrujących Drogą św. Jakuba. I choć 
w tym zakresie na wielu polskich odcinkach „muszelkowego szlaku” nastąpiła zna-
cząca poprawa, to w dalszym ciągu bardzo ważnym zadaniem pozostaje przepro-
wadzenie działań marketingowych – głównie akcji informacyjnej i promocyjnej  
służącej upowszechnieniu wiedzy o „Camino de Santiago” zarówno na szczeblu 
lokalnym, a więc w powiatach, gminach i parafiach przez które przebiega szlak, jak 
i na szczeblu regionalnym i centralnym. Należy w tym zakresie wykorzystać środ-
ki masowego przekazu – a więc prasę, radio, telewizję i oczywiście Internet – tzw. 
zwłaszcza serwisy społecznościowe jak np. Facebook i Twitter. Konieczne jest zdo-
bycie zainteresowania mediów, w tym przede wszystkim dziennikarzy lokalnych 
gazet, i organizacja dla nich konferencji prasowych oraz wyjazdów studyjnych 
Drogą św. Jakuba141.

Niepokój budzi fakt, że część odcinków Drogi św. Jakuba w Polsce powstała 
dzięki pozyskanym środkom finansowym z różnego rodzaju projektów i została 
oznakowana przez znakarzy, którzy nie w pełni (bądź wcale) znają specyfikę Dro-
gi św. Jakuba na terenie Hiszpanii. Niestety osoby odpowiedzialne za oznakowanie 
szlaku nie podjęły trudu powiadomienia gospodarzy regionu/miasta przez który 
przebiega szlak – tj. prezydentów, burmistrzów, wójtów i sołtysów o przeprowadzo-
nej akcji znakowania, nie mówiąc już o uzyskaniu oficjalnej zgody, czy też jakich-
kolwiek konsultacjach związanych z przebiegiem trasy. W efekcie, w regionalnych 
i lokalnych punktach informacji turystycznej, w urzędach gmin, w parafiach oraz 
lokalnych organizacjach zajmujących się m.in. obsługą ruchu turystycznego nie moż-
na otrzymać jakiejkolwiek informacji na temat danego odcinka Drogi św. Jakuba.

Cieszyć może natomiast działalność członków Bractw św. Jakuba, miłośników 
Drogi św. Jakuba oraz czcicieli Apostoła, którzy systematycznie od kilku lat po-
święcają czas i niejednokrotnie własne środki finansowe na oznakowanie bądź kon-
serwację Szlaku Jakubowego. Ogromnie ważne jest to, że osoby te pracują w ścisłej 
współpracy z duszpasterzami i przedstawicielami władzy samorządowej regionów 
przez które przebiega szlak. Śmiało można powiedzieć, że bez tej grupy dalszy roz-
wój Drogi św. Jakuba byłby niemożliwy.

141 Ł. Gaweł, Zarządzanie sakralnymi szlakami dziedzictwa kulturowego, (w:) Š. Sittek i N. Widok 
(red.), Drogi Jakubowe i inne szlaki pątnicze w Polsce i Czechach, Reakcja Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 191.
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Niezbędne jest więc, aby te działania uzyskały dalsze wsparcie w lokalnych spo-
łecznościach – wśród duszpasterzy, starostów, burmistrzów, wójtów, sołtysów, lo-
kalnych przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy  
bowiem podkreślić, że nawet doskonale prowadzona organizacja o charakterze 
ogólnopolskim nie rozwiąże problemów na szczeblu lokalnym. Konieczne wydaje 
się więc stworzenie w poszczególnych regionach (województwach) Rady Programo-
wej (Kapituły) do spraw Rozwoju Drogi św. Jakuba na danym terenie. Do udziału 
w pracach rady powinni zostać zaproszeni przedstawiciele wszystkich powiatów, 
gmin i parafii przez które przebiega Jakubowy Szlak, przedstawiciele urzędu mar-
szałkowskiego, przedstawiciele miejscowego ordynariusza (np. przedstawiciel wy-
działu duszpasterskiego kurii diecezjalnej), reprezentanci świata nauki, bractw, 
organizacji i stowarzyszeń związanych z Drogą św. Jakuba, a także przedstawiciele 
nadleśnictw i obszarów objętych ochroną przyrody przez które poprowadzono Ca-
mino de Santiago, w końcu przedstawiciele Lokalnych Grup Działania i Lokalnych 
Organizacji Turystycznych. Zdaniem Autorów prezentowanego opracowania, tylko 
taka Rada dzięki pozyskaniu odpowiednich środków finansowych z różnego rodza-
ju projektów jest w stanie podjąć działania do przygotowania bazy noclegowej, ży-
wieniowej i informacyjnej w danym regionie.

Aby Droga św. Jakuba w danym regionie była szlakiem autentycznym i żywym, 
musi być obecna i znana w społeczności lokalnej. Ł. Gaweł podkreśla, że „zarzą-
dzanie szlakiem – mające na celu zachowanie jego materialnych i niematerialnych 
walorów dla przyszłych pokoleń – może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy bę-
dzie uwzględniało uwarunkowania lokalne”142. Dlatego wiedzę o regionalnych od-
cinkach Camino de Santiago należy wprowadzać do programu miejscowych szkół 
(edukacja regionalna), organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, drużyn harcer-
skich, grup zrzeszających liturgiczną służbę ołtarza, szkolnych kół turystyczno-kra-
joznawczych, grup duszpasterskich działających przy miejscowych parafiach, lokal-
nych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, a także w pracowniach działają-
cych w miejskich i gminnych ośrodkach kultury czy też bibliotekach. Niezbędna 
w tym zakresie jest organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów i wystaw na temat 
najpiękniejszej drogi świata, jak popularnie nazywana jest Droga św. Jakuba. Zna-
komitym wsparciem do popularyzacji Szlaku Jakubowego w lokalnych społeczno-
ściach jest także organizacja weekendowych (niedzielnych) pielgrzymek Szlakiem 
św. Jakuba, rozpoczynających się np. od nabożeństwa (Mszy św.) w miejscowym 
kościele przy udziale mieszkańców i władz samorządowych.

Konieczne jest także wyznaczenie grupy wolontariuszy – „strażników” opieku-
jących się odcinkiem Drogi św. Jakuba w danym regionie. Doskonałym rozwiąza-
niem byłoby, aby w lokalnej grupie strażników szlaku znaleźli się np. uczniowie 
szkół, studenci, harcerze, służba liturgiczna pod opieką nauczyciela lub osoby zna-
jącej Camino de Santiago. Bardzo ważne jest, aby osoby opiekujące się szlakiem 

142 Ł. Gaweł, Zarządzanie sakralnymi szlakami ..., dz. cyt., s. 185.
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dokonywali systematycznego przeglądu stanu oznakowania drogi, zwłaszcza w okre-
sie pielgrzymkowym. Wskazane byłoby także, aby wsparciem dla „strażników” Dro-
gi św. Jakuba były osoby, który indywidualnie pielgrzymowały już szlakami hisz-
pańskimi do grobu św. Jakuba w Santiago do Compostela. Caminowicze bowiem 
doskonale znają atmosferę, jaka panuje na Camino de Santiago oraz posiadają cen-
ną wiedzę na temat oznakowania, promocji, informacji i infrastruktury turystycz-
nej szlaku. Innym, istotnym zadaniem stojącym przed „strażnikami” szlaku oraz 
członkami bractw i organizacji koordynujących funkcjonowanie odcinków Drogi 
św. Jakuba w Polsce jest nawiązanie współpracy z duszpasterzami w celu poprawy 
opieki duszpasterskiej w świątyniach przy Szlaku Jakubowym.

Zakończenie

Ultreia! Ultreia! – naprzód, dalej! – to prastare pozdrowienie pielgrzymów, 
zawarte w średniowiecznej „Pieśni pielgrzymów do Composteli” (poniżej) roz-
brzmiewa każdego dnia na ustach tysięcy pątników pielgrzymujących do grobu  
św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Ultreia, 
ultreia – to zachęta do wędrówki tym niezwykłym szlakiem, na którym rodziła się 
świadomość europejska. Niech te słowa będą także zachętą dla tych którzy nie 
znają jeszcze Drogi św. Jakuba, aby wybrać się szlakiem muszli do Composteli, 
gdzie „na krańcu kontynentu czcigodny Jakub na nas czeka, jego uśmiech od wieków 
unieruchamia słońce, które umiera na Finisterre”.

„Codziennie rano ruszamy w drogę,  
codziennie rano idziemy dalej,  
trasa nas wzywa dzień po dniu, 
to głos z Composteli. 
Naprzód! Dalej! Boże wspieraj nas! 
Droga ziemska i droga wiary, 
tysiącletnia droga Europy, 
Mleczna droga Karola Wielkiego,  
to droga dla wszystkich „Jakubów”. 
Naprzód! Dalej! Boże wspieraj nas! 
A tam, na krańcu kontynentu 
czcigodny Jakub na nas czeka 
jego uśmiech od wieków 
unieruchamia słońce, 
które umiera na Finisterre. 
Naprzód! Dalej! Boże wspieraj nas!
słowa J. C. Bénazet (tł. Ryszard Kaczmarczyk)
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8. Potencjał i produkty 
turystyczne szlaku bursztynowego

Bursztyn od wieków kojarzony jest z Bałtykiem. Jest ważnym elementem dzie-
dzictwa kulturowego Polski i Pomorza z punktu widzenia promocji stanowi poten-
cjał umożliwiający kreację produktów turystycznych oraz unikalnej marki regionu143. 
Gdańsk od 1997 roku promowany jest jako światowa stolica bursztynu. W rozdzia-
le przedstawiono marketingową koncepcję produktu turystycznego, którą wykorzy-
stano do analizy istniejących i potencjalnych produktów. Ponadto zaprezentowano 
projekt klastra bursztynowego oraz poddano analizie próby koordynacji prac zwią-
zanych z bursztynem w tym inicjatywy przyznania szlakowi bursztynowemu Cer-
tyfikatu Europejskiego Szlaku Kulturowego.

8.1. Potencjał i produkt w rozwoju turystyki 

Kompleksowa analiza produktu turystycznego bazuje na wielopłaszczyznowej 
i interdyscyplinarnej koncepcji turystyki. Zrozumienie złożoności zjawis- 
ka, jakim jest ruch turystyczny, pozwala na bardziej dogłębną interpretację 
problemu.

Turystyka ma charakter interdyscyplinarny w co najmniej w trzech wielkich 
obszarach badawczych: geograficzno-przestrzennym, społecznym i ekonomicz-
nym144. Z pierwszym obszarem wiąże się wyodrębnianie walorów naturalnych, 
zagospodarowanie przestrzenne oraz planowanie przestrzenne. Obszar społeczny 
odnosi do przenikania kultur na skutek uprawiania turystyki, zagadnienia etyki 
turystyki oraz wpływu turystyki na społeczności lokalne. Obszar ekonomiczny 
analizuje „przemieszczanie się ludzi wraz ze swoimi pieniędzmi do nowych miejsc 

143 Bursztynowe inspiracje, Pomorska Regionalna Organizacja, Gdańsk 2012.
144 G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa 2006, s. 9.
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konsumpcji”. Rozwój turystyki utrudnia fakt, iż granice regionów nie pokrywają się 
z granicami administracyjnymi (gminy, powiatu, województwa). 

Punktem wyjścia kreacji produktu turystycznego jest analiza potencjału badanej 
destynacji. Wszystkie elementy środowiska geograficznego oraz zachowania czło-
wieka, które mogą być wykorzystane do uprawiania bądź zajmowania się turystyką, 
zostały nazwane potencjałem turystycznym. Potencjał turystyczny obejmuje wszel-
kie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym 
terenie gdzie zasoby to wszystkie elementy (np. przyrodnicze) mogące być walora-
mi turystycznymi (tzw. walory potencjalne) w odróżnieniu od walorów rzeczywi-
stych, będących w sferze aktualnych zainteresowań turysty. Na etapie oceny poten-
cjału turystycznego będzie to głównie szersze ujęcie problemu, natomiast na etapie 
zdefiniowanego produktu turystycznego będzie ono bardziej subiektywne. Do za-
sobów każdego obszaru należą walory i zagospodarowanie turystyczne oraz dostęp-
ność komunikacyjna. Taki zestaw elementów jest nazywany atrakcyjnością tury-
styczną. Drugim istotnym elementem tego potencjału są zasoby funkcjonalne, do 
których zaliczono m.in.: uwarunkowania kulturowe, społeczno-demograficzne, 
ekologiczne, psychologiczne oraz istniejące możliwości ekonomiczne, polityczne 
i technologiczne145.

Trudne jest jednoznaczne zdefiniowanie produktu turystycznego, który jest po-
jęciem szerokim i złożonym, a jego analiza wywołuje wiele nieporozumień. Błę-
dem jest również mówienie o produkcie turystycznym jako tylko o miejscu, usłu-
dze lub ofercie ponieważ tak wąskie rozumienie produktu nie ma nic wspólnego 
z oczekiwaniami turysty, dotyczącymi realizacji kompleksowych przeżyć podczas 
wyjazdu. 

G. Gołembski uważa, że „produkt turystyczny można potraktować jako kompo-
zycję tego, co turyści robią oraz walorów urządzeń i usług, z których w tym celu 
korzystają. Ta kompozycja to dostępny na rynku, a więc mający określoną cenę, pa-
kiet materialnych i niematerialnych składników, umożliwiających realizację celu 
wyjazdu turystycznego (wypoczynek, rozrywka, biznes, zwiedzanie, pielgrzymka, 
itp.)”146.

 Natomiast autorzy J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk podchodzą do de-
finicji produktu turystycznego ujmując go jako „dostępne na rynku dobra i usługi 
umożliwiające planowanie podróży turystycznych, odbywanie, przezywanie oraz 
gromadzenie doświadczeń z nimi związanych”.

Definicja G. Gołembskiego wnosi bardzo cenną uwagę nadając pojęciu produk-
tu turystycznego ważny element składowy jakim jest: „cel wyjazdu inspirowany  
istnieniem w konkretnym miejscu „czegoś”, co trzeba zobaczyć, doświadczyć lub 
z czego trzeba skorzystać”. Dalej wyjaśnia, iż owym „czymś” mogą być walory 

145 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 51.
146 G. Gołembski, Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie (w:) J. Walasek (red.), Promocja i kreowa-

nie turystycznego wizerunku Polski, POT, Warszawa 2005, s. 57.
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naturalne (morze, góry, jeziora, las), zabytki architektury, parki rozrywki, miejsca 
kultu, centra kongresowe oraz targi147.

P. Kotler proponuje ujęcie produktu turystycznego w koncepcji marketingowej 
jako „coś, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub 
skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienie lub potrzebę”148.

Autorzy J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk szczegółowo rozwijają swoją 
definicję na czynniki składowe produktu turystycznego proponując dogłębne wnik-
nięcie w jego strukturę, rodzaje i elementy. W ślad za J. Altkornem oraz V.T.C. Mid-
dletonem149 rozpatrują definicje produktu turystycznego wprowadzając rozróżnienie 
między produktem przedsiębiorstwa turystycznego (touroperatora) i produktem 
obszaru turystycznego (regionu, miejscowości) tj.:

•  Produkt przedsiębiorstwa turystycznego – tworzy zestaw (pakiet) różnorodnych 
usług, które mają zaspokoić potrzeby turystów i które są sprzedawane w przed-
siębiorstwach turystycznych.

•  Produkt turystyczny obszaru – obejmuje takie elementy jak: walory naturalne 
i antropogeniczne, infrastrukturę i usługi miejsca docelowego, a także jego do-
stępność, wizerunek oraz cenę płaconą przez konsumenta.

Na podstawie przytoczonych przykładów daje się zauważyć, iż problematykę 
produktu turystycznego można rozpatrywać z trzech punktów widzenia: tourope-
ratora, zarządzającego obszarem (strefa podaży) i klienta (sfera popytu).

W tabeli nr 5 przedstawiono klasyfikacje produktu turystycznego. Kategorie 
wyróżnione są na podstawie charakterystycznych elementów określających istotę 
produktu, który może stać się również produktem markowym. Analizując powyższą 
tabelę, można zauważyć, że produkty turystyczne tworzą dwie zasadnicze grupy: 
produkty podstawowe (proste) i produkty zintegrowane (organizacyjnie lub prze-
strzennie). Pierwszą grupę stanowią najmniej skomplikowane, pojedyncze produk-
ty: usługa i rzecz, natomiast w skład drugiej grupy wchodzą produkty bardziej zło-
żone, zintegrowane organizacyjnie lub przestrzennie. 

147 G. Gołembski, Produkt turystyczny…, op. cit., s. 57.
148 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, FELBERG SJA, Warszawa 1999, 

s. 400.
149 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, op. cit., s. 74.
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Tab. 5. Klasyfikacja produktu turystycznego

PRODUKT TURYSTYCZNY
KATEGORIA OPIS

PR
O

D
U

K
T 

T
U

R
Y

ST
Y

C
Z

N
Y

PR
O

ST
Y

RZECZ
- może funkcjonować samodzielnie, lub zazwyczaj 
jest dodatkiem do innych produktów. Zgodnie z na-
zwą jest to wyłącznie dobro materialne, np. przewod-
niki i mapy turystyczne, sprzęt turystyczny, pamiątki.
- multimedia- multimedialne plany miast, przewod-
niki po muzeach i zabytkowych obiektach, prezen-
tacje regionów turystycznych na płytach CD lub  
stronie internetowej.

USŁUGA
- obejmuje pojedynczą usługę turystyczną np. hote-
larską, gastronomiczną, transportową, przewodnicką.

Z
Ł

O
Ż

O
N

Y
 O

R
G

A
N

IZ
A

-
C

Y
JN

IE

WYDARZENIE
- charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, orga-
nizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w cza-
sie i przestrzeni. Typowa dla tego produktu jest nieco-
dzienność, wyjątkowość, niekiedy także cykliczność,
- może istnieć samodzielnie lub być częścią składową 
produktu turystycznego – imprezy lub miejsca.

IMPREZA
- składa się z zestawu kilku usług lub usług i dóbr ma-
terialnych (rzeczy), oferowanych przez organizato-
rów turystyki (touroperatorów i agentów),
- może utożsamiać się z pojęciami: pakiet turystycz-
ny, impreza all inclucive (podróż zryczałtowana), 
(impreza: turystyczna, wycieczka, rajd, wczasy).

Z
Ł

O
Ż

O
N

Y
 P

R
Z

E
ST

R
Z

E
N

N
IE

OBIEKT - charakteryzuje się występowaniem jednej głównej 
atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszą-
cych, skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mając 
z punktu widzenia kartograficznego charakter punk-
towy (muzeum, zabytek, hala widowiskowo-sporto-
wa, centrum konferencyjne, hotel, jaskinia, pomnik 
przyrody).

SZLAK - składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych 
z pewną nadrzędna ideą połączonych ze sobą wyty-
czoną, zwykle oznakowaną trasą (np. pieszą, wodną, 
samochodową, rowerową) oraz z różnorodnej infra-
struktury turystycznej, zlokalizowanej wzdłuż szlaku.

OBSZAR
(region, powiat, 

miejscowość, 
park narodowy)

- jest szczególnym, zdeterminowanym geograficznie 
rodzajem produktu turystycznego. Mianem tym okre-
śla się wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróż-
nionych ze względu na swoją konkretną lokalizacje 
przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycz-
nymi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Kaczmarek, A. Stasiak,  
B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE 2005, ss. 74-78.
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Według J. Kaczmarka, A. Stasiaka oraz B. Włodarczyka integracja organizacyj-
na polega na połączeniu produktów podstawowych wspólną koncepcją i zarzą- 
dzaniem. W ten sposób powstaje produkt turystyczny – wydarzenie i impreza. 
Lokalizacja przestrzeni w przypadku tej grupy ma z reguły drugorzędne znaczenie 
(większa rolę odgrywa lokalizacja ogólna niż szczegółowa – np. nad morzem, a nie 
w konkretnym nadmorskim kurorcie). Z kolei integracja przestrzenna dotyczy pro-
duktów, odnośnie do których lokalizacja szczegółowa ma znaczenie fundamentalne 
(produkt jest zdeterminowany przestrzennie, a więc może być wytwarzany i kon-
sumowany tylko w tym jednym, określonym miejscu, stąd nazwa „produkt tury-
styczny – miejsce”). Nie mniejszą rolę od lokalizacji odgrywa integracja organiza-
cyjna. Do tej grupy produktów zaliczamy: obiekt, szlak, obszar150.

Produkt turystyczny składa się z wielu często zupełnie odmiennych elementów, 
występujących w różnych wersjach i zestawieniach. Podstawowym, a często rów-
nież jedynym elementem produktu turystycznego są oferowane turystom dobra 
i usługi, które mają zaspokoić ich potrzeby.

Elementy produktu turystycznego rozpatrywanego w ujęciu sensu largo151:

•  Walory turystyczne (przedmiot), których organizator turystyki najczęściej nie 
jest właścicielem, nie ma w stosunku do nich żadnych praw własności, ale w swo-
isty sposób „sprzedaje” je turystom;

•  Udogodnienia (usługa) – istniejąca infrastruktura turystyczna i paraturystyczna;
•  Pomysł (idea) produktu turystycznego;
•  Wizerunek miejsca wypoczynku, funkcjonujące w powszedniej świadomości 

stereotypy na jego temat, lokalizacja, położenie w przestrzeni;
•  Organizacja, czyli sposób przygotowania i przeprowadzenia „konsumpcji” pro-

duktu turystycznego.

Produkt turystyczny w tak szerokim ujęciu sprawia, że jest on bardzo złożonym 
wytworem, składającym się z wielu elementów: zarówno materialnych, jak i niema-
terialnych, czyli usług. 

150 Ibidem, s. 77.
151 Ibidem, s. 90.
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Tab. 6. Materialne i niematerialne elementy produktu turystycznego

PRODUKT TURYSTYCZNY

ELEMENTY 
MATERIALNE

ELEMENTY 
NIEMATERIALNE

(USŁUGI)
OTOCZENIE

Walory turystyczne Transport Pogoda

Infrastruktura turystyczna Zakwaterowanie Kontakty towarzyskie

Wyżywienie Gastronomia Wrażenia, emocje

Pamiątki Pilotaż, przewodnictwo Nowe doświadczenia, 
umiejętności

Sprzęt turystyczny 
i sportowy Wypożyczalnie Wizerunek miejsca

Idea (pomysł), organizacja

STREFA EKONOMICZNA STREFA 
PSYCHOLOGICZNA

Źródło: J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny,  
PWE, Warszawa 2005, s. 91.

Jak wynika z tabeli 6 produkt turystyczny cechuje kompleksowość, której efek-
tem jest wielopodmiotowość realizacji. Dzieląc elementy składowe produktu na 
materialne i niematerialne warto pamiętać o dobrej organizacji, kreatywnej synergii 
i profesjonalnej promocji.

8.2. Potencjał dziedzictwa bursztynowego

Fenomen bursztynu można rozpatrywać w wielu aspektach. Jednym z najbar-
dziej interesujących jest jego obecność w kulturze materialnej społeczeństw Eu-
ropy środkowej czy południowej, niemal równie dawna jak istnienie tych społe-
czeństw152. Szczególne znaczenie ma bursztyn bałtycki, zwany sukcynitem. Jest 
to kopalna żywica drzew iglastych, sprzed co najmniej 40 mln lat, o zawartości 
kwasu bursztynowego od 3 do 8 procent. To wyróżnia sukcynit spośród około stu 
innych zidentyfikowanych w przyrodzie żywic kopalnych. Bursztyn, który prze-
był daleką wędrówkę bądź podlegał naturalnemu szlifowaniu w warunkach mor-
skiego falowania, występuje w formach otoczaków bądź drobnych ziaren o różny 
stopniu obtoczenia153. Młodsze żywice kopalne jeszcze bardziej rozpowszechnione 

152 E. Mierzwińska, M. Żak, Wielka Księga Bursztynu, Excalibur, Bydgoszcz 2001, s. 9.
153 Bursztyn Bałtycki. Przegląd rynku w Polsce 2006/2007, ProMedia, Warszawa 2007, s. 8. 
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i występujące w obfitych i płytkich nagromadzeniach, zwane są z angielska  
kopalami.

 W bursztynie bałtyckim znaleziono liczne szczątki roślin. Są to przeważnie nie-
wielkie fragmenty tkanek i organów roślinnych, które jako świeże lub już w stanie 
rozkładu pogrążyły się czterdzieści pięć milionów lat temu w aromatycznej żywi-
cy obficie wydzielanej przez drzewa bursztynodajne. Najwdzięczniejsze dla badaczy 
f lory bursztynowej są bardzo rzadko znajdowane inkluzje całych drobnych  
organizmów roślinnych, takich jak wątrobowce i mchy. Również takie części roślin-
ne jak kwiaty, owoce, nasiona, igły, liście, gałązki oraz drewno przesycone żywicą 
udaje się oznaczyć do rodzaju lub gatunku. Najliczniejszymi szczątkami okrytona-
siennych są występujące powszechnie w bursztynie bałtyckim pęczkowate włoski 
oderwane od młodych liści lub łusek osłaniających pączki dębów.

Opisując cechy bursztynu warto wspomnieć, iż są to również właściwości lecz-
nicze, o których wspomina w swojej książce W. Gierłowski: „Przez całe tysiąclecia 
bursztyn był traktowany jako środek leczniczy zarówno przez społeczeństwa pier-
wotne, jak i w klasycznych państwach antycznych. Zajmowała się nim medycyna 
średniowieczna i nowożytna, pozostawiając wiele recept i opisów sposobów lecze-
nia. Dzisiaj pozostaje poza sferą zainteresowań oficjalnej medycyny i farmakologii. 
Pomimo tego różne produkty bursztynowe są rozpowszechniane przez homeopatów 
i tak zwaną medycynę ezoteryczną. Bursztynowe krople (z nalewki na spirytusie 
pn. „nalewka bursztynowa”154.), proszki, maści, olejki i kadzidełka znajdują bardzo 
wielu nabywców, poświadczających skuteczność preparatów.

Ze względu na wyjątkową delikatność bursztynu – jako surowca, do naszych 
czasów zachowało się względnie niewiele bursztynowych zabytków. W europejskich 
muzeach znajduje się zaledwie kilkaset eksponatów. Są to dewocjonalia, biżuteria, 
przedmioty codziennego użytku oraz rzeźby i znacznych rozmiarów obiekty repre-
zentacyjne, takie jak np. kabinety, szkatuły czy ołtarze. Ocenia się, że dzieła po-
wstałe w pracowniach gdańskich bursztynników znajdują się w zbiorach ponad stu 
placówek muzealnych i skarbców kościelnych w Europie. W dziełach starożytnych 
pisarzy rzymskich i greckich znajdują się opisy bursztynu, przywożonego do Rzy-
mu z odległego kraju Lugiów i Wenedów, położonego nad Oceanem Północnym (tak 
nazywano Bałtyk)155. Początkowo Rzymianie dokonywali wymiany handlowej za 
pośrednictwem ludów znad Dunaju, aby później organizować samodzielne wypra-
wy. Jedna z pierwszych wypraw miała miejsce około 2000 lat temu. Wzmiankę o niej 
znajdujemy u Pliniusza Starszego, który opisuje zakończoną powodzeniem wypra-
wę po bursztynowy skarb zorganizowaną w I wieku naszej ery z rozkazu Nerona. 
Zdaniem archeologów nazwę „bursztynowy szlak” należy rozumieć jako kierunek 

154 Do flakonu o pojemności 100ml należy wsypać małą garść rozdrobnionego bursztynu. Zawartość 
butelki zalać czystym spirytusem na czas nieograniczony (minimum 10 dni przed pierwszym uży-
ciem). „Nalewka Bursztynowa” ma zastosowanie przy: zapaleniu płuc, grypie, dolegliwościach 
sercowych, astmie, reumatyzmie, ogólnym osłabieniu organizmu, bólach mięśni, bólach uszu. 

155 Katalog, Bursztyn Bałtycki, op. cit., ss. 10-11.
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wymiany handlowej. Droga ta rozpoczynała się w północnych Włoszech, w Akwi-
lei, następnie przecinała Alpy, dolinę Dunaju, po czym zwykle w rejonie Bramy Mo-
rawskiej lub Kotliny Kłodzkiej wchodziła na obszar dzisiejszej Polski, skąd przez 
Opole docierała do Kalisza nad Prosną, a dalej nad morze, gdzieś miedzy Gdańskiem 
a Królewcem (ryc.17.).

Ryc. 17. Historyczne szlaki bursztynowe

Źródło: http://www.szlaki-kulturowe.pl/szlak_bursztynowy.html, 14 grudnia 2013

Możliwa była również trasa wodna, rzekami. Na południe od Elbląga archeolo-
dzy odkryli drewniane pomosty, których najprawdopodobniej, jak wynika z datowań 
– używano w czasach wypraw rzymskich do pokonywania podmokłych  
terenów. Szlak był szczególnie żywą arterią handlową w I i II wieku naszej ery. Na 
przełomie II i III wieku ruch na nim się zmniejszył, głównie na skutek walk Rzymian 
z plemionami z obszarów Dunaju.
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Ryc. 13 Historyczne szlaki bursztynowe 

Źródło: http://www.szlaki-kulturowe.pl/szlak_bursztynowy.html, 14 grudnia 2013 

 

Możliwa była również trasa wodna, rzekami. Na południe od Elbląga archeolodzy 

odkryli drewniane pomosty, których najprawdopodobniej, jak wynika z datowań – używano 

w czasach wypraw rzymskich do pokonywania podmokłych terenów. Szlak był szczególnie 

żywą arterią handlową w I i II weku naszej ery. Na przełomie II i III wieku ruch na nim się 

zmniejszył, głównie na skutek walk Rzymian z plemionami z obszarów Dunaju. 

Między I a V w n. e. przez Pruszcz Gdański przebiegał szlak bursztynowy,                   

natomiast na obszarze miasta była usytuowana faktoria handlowa156 – starożytne grodzisko, 

które według badań archeologicznych stanowiło zakończenie północnego szlaku i było 

jednym z silniejszych ośrodków nad Bałtykiem157. W tym okresie teren Żuław znajdował się 

pod wodą, a obszar dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego usytuowany był nad brzegiem Zalewu, 

co pozwalało docierać do faktorii zarówno drogą wodną jak i lądową. Na wzrost znaczenia  
                                                           
156 Na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim zrekonstruowano dwa mosty z czasów Cesarstwa 

Rzymskiego sprzed dwóch tysięcy lat. Most ma długość 18 metrów i nośność 20 ton. Koszt budowy to 1 mln 
400 tyś złotych. Konstrukcja, która powstała na faktorii w Pruszczu Gdańskim (czas realizacji: 20.10.2006-
20.04.2007) to jedna z trzech istniejących na terenie Polski. Pozostałe (około 100-letnie) konstrukcje można 
podziwiać w Bydgoszczy i na Dolnym Śląsku.   

157 www.urzadmiasta-pruszczgdanski.pl, 14 grudnia 2013  
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Między I a V w n. e. przez Pruszcz Gdański przebiegał szlak bursztynowy, na-
tomiast na obszarze miasta była usytuowana faktoria handlowa156 – starożytne gro-
dzisko, które według badań archeologicznych stanowiło zakończenie północnego 
szlaku i było jednym z silniejszych ośrodków nad Bałtykiem157. W tym okresie te-
ren Żuław znajdował się pod wodą, a obszar dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego usy-
tuowany był nad brzegiem Zalewu, co pozwalało docierać do faktorii zarówno dro-
gą wodną jak i lądową. Na wzrost znaczenia ośrodków handlowych wpływały nie 
tylko korzystne warunki geograficzne, ale także położenie w strefie pogranicza kul-
turowego, w miejscu dostępnym dla wszystkich przedstawicieli różnych plemion 
środkowej i północnej Europy. Starożytni mieszkańcy okolic Pruszcza potrafili wy-
korzystywać dogodne położenie i zainteresowanie kupców swoim terenem. Począt-
kowo kupcy przybywali po surowe bryły bursztynu, wyrzucane na brzeg morza lub 
zbierane na mieliznach, później handlowano gotowymi wyrobami. Znad Bałtyku 
surowiec transportowano przez ziemie polskie i Bramę Morawską do Carnuntum 
nad Dunajem. O zasięgu handlu miejscowymi wyrobami świadczy fakt, że znajdo-
wane są one nie tylko na Pomorzu, ale też w Skandynawii, na Ukrainie, nad Renem, 
środkowym Dunajem, w Galii i Brytanii. W III wieku n.e. Italia utraciła swoje do-
minujące znaczenie gospodarcze, a dawny szlak bursztynowy, łączący wybrzeże 
Bałtyku z Italią, stracił nieco na znaczeniu. Wtedy to zaczęły kształtować się inne 
drogi handlowe, z których jedna prowadziła drogą morską, wzdłuż południowych 
wybrzeży Bałtyku, przez cieśniny duńskie do wybrzeży Galii i Brytanii, a druga 
przebiegała w kierunku południowo-wschodnim, w górę Bugu, a następnie przez 
stepy czarnomorskie w kierunku wybrzeży Morza Czarnego. Jedna z odnóg szlaku 
przechodziła przez Wrocław, gdzie w XIX wieku znaleziono tam bursztynowy skarb 
o wadze 1500 kg, pochodzący z I wieku n.e. Odkrycia archeologiczne pozwalają na 
wytyczenie szlaków wędrówki antycznych kupców do ujścia Wisły przez Brno, Śląsk 
i Kujawy a także do Kłodzka, Kalisza, Świecia. Zachodnia odnoga szlaku burszty-
nowego biegnąca w okolice Szczecina. 

Rozpad Imperium Romanum sprawił, że bogactwa wydobywane w Sambii i na 
Pomorzu nadwiślańskim rozchodziły się głównie w obrębie Bałtyku. Upodobali je 
sobie zwłaszcza Wikingowie, którzy wykorzystywali go do własnych celów a tak-
że transportowali rzekami do krajów arabskich. W gdańskim grodzie ślady bursz-
tynników pochodzą z X w. Już wtedy miasto stawało się bursztynowym potentatem. 
Surowiec, jak i gotowe wyroby, eksportowane były do miast europy – Brugii, Flan-
drii, Lubeki, Amsterdamu, Antwerpii, Kolonii i Norymbergii.

Obecnie świadectwem dawnych czasów, w których następowało zderzenie kul-
tur ówczesnego świata są przedmioty odnalezione podczas licznych archeologicz-

156 Na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim zrekonstruowano dwa mosty z czasów Ce-
sarstwa Rzymskiego sprzed dwóch tysięcy lat. Most ma długość 18 metrów i nośność 20 ton. Koszt 
budowy to 1 mln 400 tyś złotych. Konstrukcja, która powstała na faktorii w Pruszczu Gdańskim 
(czas realizacji: 20.10.2006-20.04.2007) to jedna z trzech istniejących na terenie Polski. Pozostałe 
(około 100-letnie) konstrukcje można podziwiać w Bydgoszczy i na Dolnym Śląsku. 

157 www.urzadmiasta-pruszczgdanski.pl, 14 grudnia 2013. 
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nych wykopalisk w Pruszczu Gdańskim, które są częścią bogatej ekspozycji (ok. 2 
tys. eksponatów) w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku158. W 2006 r. otwarto 
w Gdańsku Muzeum Bursztynu. Prezentuje ono historię powstania bursztynu, jego 
właściwości, pozyskiwanie oraz obróbkę na przestrzeni dziejów – od czasów naj-
dawniejszych do współczesności. W obiekcie znajduje się unikatowa kolekcja okazów 
przyrodniczych – bezcenny zbiór naturalnych form bursztynu, w tym ogromnych 
brył, inkluzji zwierzęcych i roślinnych, wyszukanych odmian barwnych oraz roz-
maitych żywic kopalnych występujących na świecie159.

8.3. Produkty bazujące na dziedzictwie bursztynu

Dziedzictwo bursztynu stanowi potencjał umożliwiający kreację produktów  
zarówno materialnych jak i niematerialnych. W oparciu o prezentowaną powyżej 
klasyfikację produktów (tab. 5.) autorzy wskazali kluczowe produkty turystyczne 
w Polsce (tab. 7.). 

Tab. 7. Wybrane produkty turystyczne szlaku bursztynowego

L.p. Kategoria 
produktu Przykład Koordynator ( producent)

1 Rzecz 

Nalewka bursztynowa  
(do nacierania ) Np. PPHU Dobrynin

Nalewka bursztynowa  
(do konsumpcji) Np. Distribution Marketing Group

Zupa bursztynowa Np. Pomorska Akademia 
Kulinarna w Gdańsku 

2 Usługa Masaż bursztynami Np. Hotel Bazuny w Kościerzynie

3 Wydarzenie 

Międzynarodowe Mistrzostwa 
Świata w Poławianiu Bursztynu Gmina Stegna

Międzynarodowe Targi 
Bursztynu, Biżuterii i Kamieni 
Jubilerskich „Amberif”

Międzynarodowe Targi Gdańskie 
S.A.

4 Impreza Rajd szlakiem bursztynowym Np. PTTK Kalisz

5 Obiekt Faktoria Bursztynowa Centrum Kultury i Sportu
W Pruszczu Gdańskim

6 Szlak Polski Szlak bursztynowy jako 
fragment szlaku europejskiego

Stowarzyszenie „Polski Szlak 
Bursztynowy”

7 Obszar Światowa Stolica Bursztynu Miasto Gdańsk

Źródło: opracowanie własne

158 Ibidem.
159 http://www.mhmg.pl/oddzial/8/muzeum-bursztynu, 14 grudnia 2013. 
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Spośród produktów turystycznych na szczególną uwagę zasługują szlaki. Można 
odnieść wrażenie, że poszczególne instytucje związane z turystyką lub bursztyn-
nictwem opracowują szlaki, które ograniczają się do linii na mapie. Tak więc mają 
one przede wszystkim charakter wirtualny. Materializacja szlaków dokonuje się bar-
dzo powoli. Próbę oznakowania szlaku podjęto w województwie pomorskim. W Eu-
ropie ważniejszymi szlakami bursztynowymi, promowanymi jako produkty  
turystyczne są szlaki: austriacki, czeski, słowacki i węgierski160.

W 2010 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Mi-
nisterstwem Rozwoju Regionalnego Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji opracowy-
wały wspólny projekt „Amber Heritage Network – system wymiany doświadczeń i in-
formacji w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa bursztynowego w regionie 
południowo – wschodniego Bałtyku”161. Projekt ukierunkowany był na transfer wiedzy, 
doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zachowania oraz wykorzystania dziedzictwa 
bursztynowego i stworzenia nowych produktów turystycznych (tab. 8).

Tab. 8. Transgraniczne produkty turystyki bursztynowej

L.p. Produkt Opis

1 Bursztyn  
rodzinny

oferta skierowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi, 
ukierunkowanych na zwiedzanie obiektów i a trakcji tu-
rystycznych, zwłaszcza tych, których oferta dostosowana 
jest do młodszych odbiorców: warsztatowe zajęcia manu-
alne, pokazy obróbki, eksperymentatora, etc.

2 Bursztyn  
ekstrawagancki

oferta dla specyficznej grupy odbiorców – młodych, wy-
kształconych i dobrze zarabiających ludzi (Yuppies), dla 
których charakterystyczny jest wielkomiejski styl życia. 
Zatem w kręgu ich zainteresowań będą wszelkie oferty 
związane z nowoczesną sztuką i kulturą: galerie i wysta-
wy (np. fotografia bursztynu w makroskali), nowoczesne 
wzornictwo i sztuka użytkowa (formy plastyczne i użyt-
kowe wykorzystujące motywy bursztynu), design w jubi-
lerstwie, etc.

3 Bursztyn  
exclusive

odbiorcami będzie zamożna klasa średnia, generują-
ca znaczne przychody z turystyki i wykazująca popyt na 
usługi luksusowe: wyroby jubilerskie i galanteryjne, ofer-
ty SPA i Wellness, eleganckie, niekiedy wykonywane za 
indywidualne zamówienia gadżety: np. wizytowniki czy 
spinki do koszuli.

160 http://www.amber.com.pl/bursztynowy-szlak, 14 grudnia 2013.
161 T. Studzieniecki, K. Hartenberger – Pater, Ambar – transgraniczny szlak bursztynowy (w:) Kultura 

i Turystyka Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 
2011, s. 201.
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 4 Bursztynowa  
pasja

oferta dla miłośników turystyki kulturowej, jak i wszel-
kich form i aktywności z nią związanych. W kręgu  
zainteresowań tej grupy odbiorców będą obiekty muzeal-
ne, „wędrujące” wystawy czasowe, jak również skanseny 
czy manufaktury bursztynowe, w których organizowane 
są także eventy kulturowe połączone z piknikami arche-
ologicznymi.

5 Bursztyn 
turystyczny

pakiet ofert i usług tematycznych świadczonych w ob-
rębie wytyczonego bursztynowego. Potencjał dla samo-
dzielnego opracowywania i przemierzania trasy przez 
globtroterów – autostopowiczów, jak również turystów 
zmotoryzowanych.

6. Bursztyn  
leczniczy

oferta bazująca na wykorzystaniu właściwości bursztynu 
w prozdrowotnych programach sanatoryjnych czy gabine-
tach zabiegowych, z usług których korzystają kuracjusze, 
jak również okoliczni mieszkańcy.

Źródło: Baltic Amber Region – koncepcja rozwoju i promocji dziedzictwa bursztynowego  
– ekspertyza, Gdańsk – Kaliningrad 2011

 Założono, że to zwiedzający będą decydować o tym, które dodatkowe atrakcje 
włączą do planu podróży. Uznano bowiem, że dzięki takiemu podejściu możliwe 
będzie dopasowanie oferty pakietów do znacznie większej liczby turystów162. W pro-
jekcie nie doprecyzowano jednak kwestii koordynacji marketingowej.

8.4. Próba koordynacji działań na rzecz bursztynu i jego dziedzictwa

Przełomową próbę kordynacji działań promocyjnych w zakresie dziedzictwa 
bursztynu podjęto w 1997 roku, podczas Konferencji Bałtyckiej Komisji Turystyki 
w Gdańsku163. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób z 20 krajów. Celem 
spotkania było wypromowanie nowych tras turystycznych wykorzystujących dzie-
dzictwo kulturowe narodów basenu Morza Bałtyckiego. Podczas konferencji Dy-
rektor polskiego oddziału BTC164 Polska, z siedzibą w Zielonej Bramie, Tomasz 
Studzienicki przedstawił produkty marketingowe związane z bursztynem i wystąpił 
z wnioskiem o wpisanie szlaku bursztynowego na listę Europejskich Szlaków Kul-
turowych165. Po kilkunastu latach od tego wydarzenia działalność rozpoczęła Rada 
Konsultacyjna, którą powołano w styczniu 2008 roku podczas spotkania przygoto-

162 Ibidem, s. 202.
163 Światowa stolica bursztynu „Rzeczpospolita” (01.10.97, Nr 229).
164 Stowarzyszenie BTC powstało w 1983 roku w szwedzkim mieście Norrkoping. Stowarzyszenie 

tworzą przedsiębiorstwa związane z branżą turystyczną, miasta, porty a także administracją rządo-
wa oraz samorządowa.

165 Rozmowa. „Rzeczpospolita” (13.08.97, Nr 188). 
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wanego przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej (z siedzibą w Gdyni) 
oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. Ukoronowaniem działań związanych 
z projektem było spotkanie sygnatariuszy porozumienia podczas XV Międzynaro-
dowych Targów Bursztynu „Amberif” w Gdańsku 11 marca 2008 roku i podpisanie 
przez nich Listu intencyjnego dotyczącego wspólnych działań na rzecz powstania 
i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego „Szlak Bursztynowy”166. 

Miasto Gdańska, na bursztyn i działania z nim związane, przeznaczyło odrębny 
budżet. Na realizację projektu „Gdańsk światową stolicą bursztynu”, przeznaczono 
500 000 złotych. Działania mające na celu promocję miasta jako stolicy bursztynu 
pojawiały się wcześniej, m.in. w Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 r. W roku 2008 
miasto przeznaczyło środki na konkretne działania, wśród których znalazły się m.in. 
organizacja Światowego Festiwalu Bursztynu oraz powołanie Giełdy i Centrum Cer-
tyfikacji Bursztynu. Władze Gdańska wyasygnowały także środki na bursztynowe 
prezenty dla odwiedzających miasto gości167.

Inicjatyw bursztynowych w regionie pomorskim jest wiele, aby nie uległy one 
rozproszeniu powołano w styczniu 2008 roku „Gdańską Deltę Bursztynu” – organ 
nadzorujący i skupiający przedstawicieli branży bursztynników, którzy w ramach 
tzw. klastra będą współpracować oraz realizować wspólne przedsięwzięcia. 

Słowo „klaster”168 do teorii nauki wprowadził Michael E. Porter. W jego rozu-
mieniu klaster to: „…geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe-
cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w po-
krewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek  
normalizujących i stowarzyszeń branżowych), w poszczególnych dziedzinach kon-
kurujących między sobą, ale również współpracujących” 169. M. Porter przedstawił 
swoją koncepcję w postaci diamentu konkurencyjności, który rozumiany jako system 
odpowiedzialny jest za osiągnięcie przewagi konkurencyjnej danych przemysłów 
w określonych lokalizacjach170. 

Branża bursztynnicza została objęta Projektem „Stymulowanie innowacyjności 
gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów – koncepcja po-
lityki i działania pilotażowe” – realizowanym przez Instytut Badań nad Gospodar-
ką Rynkową i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Celem projektu 
było opracowanie strategii rozwoju branży w regionie pomorskim. Jedną z głów-
nych przyczyn przemawiających za powołaniem klastra „Bursztynowa Delta” była 
potrzeba stworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia działalności bizne-
sowej, badawczej, edukacyjnej i kulturalnej związanej z bursztynem. Wsparciem 

166 Euroregion Bałtyk, Biuletyn Nr 10, Marzec 2008, ss. 28-29.
167 www.e-gdansk.gov.pl, 14 grudnia 2013.
168 Klaster – ang. cluster, tłum. polskie: grono, skupiska, lokalne systemy produkcji, kiść. Słowo clu-

ster oznacza „grupę podobnych rzeczy wzrastających bądź trzymających się razem; grupę ludzi lub 
rzeczy znajdujących się blisko siebie”.

169 M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 248.
170 S. Szultka (red.), Klastry – Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 10.
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dla klastrów w regionie stały się działania informacyjne, promocyjne i konsultacyj-
no-szkoleniowe realizowane przez Punkt Kontaktowy ds. klastrów w Województwie 
Pomorskim171.

Wkrótce symbolem szlaku bursztynowego stała się autostrada „Amber One” łą-
cząca Bałtyk z Adriatykiem. Instytucjonalizację inicjatywy zapewniło założone 
w 1996 Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej. Pomysł, by w nawiązaniu 
do historycznego szlaku handlowego nazwać autostradę A1 mianem bursztynowej 
zyskał poparcie administracji rządowej. Zdaniem Wiceminister Sportu i Turystyki 
Katarzyny Sobierajskiej nazwa autostrada bursztynowa w ułatwić może przyznanie 
Certyfikatu Europejskiego Szlaku Kulturowego172. 

171 www.pomorskie.klastry.pl, 14 grudnia 2013.
172 http://www.msport.gov.pl/article/951-Autostrada-Bursztynowa-A, 14 grudnia 2013.
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Antoni Jackowski, Profesor Honorowy UJ
Uniwersytet Jagielloński

9. Kilka słów dotyczących początków prac  
nad kształtowaniem Szlaku Cysterskiego w Polsce

Na wstępie pragnę wyraźnie podkreślić, że prezentowany tekst stanowi jedynie 
fragment działań ludzi dobrej woli, którym leżała na sercu sprawa włączenia  
Polski w sieć tworzonego przez Radę Europy międzynarodowego Szlaku Cyster-
skiego, funkcjonującego w ramach innych Europejskich Szlaków Kulturowych. 
Dokładną historię Szlaku Cysterskiego znajdą Państwo w świetnej pracy Pana 
Profesora Andrzeja M. Wyrwy pt. Podróże cystersów oraz idea, organizacja 
i promocja szlaku cysterskiego w Polsce (2008). Moje wspomnienie dotyczy jedy-
nie krótkiego okresu, który z polecenia polskich władz poświęciłem Szlakom 
Kulturowym Europy ze szczególnym uwzględnieniem Szlaku Cysterskiego. Kon-
kretnie dotyczy to lat 1992-1993.

9. 1. Początki działań w komisji europejskiej

Wszystko zaczęło się od Międzynarodowego Kolokwium dotyczącego dziedzic-
twa kulturowego cystersów w Europie, które odbyło się we wrześniu 1990 r. w Kra-
kowie. Obrady odbywały się w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w formie 
objazdowej w różnych obiektach cysterskich. Po tym spotkaniu władze polskie, 
a konkretnie Ministerstwo Kultury i jego szefowa Izabela Cywińska zadecydowa-
ły, że nasz kraj powinien mieć swojego przedstawiciela w Komisji Europejskich 
Szlaków Kulturowych, działającej w ramach Rady Europy. Przedstawicielem Pol-
ski w Komisji Kultury Rady Europy została Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, 
doradca Izabeli Cywińskiej, potem dyrektor Departamentu Współpracy Międzyna-
rodowej w Ministerstwie Kultury, a od 1992 r. Konsul Generalny RP w Montrealu 
(Kanada). Pod koniec 1991 r. otrzymałem z Ministerstwa telefon z propozycją  
spotkania w Warszawie. W tym czasie znana już była moja działalność naukowa 
w zakresie geografii religii. To było zapewne powodem, że Pani Minister zapropo-
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nowała mi reprezentowanie Polski w tej Komisji w miejsce Pani Dzieduszyckiej-
Ziemilskiej, która szykowała się już do wyjazdu do Kanady. Propozycja ta była 
oczywiście zaszczytna, stanowiło to dla mnie spore wyróżnienie i satysfakcję, że 
w stolicy dostrzeżono osiągnięcia profesora z prowincji. Zdawałem sobie sprawę, 
że podjęcie się takiej misji zakłóci normalny rytm mojej pracy naukowej, dydak-
tycznej i organizacyjnej. Ale wyzwanie było duże, stąd po chwili namysłu zgodziłem 
się podjąć pełnienie zaproponowanej funkcji.

Pierwsza moja wizyta w Radzie Europy w Strasburgu miała miejsce pod koniec 
marca 1992 roku. Czułem się dość nieswojo, jako że pozostali członkowie Komi-
sji ds. Europejskich Szlaków Kulturowych spotykali się ze sobą już dość długo. 
Tylko ja byłem w tym gronie nowicjuszem. Nieco stremowany poinformowałem 
Komisję, że zamierzam kontynuować linię nakreśloną przez moją poprzedniczkę. 
Od początku starałem się uświadamiać członków Komisji, że Polska, mimo dłu-
giego okresu ograniczonej swobody, ma doskonale wykształconych fachowców, 
którzy są w stanie podjąć się opracowania projektów związanych z ze wszystki-
mi szlakami, którymi jest zainteresowany nasz kraj. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcałem promowaniu zagadnień dotyczących dziedzictwa kulturowego cy-
stersów. Zdawałem sobie bowiem sprawę, że po udanym spotkaniu w Krakowie 
w 1990 r., w którym uczestniczyli niektórzy członkowie Komisji, a także zdając 
sobie sprawę z sympatii, jaką w Europie cieszył się rząd Tadeusza Mazowieckie-
go istnieje szansa, aby polskie propozycje „przebiły się” przez mur stworzony 
przez biurokratów funkcjonujących w otoczeniu Rady Europy. Pani Minister 
Izabela Cywińska, a także pozarządowa Fundacja Kultury poparły moje plany. 
Przed każdym wyjazdem na spotkanie Komisji otrzymywałem mnóstwo pięknie 
wydanych materiałów promocyjnych, co jak na tamte lata było raczej ewenemen-
tem. 

9.2. Konsekwencje trudności

Czas pokazał, że moje oczekiwania na zrozumienie polskich propozycji spełzły 
na panewce. Mimo bardzo dobrych kontaktów z poszczególnymi członkami Komi-
sji, którzy bardzo przychylnie odnosili się do prezentowanych przeze mnie wniosków 
i propozycji, od początku zdawałem sobie sprawę, że ostateczne decyzje  
akceptujące projekty należą do urzędników. A pokonanie ich biurokratycznej men-
talności było rzeczą skomplikowaną i prawie niewykonalną.

Podczas kolejnych spotkań (m. in. Praga, Porto, Strasburg) urzędnicy zapropo-
nowali opracowanie pięcioletniego planu działalności, który miał zamykać pierw-
szy etap prac Komisji. W następnym pięcioleciu przewidywano przygotowanie „me-
todologii badań” (!) i szczegółową prezentację wybranych szlaków. Tym sposobem 
urzędnicy, którymi byli głównie Francuzi i Włosi, zapewniali sobie co najmniej  
10 lat synekury.

Rozdział III. Europejski Szlak Cysterski
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Taki sposób rozumowania biurokratów pozostawał jednak w sprzeczności z moją 
naturą badacza. Nie wyobrażałem sobie dziesięcioletniego okresu zastoju w reali-
zacji moich planów naukowych tylko dlatego, że urzędnicy bronią swoje ciepłe i in-
tratne posady. Tym bardziej, że w mojej ocenie to, co było przewidziane do wyko-
nania przez Komisję w okresie blisko 10 lat można było zrealizować w znacznie 
krótszym terminie. W dobrej wierze postanowiłem więc „wystąpić przed szereg” 
i na spotkanie w Porto (koniec 1992 r.) przygotować roboczą wersję takiego opraco-
wania.

9.3. Dalekie plany

Ministerstwo poparło mój zamysł. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, że Polska 
nie ma czasu na taką zwłokę w rozwijaniu idei szlaków kulturowych. Po latach pano-
wania komuny wkraczaliśmy na drogę rozwijania w skali międzynarodowej różnych 
form turystyki, w tym również turystyki kulturowej. Bazą dla tego typu migracji 
miały być szlaki kulturowe, a zwłaszcza szlak cysterski, którego ogólne zarysy już 
istniały. Zapadła więc decyzja, aby równolegle przygotować dwa projekty:
•  Projekt szlaku cysterskiego związany z pętlą małopolską (jako pewien wzorzec 

tego typu opracowań),
•  Projekt głównych europejskich szlaków kulturowych i pielgrzymkowych.

Projekt pierwszy był finansowany przez Fundację Kultury, a opracowanie koń-
cowe miało oprócz polskiej również wersje językowe: angielską, francuską i nie-
miecką. Studium było wykonywane w Pracowni Architektury Rekreacyjnej w War-
szawie przez zespół w składzie: Olaf Chmielewski, architekt, właściciel Pracowni, 
Hanna Bober-Malinowska, architekt, Krystyna Jelnicka-Chmielewska, ekono-
mista, Antoni Jackowski, geograf religii. Dokonano szczegółowej inwentaryzacji 
szlaku oraz zaprezentowano propozycję poszczególnych etapów przygotowania szla-
ku dla potrzeb turystyki zagranicznej. W części końcowej zamieszczono projekt 
utworzenia centrum hotelowego w części zabudowań cysterskich w Wąchocku. Całe 
studium posiadało bogatą szatę ilustracyjną (rysunki, fotografie, mapy), dołączo-
nych też było szereg zestawień tabelarycznych. Opracowanie zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez resort kultury, a także niektóre zainteresowane „gminy cyster-
skie” położone wzdłuż pętli małopolskiej. Studium ukończono w jesieni 1992 roku. 
Przygotowane zostało w bardzo krótkim okresie (około 6 miesięcy), chodziło bo-
wiem o możliwie prędką jego prezentację na forum Komisji Kultury Rady Europy.

Jeżeli chodzi o drugi projekt, to opracowałem go osobiście (bez żadnej subwen-
cji!), bazując głównie na materiałach znajdujących się w Instytucie Historii Sztuki 
UJ oraz w Zakładzie Geografii Religii Instytutu Geografii UJ. Opracowanie projek-
tu zajęło również około sześciu miesięcy. Wynikiem przeprowadzonych studiów  
powstała mapa projektowanych szlaków kulturowych i pielgrzymkowych Europy, 
obejmująca obszar od rosyjskiego Dalekiego Wschodu aż po krańce zachodnie kon-
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tynentu. Załącznikiem były szczegółowe piktogramy, zestawienia tabelaryczne oraz 
komentarz tekstowy. Również to opracowanie zostało zatwierdzone w Ministerstwie 
Kultury. Zostałem upoważniony do prezentacji obu projektów na najbliższym po-
siedzeniu Komisji jako oficjalnego projektu Polski. 

Zaopatrzony w takie pełnomocnictwa pojechałem do Porto (Portugalia) pełen ra-
dości, że w Polsce powstały takie ciekawe opracowania. Moje wystąpienie było dłu-
gie i spotkało się życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem ze strony członków. 
Były nawet propozycje opublikowania prezentowanych materiałów. Oba opracowa-
nia przekazałem do biura Komisji.

9.3. Urzędnicy mają głos

Urzędnicy zabrali głos dopiero następnego dnia. Wszyscy (tzn. trzy osoby, 
dwie Francuzki i Włoch) bardzo krytycznie odnieśli się do mojego wystąpienia. 
Zarzuty były dość dziwne, dotyczyły bowiem metodologii przyjętej w naszych 
obu opracowaniach. Zdaniem urzędników metodologia była zła, a właściwie 
w ogóle jej brakowało, jako, że w planach Komisji miała ona zostać ustalona do-
piero … za pięć lat! Usiłowałem podjąć dyskusję wskazując, że w Polsce meto-
dologię badań określa naukowiec, a nie urzędnik. Nie uwzględniono też faktu, 
że informację o metodologii badań zawarto w obu opracowaniach. Nie dano też 
wiary moim zapewnieniom, że jako naukowiec o uznanym w skali międzynaro-
dowej dorobku raczej wiem, co oznacza pojęcie „metodologia badań”. Dyskusja, 
która toczyła się wyłącznie między mną i urzędnikami, była długa a jej podsu-
mowanie było dla mnie, a raczej dla naszego kraju, który jedynie reprezentowa-
łem, niekorzystne. Opracowania zatrzymano w biurze Komisji (nie chciano mi 
ich zwrócić) i uznano jako „niebyłe”. Po dyskusji, już w godzinach wieczornych, 
spotkałem się w barze hotelowym z niektórymi innymi członkami Komisji, któ-
rzy byli całą tą sytuacją bardzo zażenowani (ale nikt nie stanął w mojej obronie). 
Po pewnym czasie przedstawiciel Belgii, który od początku traktował mnie jako 
swego rodaka (urodziłem się w Brugge w Belgii) powiedział mi wprost: Antoni, 
zrobiłeś wspaniałą rzecz. Ale musisz zrozumieć, że gdyby urzędnicy zaakcepto-
wali Twoje opracowania, musieliby się pakować i wracać do domów. Bo jeden 
z głównych celów działalności Komisji byłby osiągnięty. 

W tym momencie stało się dla mnie jasne stanowisko przedstawicieli biuro-
kracji. Mieli podpisane kontrakty na kilka lat, aż tu nagle ten ich spokój zakłócił 
jakiś facet z Polski, a więc z kraju, który dopiero wkraczał na europejski  
„rynek szlaków kulturowych”. Pojawiło się dla nich zagrożenie, przed którym 
musieli się bronić.

Rozdział III. Europejski Szlak Cysterski
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9.4. Brak perspektyw

Po powrocie do kraju natychmiast poinformowałem o całym zajściu Ministra 
Kultury, prosząc o interwencję w sprawie zwrotu przekazanych Radzie opracowań 
(materiałów tych nigdy nie otrzymaliśmy). Równocześnie złożyłem rezygnację z mo-
jej funkcji. Nie widziałem bowiem możliwości dalszej konstruktywnej współpracy 
z Komisją ds. Europejskich Szlaków Kulturowych. Moja dymisja została przyjęta. 
Pewną satysfakcją dla mnie było zainteresowanie naszymi opracowaniami okazy-
wane ze strony różnych krajów. Jeszcze przez kilka lat zwracano się do mnie z proś-
bą o pomoc w zakresie …. metodologii badań. Zapewne zdziwiliby się biurokraci 
z Rady Europy, gdyby dowiedzieli się o tym!

Takie były początki prac nad szlakami kulturowymi w Polsce, a zwłaszcza nad 
Szlakiem Cysterskim, w których uczestniczyłem. Mam nadzieję, że tych kilka wspo-
mnień przybliży sytuację w tym zakresie, jaką notowano na początku lat 90-tych 
ubiegłego stulecia. W mojej ocenie sytuacja zaczęła się radykalnie poprawiać w mo-
mencie, kiedy sprawę szlaków przejęli w swoje ręce specjaliści i zapaleńcy, często 
bezimienni. Ten ruch zaczął się stawać niemal masowy, co sprawiło, że musieli przed 
nim skapitulować nawet urzędnicy. Również ci z Rady Europy!

Antoni Jackowski – Kilka słów dotyczących początków prac nad kształtowaniem...
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Andrzej M. Wyrwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

10. Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego 
w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji 

Cystersów. X lat istnienia (2003-2013)

Zakon cystersów przez ponad dziewięć wieków funkcjonowania, mimo różnych 
losów poszczególnych klasztorów i prowincji, pozostawił po sobie bardzo wielkie 
bogactwo kulturowe – materialne i duchowe. Mimo, że przez stulecia funkcjonowa-
ło wiele innych zakonów – zarówno pierwotnie, jak i współcześnie, właśnie cyster-
sów wielu postrzega jako szczególne zjawisko monastyczne. Ślady ich działalności 
są widoczne prawie we wszystkich krajach środkowo-zachodniej, północnej i połu-
dniowej części naszego kontynentu173. 

173 Na temat historii i działalności kulturowej cystersów patrz m.in.: Documents Primitifs, Cîteaux. Do-
cuments Primitifs. Texte latin et traduction Francais, Intraduction et Bibliographie F. de Place, traduc-
tion G. Ghislain & J.-Ch. Christophe, Cîteaux. Commentarii Cistercienses 1989; Poznać cystersów. 
Studia i dokumenty, oprac. wersji polskiej P. Chojnacki OCist, K. Jankosz OCist, M. Starzyński, Kra-
ków 2011; I. Eberl, Cystersi. Historia zakonu europejskiego, Kraków 2011; Monasticon Cisterciense 
Poloniae, A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek (red.), Poznań 1999, t. 1-2 – to obszerna biblio-
grafia do 1999 roku; T.N. Kinder, L’Europe Cistercienne. Traduit de l’anglis par Divina Cato; Zodia-
que 1997; Die Zisterzienser. Geschichte und Architektur, Fotos von H. Gaud, text von J.-F. Leroux-Dhuys, 
Paris 1998; Die Zisterzienser an Nord- und Ostsee, Aurich 2004; H. Kostrzański, Dziedzictwo białych 
mnichów, Szczyrzyc 1991; A.M.Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów w świetle Exordium Parvum 
i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich, Nasza Przeszłość 1998, t. 90, s. 3-34, tenże, 
Rozprzestrzenianie się cystersów w Europie zachodniej i na ziemiach polskich, (w:) Cystersi w kulturze 
średniowiecznej Europy, J. Strzelczyk (red.), Poznań 1992, s. 25-54; tenże, Tożsamość kulturowa Eu-
ropy w świetle organizacji wewnętrznej i powiązań filiacyjnych w zakonie cystersów w średniowieczu, 
Nasza Przeszłość 2005, t. 103, s. 225-246; tenże, Polska Kongregacja Cystersów i jej opaci prezesi, 
(w:) Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, A.M. 
Wyrwa (red.); Poznań 2007, s. 71-112; tenże, Opactwa cysterskie na Pomorzu. Zarys dziejów i kultu-
ry, Poznań 1999; F. van der Meér, Atlas de la’ Ordre Cistercien, Paris-Bruxelles 1965; P. Pfister, Klo-
sterführer aller Zisterzienserklöster im deutschsprachingen Raum, Straßburg 1998; M. Milecka, 
Ogrody cystersów w krajobrazie małopolskich opactw filii Morimondu, Lublin 2009; 
E. Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wroclaw 
2002; E. Łużyniecka, Z. Świechowski, R. Kunkel, Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie 
Morimondu, Wroclaw 2008; i inne.
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Mając na względzie duchowe i materialne dokonania tego zakonu w 1990 roku 
Rada Europy podjęła decyzję o utworzeniu szlaku turystycznego „Drogami Cyster-
sów” w ramach międzynarodowego programu „Europejskich Dróg Kulturowych”. 

10.1. Powołanie szlaku

Jednym z motywów powołania „dróg cysterskich” była 900 rocznica urodzin 
św. Bernarda z Clairvaux, mistyka i głównego duchowego twórcy zakonu cystersów, 
która przypadała w 1990 roku oraz 900 rocznica powstania zakonu cystersów, 
która miała miejsce w 1998 roku. Zaproponowana przez Radę Europy idea szlaku 
cysterskiego objęła programem różne części naszego kontynentu, w tym Polskę. 
Jego inauguracja miała miejsce w dniach od 15 do 21 września 1990 roku. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele wielu ośrodków cysterskich z Polski i zagranicy, 
w tym z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Włoch itd. Plenarne posiedzenie 
wszystkich uczestników konferencji odbyło się 16-17 września w Sali Senackiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasie obrad każda z uczestniczących 
stron starała się zaprezentować dorobek kulturowy cystersów na swoich terytoriach. 
Po dyskusjach i wymianie poglądów powołano do życia „Szlak Kulturowy Droga-
mi Cystersów”.

Od tego momentu z różną dynamiką prowadzono działania zmierzające do jego 
organizacji na ziemiach polskich174. 

Po wielu wstępnych działaniach wspieranych początkowo przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki idea ta stopniowo była wcielana w życie. Pełniejszego dynamizmu 
nabrała ona jednak dopiero od 1995 roku. W jego realizację włączyły się tzw. gmi-
ny cysterskie, na obszarze których funkcjonowały w przeszłości lub obecnie opac-
twa cysterskie, istniejące klasztory tego zakonu oraz osoby fizyczne i prawne zain-
teresowane dziejami i kulturą cystersów w Polsce. Wszelkie te działania miały cha-
rakter zindywidualizowany. Zauważalny był w nich jednak pewien brak spójności 
organizacyjnej. W publikacjach opracowywanych dla promocji szlaku występowa-
ły liczne nieścisłości i błędy merytoryczne, brakowało też właściwego obiegu infor-
macji o poszczególnych inicjatywach, czy koordynacji poszczególnych działań w cza-
sie oraz w terenie. Wszystko to przyczyniło się do potrzeby ujednolicenia tych cen-
nych, jednych z ważniejszych od wielu lat działań, które zmierzały do ukazania 
w nowy sposób naszego dziedzictwa kulturowego. Wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom w dniu 20 września 2003 roku na terenie dawnego opactwa cysterskiego 
w Pelplinie, podczas konferencji, pt. „Koncepcja programowa i promocyjna działa-
nia Szlaku Cystersów na terenie Polski”, z woli uczestników spotkania, powołano 
Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy opacie prezesie Polskiej 

174 Oprócz publikacji naukowych i popularnonaukowych patrz oficjalna strona internetowa szlaku: 
http://www.szlakcysterski.org
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Kongregacji Cystersów175. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele Polskiej 
Kongregacji Cystersów, Zespołu do Badań nad Historią i Kulturą Cystersów w Pol-
sce, cystersologów z różnych ośrodków naukowych w kraju, samorządów, na tere-
nie których ulokowane były obecne i dawne opactwa cysterskie, organizacji poza-
rządowych związanych z utrwalaniem dziedzictwa cysterskiego oraz organizatorów 
turystyki. Przedmiotem spotkania było zebranie dotychczasowych doświadczeń oraz 
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego koncepcji programowej i promo-
cyjnej rozwoju szlaku cysterskiego na terenie Polski.

Ryc. 18. Posiedzenie grupy założycielskiej Rady Koordynacyjnej Szlaku  
Cysterskiego w Polsce, Pelplin 20.09.2003 roku

Źródło: archiwum Rady

Ideą działania Rady, jako kontynuatora wypracowanych w 1990 roku założeń, 
od początku było przybliżenie dziejów i dorobku kulturowego opactw na terenie 
Polski wraz z ukazaniem ich znaczenia w rozwoju kulturowym danego regionu oraz 
ich historycznego związku z Europą Zachodnią, poprzez pogłębianie refleksji nad 

175 Szczegółowe omówienie działań Rady do 2008 roku patrz: T. Świercz, Urzeczywistnianie tradycji. 
W piątą rocznicę powstania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, Biuletyn Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, 1(2008), s. 1-8 – hhttp://www.gminycysterskie.
org/pliki/biuletyn1.pdf; patrz też opracowywany przez T. Świercz, Biuletyn Informacyjny Rady 
Koordynacyjnej szlaku cysterskiego w Polsce przy opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów, 
1(2009) – 4(2011) – http://www.szlakcysterski.org/pliki/biuletyn.
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Ryc. 14. Posiedzenie grupy założycielskiej Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, 
Pelplin 20. 09. 2003 roku 

Źródło: archiwum Rady 

 

Ideą działania Rady, jako kontynuatora wypracowanych w 1990 roku założeń, od 

początku było przybliżenie dziejów i dorobku kulturowego opactw na terenie Polski wraz z 

ukazaniem ich znaczenia w rozwoju kulturowym danego regionu oraz ich historycznego 

związku z  Europą Zachodnią, poprzez pogłębianie refleksji nad rozwojem kulturowym 

Europy w oparciu o wartości uniwersalne, zachowanie cysterskiego dziedzictwa duchowego i 

materialnego na terenie Polski, ożywianie szlaku cysterskiego w Polsce i jego właściwym 

funkcjonowaniem w ramach „europejskich dróg kulturowych”, stworzenie warunków do 

rozwoju turystyki alternatywnej w duchu przesłania "Ora et labora". Ważnym zadaniem Rady 

jest włączenie się do debaty o chrześcijańskich korzeniach i wartościach jednoczącej się 

Europy; koordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytorycznych inicjatyw zmierzających 

do ochrony dziedzictwa kulturowego cystersów na terenie Polski, integrowanie przedsięwzięć 

lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych; tworzenie spójnej polityki informacyjnej, 

medialnej i promocyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, trzymanie pieczy nad merytoryczną 
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rozwojem kulturowym Europy w oparciu o wartości uniwersalne, zachowanie cy-
sterskiego dziedzictwa duchowego i materialnego na terenie Polski, ożywianie szla-
ku cysterskiego w Polsce i jego właściwym funkcjonowaniem w ramach „europej-
skich dróg kulturowych”, stworzenie warunków do rozwoju turystyki alternatyw-
nej w duchu przesłania „Ora et labora”. Ważnym zadaniem Rady jest włączenie się 
do debaty o chrześcijańskich korzeniach i wartościach jednoczącej się Europy; ko-
ordynowanie, opiniowanie i wspieranie merytorycznych inicjatyw zmierzających 
do ochrony dziedzictwa kulturowego cystersów na terenie Polski, integrowanie 
przedsięwzięć lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych; tworzenie spójnej po-
lityki informacyjnej, medialnej i promocyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, trzy-
manie pieczy nad merytoryczną stroną wydawnictw związanych ze szlakiem;  
ścisłe powiązanie działań na polskim odcinku szlaku z funkcjonowaniem szlaku na 
terenie Europy; tworzenie koncepcji programowych i promocyjnych działania pol-
skiego odcinka szlaku w ramach europejskich dróg kulturowych, reprezentowanie 
stron włączających się w działania wokół szlaku – na terenie Polski i za granicą.

Ryc. 19. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej w dniu 15 maja 2004 roku w opactwie 
cysterskim w Wąchocku związane m.in. z wręczeniem dekretów  

nominacyjnych członkom Rady

Źródło: archiwum P. Namiota

Członkami Rady są: zakonnicy cysterscy z klasztorów funkcjonujących na zie-
miach polskich w ramach Polskiej Kongregacji Cystersów, gospodarze obiektów po-
cysterskich, naukowcy badający historię i kulturę Zakonu Cystersów, przedstawi-
ciele samorządów, oraz organizatorzy i inicjatorzy turystyki kulturowej. W obecnej 
chwili jest to zespół 24 doświadczonych osób, reprezentujących wszystkie pętle szla-
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stroną wydawnictw związanych ze szlakiem; ścisłe powiązanie działań na polskim odcinku 

szlaku z funkcjonowaniem szlaku na terenie Europy; tworzenie koncepcji programowych i 

promocyjnych działania polskiego odcinka szlaku w ramach europejskich dróg kulturowych, 

reprezentowanie stron włączających się w działania wokół szlaku - na terenie Polski i za 

granicą. 

 

 

Ryc. 15. Posiedzenie Rady Koordynacyjnej w dniu 15 maja 2004 roku w opactwie cysterskim w 
Wąchocku związane m.in. z wręczeniem dekretów nominacyjnych członkom Rady 

Źródło: archiwum P. Namiota 

 

 

 

Członkami Rady są: zakonnicy cysterscy z klasztorów funkcjonujących na ziemiach 

polskich w ramach Polskiej Kongregacji Cystersów, gospodarze obiektów pocysterskich, 

naukowcy badający historię i kulturę Zakonu Cystersów, przedstawiciele samorządów, oraz 

organizatorzy i inicjatorzy turystyki kulturowej. W obecnej chwili jest to zespół 24 
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ku cysterskiego na ziem polskich176, zaangażowanych w rozwój szlaku cysterskie-
go w Polsce i Europie.

Celem zintegrowania środowiska z inicjatywy i przy wsparciu Rady od 2005 
roku na terenie Polski odbywają się cyklicznie ogólnopolskie spotkania przedsta-
wicieli wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem szlaku cysterskiego, 
pod nazwą Ogólnopolskie Forum Szlaku Cysterskiego. Pierwsze z nich odbyło 
się w Bierzwniku (Zachodniopomorskie) – 2005; następne w 2006 r. w Henryko-
wie (Dolny Śląsk), w 2007 roku w Paradyżu (Lubuskie), w 2008 roku w Pelplinie 
(Pomorze), w 2009 roku w Wąchocku (Małopolska), w 2011 roku w Jemielnicy 
(Śląsk), w 2012 roku. w Wągrowcu (Wielkopolska), a w 2013 roku w Bardo na 
Śląsku.

Podczas II Forum w Henrykowie (2006) przedstawiciele tak zwanych „gmin 
cysterskich” podpisali zaproponowaną przez Radę Koordynacyjną „Deklarację 
woli współpracy” w zakresie rozwijania idei szlaku cysterskiego w Polsce. 

Rezultatem III Forum zaś, które odbyło się w Paradyżu (2007) było zawiąza-
nie się Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich177.

Od chwili powstania Rady jej członkowie uczestniczyli w licznych przedsię-
wzięciach promujących szlak cysterski, którym patronowała Rada Europy,  
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałkowie różnych 
województw. Były to liczne międzynarodowe oraz ogólnopolskie konferencje 
naukowe, Europejskie Dni Dziedzictwa, Forum Parlamentów Krajów Nadbałtyc-
kich, Światowe Dni Turystyki i inne.

Oprócz tego pod patronatem i przy współdziałaniu Rady odbywały i odbywa-
ją się spotkania i konferencje naukowe na poziomie krajowym, regionalnym i lo-
kalnym. Oprócz tego od 1995 roku, zapoczątkowując to w Łeknie, na terenie ca-
łego kraju zaczęto organizować jarmarki i festyny cysterskie, które w obrębie 
tzw. „małych ojczyzn” uczyły społeczności lokalne, zapomnianej już często hi-
storii regionu i ukazywały rolę cystersów w tworzeniu dziedzictwa kulturowe-
go, z którego oni w różny sposób korzystają do dziś. W różnych dyskusjach bu-
dowano też koncepcje rozwoju szlaku cysterskiego w ramach „pętli”: śląskiej, 
małopolskiej, wielkopolskiej-lubuskiej, pomorskiej i zachodniopomorskiej. 

176 O strukturze pętli szlaku cysterskiego patrz m.in.: A. M. Wyrwa, Podróże cystersów oraz idea, 
organizacja i promocja szlaku cysterskiego w Polsce, Studia Periegetica, Poznań 2008, z. 2, s. 87-
125; tenże, Szlak cysterski, jego idea i przebieg na ziemiach polskich, Cistercium Mater Nostra. 
Tradycja – historia- kultura, M. Starzyński (red.), Kraków 2008, t. II/1, s. 177-184; tenże, The 
Cistercian Route, its idea and course on the polish territory, Cistercium Mater Nostra. Tradycja 
– historia- kultura, M. Starzyński (red.), Kraków 2008, t. II/1, s. 187-197.

177 Statut i działania Stowarzyszenia patrz: http:/www.gminycysterskie.org; patrz też Biuletyn Stowa-
rzyszenia: http://www.gminycysterskie.org/index.php/biuletyn oraz wersje wydane drukiem 1(2008) 
– 4(2012). 
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Członkowie Rady Koordynacyjnej starają się też intensywnie rozwijać kon-
takty zagraniczne w ramach powiązań filiacyjnych zakonu, i tak m.in. Pelplin na-
wiązał je z Bad Doberan w Meklemburgii, Wągrowiec z Altenbergiem (Niemcy), 
Bierzwnik z Chorin itd. Członkowie Rady prowadzą też współpracę z różnymi 
ośrodkami naukowymi za granicą. W wyniku czego w Polsce na sympozjach po-
święconych kulturze i historii cystersów gościliśmy i gościmy naukowców za-
granicznych, a jednocześnie polscy badacze biorą udział w konferencjach w róż-
nych ośrodkach naukowych w Niemczech i Francji.

Wynikiem konferencji naukowych i popularnonaukowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i międzynarodowym są publikacje monograficzne, w tym 
monumentalny Monasticon Cisterciense Poloniae178, kilka tomów opracowań 
z zakresu historii, archeologii, historii sztuki i architektury, nauk przyrodniczych 
itd.179 Te z kolei bardzo często stanowią podstawę redakcji informatorów i prze-
wodników, których wydawaniem zajmują się różnorodne podmioty, poczynając 
od stowarzyszeń, poprzez samorządy, organizacje turystyczne, indywidualne pod-

178 Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1-2
179 Zespół do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce powstał w 1983 roku. Działa w Instytu-

cie Historii UAM w Poznaniu. Jego celem są kompleksowe badania dziejów zakonu cystersów 
(linia męska i żeńska) oraz integracja i koordynacja wszelkich działań w tym zakresie na ziemiach 
polskich, w tym badań historycznych, archeologicznych i specjalistycznych. Pod względem tery-
torialnym i merytorycznym zakres jego działań obejmuje terytorium ziem polskich, dawnej Rze-
czypospolitej i Europy Środkowej, od średniowiecza do czasów współczesnych. Inicjatorem jego 
powstania był dr Andrzej M. Wyrwa. W latach 1983 – 2000 jego kierownikiem był prof. dr hab. 
Jerzy Strzelczyk, a sekretarzem naukowym A.M. Wyrwa. W 2000 roku kierownikiem został prof. 
dr hab. Andrzej M. Wyrwa. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych nauk historycznych: 
historycy, archeolodzy, historycy sztuki i architektury, antropolodzy oraz specjaliści z zakresu nauk 
przyrodniczych i fizyko-chemicznych z UAM i różnych ośrodków naukowych (akademickich, 
muzeów, archiwów i PAN) z terenu całej Polski. Zespół był m.in. organizatorem i współorganiza-
torem siedmiu sesji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Cystersologiczne 
sesje naukowe odbywały się dotychczas, kolejno: 1985 r. – Błażejewko koło Poznania; 1987 r. – 
Gniezno; 1993 r. – Poznań; 1998 r. w klasztorze w Mogile z okazji 900-lecia Zakonu; 2000 r. – 
Koronowo; 2001 r. – Pelplin; 2002 w opactwie pocysterskim w Trzebnicy; wynikiem tych konfe-
rencji są monografie zbiorowe: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie 
związki, J. Strzelczyk (red.), Poznań 1987; Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, J. Strzelczyk 
(red.), Poznań 1992; Dzieje i kultura cystersów do XVIII wieku, J. Strzelczyk (red.), Nasza Przeszłość, 
t. 83:1994; Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, A. Wyrwa, J. Dobosz (red.), Poznań 2000; 
Cystersi na Kujawach i na Pomorzu, Nasza Przeszłość, t. 96:2001; Peplin – 725 rocznica powsta-
nia opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, D. A. Dekański, B. Grenz, 
A. Słyszewska, A. M. Wyrwa (red.), Pelplin-Tczew 2002; Cysterki w dziejach i kulturze ziem pol-
skich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, A.M. Wyrwa, A. Kiełbasa, J. Swastek (red.), 
Poznań 2004; oraz m.in.: B. Świtała, D.A. Dekański, A. Słyszewska, Cystersi na Pomorzu Wschod-
nim. Wśród ciszy, modlitwy i przestrzeni sztuki, Ząbki 2005; Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów 
zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, A.M. Wyrwa (red.), Poznań 2007; i inne. 
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mioty gospodarcze czy grupy nieformalne180. Na duży wzrost zainteresowania po-
dróżowaniem cysterskim traktem wskazują też liczne artykuły w czasopismach oraz 
periodykach regionalnych i branży turystycznej181.

Członkowie Rady Koordynacyjnej biorą też czynny udział w gremiach euro-
pejskich rozwijających ideę szlaku na Starym Kontynencie. Są to „Die Zisterzien-
ser an Nord- und Ostsee”, czyli „Cystersi Morza Północnego i Bałtyku” (Niemcy 
– Aurich-Ihlow); od 2006 roku, na zasadzie wymiany poglądów i doświadczeń, 
działają też w ramach „Chrte Européenne des Abbayes et Sites Cistercienses” – 
Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich we Francja – z siedzibą w Pon-
tigny. Według zapisu w statucie Karty: [jej] celem jest stworzenie więzi między 
opactwami cysterskimi a miejscowościami czy też właścicielami publicznymi lub 
prywatnymi dążącymi do prowadzenia działalności kulturalnej lub turystycznej 
(…), poza wszystkimi implikacjami religijnymi i politycznymi182. Wiele z doświad-
czeń wypracowanych podczas organizacji i promocji szlaku cysterskiego na zie-
miach polskich zostało udostępnionych członkom Karty, ponieważ doświadcze-
nia polskie pod wieloma względami stały się one dla nich bardzo interesujące. 

Wielkie znaczenie dla wspólnej idei rozwijania szlaku w Europie ma też pod-
pisana w Pelplinie, podczas IV Forum Szlaku Cysterskiego w dn. 22 września 
2008 roku Deklaracja woli współpracy przedstawicieli europejskich podmiotów 
ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa kulturowego zakonu cystersów oraz 
jego promocję.

Deklaracja ta została podpisana przez: O. Opata Prezesa Polskiej Kongregacji 
Cystersów dra Piotra Chojnackiego OCist, Pastora i.r. G. Reina, Prezesa Stowa-
rzyszenia Klasztorów Meklemburgii, ks. G. Kalckerta, działającego w imieniu 
Prezydenta Europejskiej Karty Opactw i Miejsc Cysterskich, prof. A. M. Wyrwę, 
Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce i Jerzy 
Bakiewicza, Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Podpi-

180 Les itinéraires Cisterciense. De la mise en œuvre d’un type d’itinérance culturelle, Condeil de 
l’Europe ICE (90) 10, Strasburg 1990; B. Peugniez, Routier Cistercien. Abbayes et Sites. France 
– Belgique – Luxemburg – Suisse, Editions Gaud, Moiseny 2001; A.M. Wyrwa, B. Kucharski, Szlak 
cysterski w Wielkopolsce, Poznań1996; C. Romanò, Opactwa i klasztory Europy. Ilustrowany 
przewodnik po 480 zgromadzeniach benedyktyńskich, Warszawa 1999; J.L. Jurkiewicz, Pomorski 
szlak cystersów. Ilustrowany przewodnik po 20 obiektach pocysterskich na Pomorzu, Kujawach 
i ziemi chełmińskiej, Gdynia 2006; R. Kornecki, Na cysterskim szlaku. Koprzywnica – Sulejow – 
Wąchock, Wrocław 2009; A. M. Wyrwa, Podróże cystersów, s. 87-125; i inne – ww dalsza litera-
tura.

181 Patrz m.in.: Szlak cysterski na Dolnym Śląsku. Przewodnik – Informator, Wrocław 2005; B. Stolpiak, 
Bierzwnik na cysterskim szlaku, (w:) Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów 
i Kościoła na ziemiach polskich, A.M. Wyrwa (red.), Poznań – Katowice – Wąchock 2007, s. 465-
474; R. Guzik, Cysterskie domy rekolekcyjne opactwa wąchockiego – Marcinków i Winniki, (w:) 
Ingenio et Humilitate, s. 145-167; Szlak Cysterski, Miejsca Święte nr 8(92)2004; A. Słyszewska, 
D.A. Dekański, Szlak cysterski Pomorza Wschodniego. Żarnowiec, Gdańsk-Oliwa, Pelplin, Bysze-
wo, Koronowo, Pelplin, [bd, bm]; i inne. 

182 Patrz m.in.: B. Peugniez, Routier Cistercien. 

Rozdział III. Europejski Szlak Cysterski



141

sali ją również m.in. marszałkowie w imieniu samorządów województw, gdzie 
znajdują się obiekty cysterskie i pocysterskie oraz organizatorzy turystyki na  
Pomorzu. 

Wszystkie te idee i inne działania wzmacniają wielokierunkowe prace w za-
kresie budowania nowej jakości turystyki kulturowej na szlaku cysterskim w Pol-
sce. Pozytywnie wpływają również na możliwości zdobywania środków na rewi-
talizację zabytków, modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz 
organizację różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych w obiektach cysterskich, 
pocysterskich i wokół nich.

Kierunki działań zaproponowane przez Radę Koordynacyjną, jak można za-
obserwować na podstawie analizy różnych działań tzw. Gmin Cysterskich w du-
żej mierze zostały przyjęte i w bardzo szerokim zakresie są realizowane przez po-
szczególne ośrodki. Na marginesie zauważyć warto, że na tych doświadczeniach 
w pewien sposób zaczęto się wzorować m.in. przy organizacji szlaku św. Jakuba 
w Polsce.

Zaznaczyć również trzeba, że wszyscy członkowie Rady od samego początku 
z bardzo wielkim zaangażowaniem działali na zasadzie wolontariatu, poświęca-
jąc swój czas, wiedzę i pieniądze idei, która od 1990 roku mobilizowała wielu dla 
wszechstronnego ugruntowywania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego 
cystersów, stanowiącego bardzo znaczącą i integralną część naszego dziedzictwa  
narodowego.

10.4. Jubileusz 

Dziś Rada Koordynacyjna obchodzi jubileusz swego dziesięciolecia. Z tej to też 
okazji w imieniu Ojca Opata Prezesa i własnym chciałbym wszystkim bardzo ser-
decznie podziękować za wysiłek, dzięki któremu część naszego dziedzictwa kultu-
rowego – dziedzictwa kulturowego zakonu cystersów, w nowy sposób została uka-
zana społeczeństwu, a jednocześnie na nowo została włączona w europejski krąg 
kulturowy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy! 

Wszyscy organizatorzy, którzy włączyli się w twórcze budowanie szlaku cyster-
skiego – wielkie zespoły ludzi, których udało się nam zarazić tą ideą, w znakomity 
sposób prowadzą dziś owe działania i je poszerzają.

Życzmy sobie, aby to dzieło było kontynuowane, albowiem „tantum scimus, 
quantum memoria tenemus”, czyli „tyle wiemy ile pamiętamy”, a sadzę że wiele 
nauczyliśmy się sami i nauczyliśmy wielu by pamiętać o naszym dziedzictwie i do-
konaniach naszych przodków oraz potrzebie ochrony tego wszystkiego co po nich 
odziedziczyliśmy. Z ich dzieła bowiem świadomie lub nieświadomie wszyscy ko-
rzystamy do dziś. Miejmy nadzieję, że myśl ta będzie kontynuowana i prowadzona 
dalej.
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SKŁAD CZŁONKÓW RADY (stan na 2013 rok)
Zarząd Rady

O. dr Piotr Chojnacki OCist – Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów  
(Opactwo Cystersów w Mogile),

O. dr Eustachy G. Kocik – Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów – Senior 
(Opactwo Cystersów w Wąchocku), Honorowy członek Rady

Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (IH UAM w Poznaniu) – Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Ewa Łużyniecka (Politechnika Wrocławska) – v-ce Przewodniczą-

ca Rady
Alicja Słyszewska ( Diecezja Pelplińska) – Sekretarz Rady

 
            Członkowie (w kolejności włączenia do Rady

Edward Imiela (Pętla Małopolska)
Przemysław Majchrzak (Urząd Gminy w Wągrowcu, pętla wielkopolska)
Teresa Świercz (Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik)
Bernard A. Grenz OCist (Opactwo Cystersów w Szczyrzycu)
O. Benedykt Faryj OCist (Opactwo Cystersów w Mogile)
Dariusz Stoces – (Fundacja Lubiąż)
Stanisław Szmajdziński – (Urząd Gminy Kamienna Góra)
O. Opat dr Eugeniusz Augustyn OCist (Opactwo Cystersów w Wąchocku)
O. Opat Edward Stradomski OCist (Opactwo Cystersów w Jędrzejowie)
Andrzej Wieczorek (Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego, pętla 

wielkopolska)
Jerzy Bakiewicz (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich – Bierzwnik)
Ks. Jan Rosiek (Fundacja Kultury i Edukacji Diecezji Gliwickiej w Rudach)
Ks. dr Zenon Klawikowski (Wyższe Seminarium Duchownego Salezjanów SDB 

w Lądzie); od 2011 roku opactwo pocysterskie w Lądzie reprezentuje ks. Dr Janusz 
Nowiński

Ks. dr Jarosław Stoś (Wyższe Seminarium Duchownego Diecezji Zielonogórsko 
Gorzowskiej w Gościnkowie – Paradyżu)

Ks. dr Jan Adamarczuk (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Wrocławskiej 
w Henrykowie)

Andrzej Lazar (Administrator portalu www.szlakcysterski.org)
Janusz Dreczka (Stowarzyszenie Ochrony dziedzictwa Pocysterskiego, Bierzwnik)
Jan Dettlaff (Pomorski Szlak Cysterski)
Andrzej Sendecki (Powiat Starachowicki)
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Alicja Słyszewska
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie

11. Szlak cysterski w Polsce – kreowanie produktów 
turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe

Mijają 23 lata funkcjonowania szlaku cysterskiego, w którym to czasie nastą-
pił intensywny rozwój działań organizacyjnych i promocyjnych cysterskiego 
traktu w całej Europie. Skutkiem tego dokonuje się sukcesywne utrwalenie boga-
tych zasobów cysterskiego dziedzictwa kulturowego oraz pogłębia się tożsamość 
europejska, której oparcie stanowi tradycja i duchowość Zakonu. Wiele zainicjo-
wanych w tym czasie na terenie Polski przedsięwzięć kulturalnych i turystycznych 
w miejscach cysterskich (gdzie aktualnie żyją i pracują cystersi) i pocysterskich 
(dawne opactwa cysterskie, kościoły, kaplice, zabudowania gospodarcze) spotę-
gowały zainteresowania wędrowaniem i pielgrzymowaniem tym kulturowym 
szlakiem, ale też poszukiwanie specyficznych przeżyć duchowych w oparciu 
o poznanie wspaniałego dziedzictwa cysterskiego. W licznych miejscach „cyster-
skich i pocysterskich” odbywają się jednorazowe, a też coraz częściej cykliczne 
imprezy kulturalne: koncerty, festiwale, przeglądy, festyny, jarmarki oraz konfe-
rencje popularne i naukowe pogłębiające wiedzę o dziejach i współczesności 
Zakonu Cysterskiego z zakresu różnych dziedzin: architektury, sztuki, historii, 
kultury i gospodarki. Wszystko to daje ogromną szansę na właściwą ochronę 
dorobku wielu pokoleń szarych mnichów, nad czym czuwają już nie tylko kon-
serwatorzy zabytków, ale także różne podmioty społeczne, kulturowe, samorzą-
dowe i turystyczne, aktywnie włączające się do realizacji wspomnianych przed-
sięwzięć. 

11.1 Atrakcyjność turystyczna obiektów 

Dziedzictwo kulturowe Zakonu Cystersów stanowi o atrakcyjności turystycznej 
wielkiej liczby miejscowości w Polsce (często małych, ale bardzo urokliwych). Zacho-
wały się w nich kompleksy klasztorne, kościoły katedralne i parafialne, ale też skrom-
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niejsze obiekty, takie jak kaplice czy zabudowania gospodarcze lub ich części. 
Stanowi to podstawę rozwoju turystyki kulturowej, której przedmiotem  
działań są: 
•  zespoły: budowli oddzielnych lub łączonych, które ze względu na swą architek-

turę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem stanowią szczególna wartość hi-
storyczno- kulturową;

•  zabytki: architektura, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, elementy i bu-
dowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i grupowania tych elementów 
o wyjątkowej wartości z punktu widzenia historii, sztuki i nauki; 

•  miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, 
jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową, po-
wszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicz-
nego i antropologicznego”183.
W 1992 ONZ poszerzyło pojęcie dziedzictwa kulturowego i za jego szczególny 

rodzaj uznało „krajobraz kulturowy” – pojęcie określające współzależność między 
człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem. Ma to szczególne znaczenie w rozwo-
ju szlaku cysterskiego w kontekście wpływu Zakonu Cystersów na tworzenie się 
oblicza kulturowego naszego kontynentu184. 

W 2003 roku UNESCO uznało dziedzictwo niematerialne (zwyczaje, tradycje 
i obrzędowość, przekazy ustne oraz wiedzę o wszechświecie i przyrodzie i innego 
rodzaju dziedzictwo materialne) za osobną formę dziedzictwa kulturowego 185. Jak 
się okazuje, wpływa to bardzo inspirująco na działania kulturotwórcze w obiektach 
cysterskich i pocysterskich, budując potencjał kreowanych produktów turystycznych 
na tym szlaku kulturowym186.

11.2. Rozwój aktywnej turystyki kulturowej na szlaku cysterskim

Cysterskie dziedzictwo kulturowe jest nierozerwalnie związane z aktywnością 
turystyczną, czego ponad 20 – letni okres funkcjonowania szlaku cysterskiego 
w Polsce jest najlepszym potwierdzeniem. O atrakcyjności turystycznej miejsc cy-
sterskich i pocysterskich stanowi już nie tylko samo dziedzictwo kulturowe, ale 

183 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego ONZ z dnia 
16 listopada 1972 r.; ratyfikowana przez Polskę dnia 30 września 1976 r. (Dz. U. nr 32, 1976;  
poz. 190), art. 1.

184 A. M.Wyrwa, Udział zakonu cysterskiego w kształtowaniu tożsamości kulturowej (w:) Cistercium 
Mater Nostra. Tradycja.Historia.Kultura, M. Starzyński (red.), Opactwo Cystersów w Mogile, 
Kraków 2009, s.19.

185 K. Ilski, P. Ratkowska, Turystyka prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego, (w:) Współczesne 
Formy Turystyki Kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), AWF w Poznaniu, 
Poznań 2009, s. 62.

186 A. M.Wyrwa, Szlak cysterski, jego idea i przebieg na ziemiach polskich (w:) Cistercium Mater 
Nostra. Tradycja.Historia.Kultura, M. Starzyński (red.), Opactwo Cystersów w Mogile, Kraków 
2008, s.179.
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również sztuka wizualna, wydarzenia kulturalne oraz rzeczywistość kreatywna je 
obudowująca187. 

Turystyka kulturowa ( rozwijająca się prężnie poprzez działania różnorodnych 
podmiotów zaangażowanych w organizację i promocję szlaku cysterskiego) jest for-
mą turystyki, która ogniskuje się na kulturze i środowisku kulturowym w kontek-
ście krajobrazu kulturowego. Wielką rolę odgrywają zatem nie tylko same obiekty 
architektoniczne wraz z ich wyposażeniem (kościoły, klasztory, kaplice, zabudowa-
nia dworskie), ale również lokalne krajobrazy (założenia parków i ogrodów oraz 
dolin rzek i jezior), wartości (duchowość Zakonu Cystersów), style życia („Ora et  
labora”), gospodarka (działania młynów, browarów, kuźni, gorzelni), edukacja 
(skryptoria, drukarstwo, szkoły śpiewacze), tradycja (uprawa ziół, ) i zajęcia spo-
łeczności lokalnej (rzemiosło w dawnych opactwach angażujące się na ich rzecz). 
Bardzo ważną część stanowią kulturalne wydarzenia w obiektach cysterskich, po-
cysterskich i wokół nich (koncerty, wystawy, warsztaty, pokazy, jarmarki); zwie-
dzanie muzeów i miejsc związanych z okolicznym dziedzictwem kulturowym oraz 
obcowanie z lokalną kulturą współczesną kształtowaną pod jego wpływem (wszel-
kie aktualne przejawy różnorodnych działań w oparciu o materialną i duchową 
spuściznę cysterską)188. 

Zakres i różnorodność tych przedsięwzięć na szlaku cysterskim specyficznie 
kształtujących w Polsce turystykę kulturową dobrze obrazuje kalendarz imprez 
w miejscach pocysterskich Pomorskiego Szlaku Cysterskiego189. Obok proponowa-
nych koncertów muzyki dawnej, kameralnej i organowej, wystaw, konferencji, 
spotkań tematycznych, wiele z imprez ma charakter jarmarków, ale też aktywnych 
warsztatów (np. kucie w kuźni oliwskiej, skryptorium w Pelplinie) oraz spływów 
kajakowych „drogami cystersów”, pielgrzymek pieszo-łodziowych (Nadole-Żarno-
wiec) czy rajdów rowerowych (np. Szlakiem Opata Wernera). 

11.3. Idea podróżowania duchowego

Podstawowym motywem turystyki kulturowej, kształtowanej pod wpływem 
przedsięwzięć charakterystycznych dla polskiego szlaku cysterskiego, jest dziedzic-
two kulturowe pojmowane jako: 1) dziedzictwo w formie zabytków oraz dzieł sztu-
ki czyli jako część historii ogólnej i historii sztuki (np. kościoły z wyposażeniem); 
2) dziedzictwo z włączeniem specyfiki życia codziennego (dawne skryptorium, rze-
miosła dawne), nauka i technika (młyny, browary), środowisko geograficzne (zało-
żenia opactw w krajobrazie i ich interpretacje; sposoby użytkowania przestrzeni 
dawniej i dziś), literatura (biblioteki i rozwój piśmiennictwa), kuchnia traktowana 

187 M. Mika, Formy turystyki poznawczej, (w:) Turystyka, W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2008, s. 211.

188 K. Ilski, P. Ratkowska, Turystyka prawnie..., op. cit., s. 60.
189 http://www.psc.pomorskie.eu//kalendarium.html, 07.10.2013 r.
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jako sztuka życia itp190. Szlak cysterski jest dobrym przykładem rozwoju w naszym 
kraju turystyki kulturowej określanym też jako „…te wszystkie grupowe lub indy-
widualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników 
podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popu-
larnej albo powiększenie ich wiedzy o organizowanym przez człowieka świecie ota-
czającym jest zasadniczą częścią programu podróży lub stanowi rozstrzygający 
argument dla indywidualnej decyzji o jej podjęciu lub wzięciu w niej udziału”191. 

W ten sposób organizowany i promowany, najważniejszy w Polsce kulturowy 
szlak, inspiruje nie tylko do poznania wartości jego dziedzictwa materialnego, ale 
też upowszechnia ideę duchowego podróżowania w czasie i odkrywania korzeni eu-
ropejskiej jedności w świadomości różnorodności lokalnej i regionalnej. Wpisuje się 
w krąg szlaków kulturowych pojmowanych przez Międzynarodową Radę Ochrony 
Zabytków jako „lądowy, wodny lub mieszany typ szlaku, oznaczony fizycznie i scha-
rakteryzowany przez posiadanie własnej historycznej dynamiki i funkcjonalności, 
ukazujący rozwój ludzkości jako wielowymiarową i ciągłą wymianę dóbr, idei,  
wiedzy i wartości w obrębie krajów i regionów jak również pomiędzy nimi, przez 
znaczne okresy czasu; powodującą wzajemną interakcję kultur w przestrzeni i cza-
sie, którego odbiciem jest materialne lub niematerialne dziedzictwo” 192. Spora ilość 
obiektów cysterskich i pocysterskich oraz lokalnych odcinków cysterskiego traktu 
na terenie Polski zostało już właściwie oznakowanych według standardów europej-
skich znakami E-22. W roku 2009 wyznaczony został i oznakowany w ten sposób 
w terenie Pomorski Szlak Cysterski na terenie województwa pomorskiego; do tego 
wydano mapy i odpowiednie materiały promocyjne. 

11.4. Organizacja szlaku cysterskiego

Intensywny rozwój szlaku cysterskiego w ostatnim dziesięcioleciu oraz między-
narodowa współpraca na tej płaszczyźnie potwierdziły ogromną rolę bogatych za-
sobów dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości europejskiej. Rozkwit  
zainteresowania wędrowaniem i pielgrzymowaniem cysterskim traktem jest również 
wynikiem powstania i działania podmiotów ukierunkowanych na poznanie, utrwa-
lenie i wykorzystanie cysterskiego dziedzictwa materialnego w kreowaniu jednego 
z najważniejszych turystycznych szlaków kulturowych Europy.

Organizacją i promocją szlaku cysterskiego w Polsce zajmuje się Rada Koordy-
nacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce. 

190 K. Buczkowska, Turystyka Kulturowa, AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20-21.
191 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM 

Milenium w Gnieźnie, Gniezno 2008, s. 31.
192 A. Mikos von Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz konsulaty w za-

kresie ich tworzenia, (w:) „Turystyka Kulturowa, www.turystyka-kulturowa.org”, Nr 2/2008, 
15.05.2010, s. 19.
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W roku 2007 z inicjatywy Rady Koordynacyjnej zawiązało się Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, które zrzesza 17 gmin, na których usytuowane 
jest dziedzictwo cysterskie. Działania tego podmiotu skupiają się głównie na pro-
mocji obiektów i działań kulturalnych związanych z dziejami i tradycjami cyster-
skimi na ziemiach polskich193.

Miejsca „cysterskie i pocysterskie” rozwijają kontakty nie tylko w ramach pętli 
regionalnych i działań ogólnopolskich, ale poszerzają je na teren Europy w ramach 
powiązań filiacyjnych: Pelplin (Pomorze) i Bad Doberan (Meklemburgia); Wągrowiec 
i Altenberg czy Bierzwnik i Chorin. Poszerzają współpracę między ośrodkami 
naukowymi (udział naukowców zagranicznych w polskich sympozjach poświęconych 
kulturze i historii cystersów oraz aktywny udział polskich naukowców w spotkaniach 
zagranicznych). Wynikiem licznych konferencji naukowych i popularnonaukowych 
o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym są publikacje 
o charakterze tematycznym (np. Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu, Pel-
plin 2010) czy monograficznym (np. Cystersi w Rudach, Opole 2009). Bibliografia 
naukowa stanowi podstawę redakcji informatorów i przewodników, których wyda-
waniem zajmują się różnorodne podmioty – od stowarzyszeń, poprzez samorządy, 
organizacje turystyczne i uczelnie wyższe do indywidualnych podmiotów gospo-
darczych czy grup nieformalnych. Uzupełnienie stanowią piękne pozycje albumowe 
prezentujące dziedzictwo cysterskie (np. Cystersi w Polsce, Nowy Sącz 2009) i szlak 
cysterski (np. Cystersi – Pomorze Wschodnie, Gdańsk 2005). Na duży wzrost zain-
teresowania podróżowaniem cysterskim traktem wskazują też liczne artykuły 
w czasopismach oraz periodykach regionalnych i branży turystycznej.

Polskie ośrodki biorą udział w gremiach europejskich rozwijających szlak na Sta-
rym Kontynencie. Są to „Forum Cystersów Morza Północnego i Bałtyku” (Au-
rich- Ihlow) oraz „Karta Europejska Opactw i Miejsc Cysterskich” (Pontigny).

Wszystko to wzmacnia działania w zakresie turystyki kulturowej szlaku cyster-
skiego w Polsce, co pośrednio wpływa nie tylko na zainteresowanie cysterskim  
dziedzictwem kulturowym, ale również jego utrwalanie i ochronę. Wpływa też 
pozytywnie na możliwości zdobywania środków na rewitalizację zabytków, jak też 
modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz organizację różnorodnych 
przedsięwzięć kulturotwórczych w obiektach cysterskich, pocysterskich i wokół 
nich.

W budowanie cysterskiego traktu włączyły się także istniejące klasztory Zako-
nu Cystersów oraz osoby fizyczne i prawne, zainteresowane dziejami i kulturą cy-
stersów w Polsce. 

Szlak cysterski w Polsce wytycza lokalizacja obiektów cysterskich i pocysterskich. 
Jego organizacja i promocja opiera się o działanie pięciu regionalnych pętli: 

193 Zob. http://www.gminycysterskie.org/index.php/component/content/article?layout=edit&id=136, 
07.10.2013 r.
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16. Szlak cysterski na ziemiach polskich – klasztory, niektóre kościoły i obecne parafie cysterskie 
 Źródło: „Miejsca Święte” 2004 – wkładka, z uzupełnieniami A.M.Wyrwy, oprac. komp. A.M. Wyrwa) 

 

Powyżej wymieniono tylko główne miejsca współcześnie funkcjonujących i dawnych 

opactw. Na odcinkach regionalnych znajdziemy również liczne pocysterskie  kościoły 

parafialne i patronalne, kaplice, zabudowania gospodarcze oraz elementy ruchomego 

wyposażenia w innych obiektach (np. ołtarze z kościołów cysterskich w kościołach nie 

należących (ani dawniej, ani dziś) do cystersów.   Każda z  pętli szlaku cysterskiego 

reprezentowana jest w Radzie poprzez swojego przedstawiciela, który koordynuje 

działania regionalnych odcinków w zakresie  organizacji i promocji. Są to dla: 

• Pętli Małopolskiej – O. Benedykt Faryj Ocist./Kraków-Mogiła/ 

• Pętli Pomorskiej – Alicja Słyszewska /Pelplin/ 

• Pętli Śląskiej – ks. Jan Adamarczuk  /Henryków/ 

•  Pętla Małopolska z głównymi ośrodkami w Koprzywnicy, Mogile, Sulejowie, 
Szczyrzycu i Wąchocku;

•  Pętla Wielkopolsko-Lubuska z głównymi ośrodkami w Lądzie, Paradyżu, Łeknie-
Wągrowcu, Zemsku-Bledzewie, Wieleniu-Przemęcie i w Obrze oraz w Owińskach 
i Ołoboku;

•  Pętla Pomorska z głównymi ośrodkami w Bukowie Morskim i Iwięcinie, Pelpli-
nie, Oliwie, Żarnowcu, Byszewie-Koronowie oraz ośrodki żeńskie obediencji bi-
skupiej w Chełmnie i Toruniu;

•  Pętla Śląska z głównymi ośrodkami w Henrykowie, Jemielnicy, Krzeszowie, 
Kamieńcu Ząbkowickim, Lubiążu, Rudach oraz w Trzebnicy;

•  Pętla Zachodniopomorska z głównymi ośrodkami w Bierzwniku, Cedyni, Koł-
baczu, Mironicach, Marianowie, Pełczycach, Reczu, Szczecinie, Koszalinie oraz 
Wolinie;

Ryc. 20. Szlak cysterski na ziemiach polskich  
– klasztory, niektóre kościoły i obecne parafie cysterskie

Źródło: „Miejsca Święte” 2004 – wkładka, z uzupełnieniami A.M.Wyrwy,  
oprac. komp. A.M. Wyrwa)

Rozdział III. Europejski Szlak Cysterski



149

Powyżej wymieniono tylko główne miejsca współcześnie funkcjonujących i daw-
nych opactw. Na odcinkach regionalnych znajdziemy również liczne pocysterskie 
kościoły parafialne i patronalne, kaplice, zabudowania gospodarcze oraz elementy 
ruchomego wyposażenia w innych obiektach (np. ołtarze z kościołów cysterskich 
w kościołach nie należących do cystersów). 

11.5. Pomorski Szlak Cysterski

Dobry przykład organizacji stanowi Pomorska Pętla Szlaku Cysterskiego, której 
koordynatorem jest Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie. Pod-
stawę funkcjonowania stanowi koncepcja pierścieni i punktów węzło- 
wych. 5 punktów węzłowych (Iwięcino / Bukowo Morskie, Puck/Żarnowiec,  
Oliwa, Pelplin i Koronowo) stanowi miejsca centralne pierścieni. W nich zlokalizo-
wane są największe obiekty i zespoły pocysterskie, gdzie organizowane są główne 
imprezy cykliczne, warsztaty dla młodzieży, konferencje. Tu funkcjonują stałe 
punkty informacji turystycznej, oferujące szeroki zakres materiałów promocyjnych 
i informacyjnych prezentujących dziedzictwo cysterskie w obrębie pierścieni;  
pętli pomorskiej, często też szlaku cysterskiego w Polsce i Europie194. Pętla Pomor-
ska dla potrzeb rozwoju turystyki kulturowej przez organizatorów tej części szlaku 
określona została jako Pomorski Szlak Cysterski. W roku 2010 wypracowany został 
dokument pod nazwą Koncepcja Rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego, który 
stanowi podstawę strategii działania podmiotów zainteresowanych budowaniem pro-
duktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo cysterskie na Pomorzu: samorządów 
lokalnych, gospodarzy obiektów cysterskich i pocysterskich, Pomorskiej  
Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnych Organizacji Turystycznej, Depar-
tamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskie-
go oraz organizatorów turystyki. Pomorski Szlak Cysterski włączony został w Zin-
tegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, co daje 
szansę na jego właściwe miejsce w promocji regionalnej turystyki kulturowej. Po-
szczególne ośrodki pocysterskie na PSC starają się o tworzenie lokalnych produk-
tów turystycznych. Przykładem tego jest otrzymanie w roku bieżącym przez orga-
nizatorów Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie certyfikatu Produktu Turystycznego 
województwa pomorskiego podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki 2013. 
Jarmark Cysterski odbywa się od 13 lat zawsze w trzeci weekend września. Jest im-
prezą o charakterze edukacyjnym i aktywizującym społeczność lokalną do podej-
mowania działań o charakterze kulturotwórczym. Wymiernym efektem zaangażo-
wania środowiska pelplińskiego w kształtowanie i rozwój szlaku cysterskiego jest 
też uzyskanie tytułu Pomnika Historii dla dawnego opactwa cysterskiego w Pelpli-
nie, którego spuściznę po kasacie klasztoru (pocz. XIX w.) przejęła Diecezja Cheł-
mińska (dziś Diecezja Pelplińska).

194 http://www.psc.pomorskie.eu z dn. 07.10.2013.
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Analizy potencjału, organizacji i promocji Pomorskiej Pętli Szlaku Cysterskiego 
dokonał w jednej ze swych publikacji A. Mikos von Rohrscheid195. Jego wnioski 
stanowią ważny element ukierunkowujący podmioty zaangażowane w działania re-
gionalne zmierzające do profesjonalizacji tras kulturowych poprzez planowe zarzą-
dzanie.

Ryc. 21. Pomorski Szlak Cysterski 
Źródło: http:// www.psc.pomorskie.eu, 07.11.2013 r. 

 

11.6. Perła na skrzyżowaniu szlaków kulturowych

Pelplin jest istotnym ogniwem szlaku cysterskiego. Miejsce to nazwać można 
dobrym lub szczęśliwym, co potwierdzają jego dzieje, od tych najdawniejszych, 
kiedy zmierzając szlakiem handlowym odwiedzali go kupcy, aż do współczesnych 
i wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 r. Już cystersi, przybywszy tu  

195 Mikos von Rohrscheidt A., Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Cysterskiego (Pętla 
Pomorska), (w:) Mikos von Rohrscheidt A., Regionalne Szlaki Tematyczne. Idea, potencjał, orga-
nizacja, Proksenia 2010, s. 206-232.
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Ryc. 17. Pomorski Szlak Cysterski   

Źródło: http://www.psc.woj-pomorskie.pl, 07.11.2013r. 

 

   
Zakończenie 

             Bogate dziedzictwo cysterskie, którym dysponujemy na terenie Polski stanowi 

ogromny potencjał do  rozwoju tego szlaku kulturowego  i kreowania aktywnej turystyki 

kulturowej. Wpływ na jego właściwe wykorzystanie mają   działania podejmowane przez 

instytucje zarówno sektora prywatnego, publicznego, jak też  samorządy i organizacje 

pozarządowe oraz ich  współpraca z podmiotami kreującymi  turystykę i współtworzącymi 

rynek turystyczny .  Wszystkie one są w równej mierze odpowiedzialne za harmonijny rozwój  

turystyki w regionach oraz działania wspierające i promujące konkurencyjność branży  przy 

znajomości i uwzględnieniu jej specyfiki.  
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w 1276 r. z meklemburskiego Doberanu (poprzez translokację z Pogódek) wyrazili 
to pierwsi, ujmując słowami „Bonum est nos hic esse” (Dobrze jest nam tu być). 
Kronika klasztorna, kopiarze i inne liczne księgi opisujące dawne opactwo cysterskie 
przybliżają nam wydarzenia burzliwe, ciekawe i nadzwyczajne. Obok życia stałych 
mieszkańców klasztoru, przedstawiają królów, możnowładców i inne postaci znane 
nam z historii Polski i Europy. Ukazują związek ziemi pelplińskiej z  wydarzeniami    
wpisującymi się w dzieje powszechne i obrazują wkład jej mieszkańców w rozwój 
kultury chrześcijańskiej naszego kontynentu. Jednak bogactwo lokalne i siłę tury-
styki kulturowej stanowią tu nie tylko wspaniale zachowane obiekty gotyckie, ale 
ludzie i ich działania o charakterze kulturotwórczym nawiązujące do dawnych tra-
dycji i obrzędowości sprzed wieków.

Każdy, kto raz odwiedzi to małe, urokliwe miasteczko, będzie tu z pewnością 
wracał wielokrotnie. Tak bowiem czynił przed wiekami król Jan III Sobieski, który 
wraz z żoną Marysieńką przypływał gondolą z Gniewu, by umocnić ducha i napawać 
się urokiem cysterskiego klasztoru. Pewnie przywiodły go tu słowa kronikarza Jana 
Długosza, który już w XV wieku pisał: „Klasztor ten był tak piękny i znakomity ze 
względu na wzniesione w nim budowle i mury, że łatwo budził u wszystkich śmier-
telnych podziw”. I budzi nadal… Gotycka świątynia cysterska od 1965 r. nosi tytuł 
bazyliki mniejszej, nadany przez papieża Pawła VI. jest prawdziwą perłą architek-
toniczną. Każdy przyjezdny odczuje w jej murach klimat sprzyjający skupieniu, 
refleksji i modlitwie – ten sam towarzyszył od XIII wieku zakonnikom. Obiekty 
dawnego klasztoru wykorzystano w części na infrastrukturę dla przybywających 
coraz liczniej turystów i pielgrzymów. W zabytkowych zabudowaniach dawnego 
młyna wodnego usytuowany jest Hotel „Nad Wierzycą”. Jego wnętrza posiadają 
autentyczne elementy cysterskiej architektury drewnianej. Cały wystrój nawiązuje 
do prostoty szarych mnichów. Tu też organizowane są warsztaty wykorzystujące 
lokalne dziedzictwo piśmiennicze (warsztaty skryptorium) i tradycje cysterskie; 
spływy kajakowe drogami cystersów (rzeką Wierzycą) oraz Jarmark Cysterski, 
który stał się jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Pomorza. Stałymi im-
prezami towarzyszącymi Jarmarkowi są: coroczny Przegląd Zespołów Muzyki 
Dawnej w bazylice katedralnej, bieg cysterski, biesiady rycerskie, konferencje na-
ukowe i promocje publikacji oraz spotkania organizatorów szlaku cysterskiego. 
Mimo, że przez Pelplin przetoczyły się liczne wojny (od husyckich i szwedzkich 
począwszy, na I i II wojnie światowej skończywszy); mimo pożarów i rabunków,  
gotyckie XIV-wieczne obiekty można tak samo podziwiać jak onegdaj. W pobliskim 
Muzeum Diecezjalnym zobaczymy najbogatszy na Pomorzu zbiór rzeźby gotyckiej 
(w tym unikatowe dwie Madonny Szafkowe) kolekcję tkanin i złotnictwo sakralne, 
ale przede wszystkim jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. 

Naturalną więc konsekwencją, ta „Perła gotyku”, jaką jest dawne opactwo cy-
sterskie w Pelplinie wzbogaca wielce europejski szlak gotyku ceglanego zadziwiając 
bogactwem architektonicznym oraz stanem jego zachowania. Diecezjalne Centrum 
Informacji Turystycznej w Pelplinie podejmuje także działania zmierzające do upo-
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wszechnienia i rozszerzenia pielgrzymkowych Dróg św. Jakuba w diecezji pelpliń-
skiej i na Pomorzu – połączenia już istniejącej Pomorskiej Drogi św. Jakuba (prze-
biegającej w odcinku nadmorskim) z Drogą Polską (Toruń). Wszystkie kościoły p.w. 
Św. Jakuba Ap. w województwie pomorskim posiadają już tablice informacyjne 
prezentujące Drogi św. Jakuba oraz organizację pomorskich i europejskich szlaków 
pielgrzymkowych.

Drogi pielgrzymowania w dawnych wiekach do Santiago de Compostela stano-
wiły zapewne główne trakty handlowe, którymi poruszali się po Europie kupcy. 
Wśród licznych towarów ważne miejsce zajmował bursztyn – złoto Bałtyku. Od-
kryte także na ziemi pelplińskiej ślady w postaci rzymskich monet i wyrobów 
z bursztynu uzasadniają włączenie Pelplina w europejski przebieg szlaku burszty-
nowego. Stąd też wynika lokalne nim zainteresowanie oraz organizacja pokazów 
i warsztatów bursztyniarskich na terenie dawnego opactwa cysterskiego.

Projekt „Europejskie Szlaki Kulturowe” Rady Europy, do którego należą wspo-
mniane powyżej, krzyżujące się w Pelplinie szlaki: cysterski, bursztynowy, gotyku 
ceglanego i Drogi Św. Jakuba, wychodzi na przeciw współczesnym trendom w tu-
rystyce. Od samego początku idea ta, służy poznawaniu i zrozumieniu walorów 
Europy, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz budowaniu jedności i świadomości 
europejskiej. Rada Europy, powołując do życia europejskie szlaki kulturowe ,,zre-
formowała” spojrzenie na turystykę, proponując kompleksowy produkt turystyczny,  
który w obliczu obecnych trendów ma dużą szansę powodzenia. To wszystko sta-
nowiło impuls do zorganizowania właśnie w Pelplinie przez Stowarzyszenie Szlaki 
Kulturowe, we wrześniu 2013 roku, konferencji pod tytułem „Szlaki kulturowe: 
organizacja, promocja, zarządzanie”. 

Zakończenie

Bogate dziedzictwo cysterskie, którym dysponujemy na terenie Polski stanowi 
ogromny potencjał do rozwoju tego szlaku kulturowego i kreowania aktywnej  
turystyki kulturowej. Wpływ na jego właściwe wykorzystanie mają działania po-
dejmowane przez instytucje zarówno sektora prywatnego, publicznego, jak też sa-
morządy i organizacje pozarządowe oraz ich współpraca z podmiotami kreującymi 
turystykę i współtworzącymi rynek turystyczny. Wszystkie one są w równej mierze 
odpowiedzialne za harmonijny rozwój turystyki w regionach oraz działania wspie-
rające i promujące konkurencyjność branży przy znajomości i uwzględnieniu jej 
specyfiki. 

Bogactwo kulturowe na szlaku cysterskim, będącym jednym z ważniejszych 
i prężnie rozwijających się aktualnie europejskich szlaków kulturowych daje szan-
sę kreacji i rozwoju markowych produktów turystycznych jako zintegrowanej pro-
pozycji (oferty bazy noclegowej, atrakcji, infrastruktury komunikacyjnej, bazy  
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gastronomicznej, usług przewodnickich i innych). Marka turystyczna, przy całym 
bogactwie czynników ją tworzących, oferuje prostotę i jasność przekazu, stanowią-
ce znaczne ułatwienie w podejmowaniu działań marketingowych. Wszystko to 
wymaga jednak podjęcia profesjonalnych działań instytucji i osób zarządzających 
obiektami dziedzictwa kulturowego oraz organizujących turystykę kulturową. 
Atrakcje turystyczne poszczególnych miejsc cysterskich i pocysterskich bardzo 
często działają jak magnes i stanowią wizytówkę lokalnej oraz regionalnej turysty-
ki. Ich potencjał w organizacji ruchu turystycznego jest olbrzymi: generują miejsca 
pracy przy ich bezpośredniej obsłudze jak i w otoczeniu (przewodnicy, pracownicy 
informacji, parkingi, gastronomia, handel, noclegi i in.). Ważnymi zadaniami w roz-
woju atrakcji regionu i kreowaniu produktu turystycznego na bazie dziedzictwa 
kulturowego jest także wytworzenie odpowiedniego klimatu poprzez wsparcie in-
stytucjonalne zarządzających obiektami i cykl szkoleń oraz pomoc we wskazywaniu 
źródeł i sposobów finansowania ich rozwoju.

Wszystko to już na cysterskim szlaku urzeczywistnia się sukcesywnie od ponad 
20 lat. Jednak nadal pozostaje nie do końca określony sposób jego zarządzania (bądź 
pętlami lub odcinkami). Przeprowadzone dotąd audyty pozwoliły na zdefiniowanie 
braków, których usunięcie jest niezbędnym elementem przygotowania programu 
profesjonalizacji szlaku196. Nie jest bowiem możliwe stworzenie spójnego, oferują-
cego wysokiej klasy ofertę kulturową i turystyczną szlaku dziedzictwa kulturowego, 
jeśli nie jest on poddany sprawnemu i skutecznemu zarządzaniu. Niestety, w wy-
padku szlaku cysterskiego daleko nam jeszcze do ideału.

196 Ł.Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego-praktyka zarządzania (w:) Turystyka Kulturowa, 
www.turystyka-kulturowa.org, Nr 2 (2012), 10.08.2013 r. 
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