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Od Redakcji 

 

W nowym numerze czasopisma, wydawanym przez Wyższą Szkołę 

Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, znajdziecie Państwo wiele intersu-

jących tematów. Artykuły prezentowane tym razem dotyczą głównie kwestii  

bezpieczeństwa – w bardzo szerokim aspekcie, od turystyki do świata wirtual-

nego. W numerze znalazły się także prace dotyczące historii turystyki czy ga-

stronomii. 

Naukowcy z Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beski-

dzkiej zajęli się tematem bezpieczeństwa; dr Krzysztof Borkowski przedstawił 

autorski projekt stworzenia systemu bezpieczeństwa w Krakowie (na podstawie 

badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa turysty w odwiedzanych miej-

scach); dr Bartłomiej Walas przeprowadził badania w środowisku krakowskich 

przedsiębiorców dotyczące problemów związanych z pandemią koronawirusa. 

Valeria Giber z Uniwersytetu w Kaposvár (Węgry) przybliżyła temat stale ro-

snącego zużycia energii w Chinach i wpływu tego problemu na zdrowie ludzkie 

i zanieczyszczenie środowiska. 

 Polecamy również artykuły dotyczące turystyki – także w perspektywie 

historycznej; dr Roman Berest i dr Ihor Berest z Lwowskiego Instytutu Ekono-

mii i Turystyki przedstawili działania pierwszych związków zawodowych 

wschodniej Galicji w XIX wieku w zakresie podróżowania, wypoczynku i edu-

kacji, dr Oksana Panko z tej samej instytucji – perspektywy rozwoju turystyki 

kulturalno-edukacyjnej w małych miastach zachodniej Ukrainy. Naukowcy  

z kijowskiej Akademii Pracy, Stosunków Społecznych i Turystyki – prof. Te-

tiana Sokol, dr Natalia Turlo oraz prof. Olena Mikho – przybliżyli historię  

i teraźniejszość turystyki związkowej na Ukrainie. 

 Nawiązując do tematyki artykułów z poprzedniego numeru „Zeszytów 

Naukowych”, mgr Bartosz Korinth z Uniwersytetu Gdańskiego poszerza poję-

cie przestrzeni turystycznej  o jej wymiar wirtualny. 

 Numer zamykają dwa bardzo ciekawe artykuły. Dr hab. Barbara 

Krzysztofik z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oraz 

dr hab. Barbara Krochmal-Marczak z Karpackiej Państwowej Uczelni w Kro-

śnie stawiając hipotezę, że mieszkańcy regionów Polski w stopniu niewystar-

czającym posiadają wiedzę na temat potraw regionalnych innych regionów, 

udowodniły ją, przedstawiając opinie Ślązaków o kuchni Pomorza i Kaszub. 

Dr Magdalena Różycka, wykładowczyni suskiej Uczelni, przedstawiła wyczer-

pującą analizę dotyczącą świata wirtualnego z perspektywy YouTube. 

Mamy nadzieję, że poruszane tematy spotkają się z Państwa zaintere-

sowaniem – i zapraszamy do lektury. 
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dr Krzysztof Borkowski 

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka 

 

SUBIEKTYWNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 

PODCZAS REKREACYJNEGO POBYTU W DESTYNACJI – 

 CASE STUDY: KRAKÓW  

 

Subjective Sense of Personal Security During a Recreational Stay  

in a Destination – Case Study: Cracow 
 

Abstract 

The leitmotif of the article is the assumption that social security should be the right  

of all citizens. If necessary, it should be effectively implemented. Visitors (tourists)  

of a given destination should be treated as a socially desirable part of the local social 

structure. People in need, justified by the situation, should have the right to fully 

enjoy the citizenship rights of permanent residents of the destination. Tourists will not 

feel as "foreign" and socially excluded in the context of access to the security system, 

including social security in the destination. They will get the opportunity to help 

based on the activity of both private individuals and non-family institutions under the 

proposed Tourist Social Security System.  A person declaring a tourist stay in Krakow 

submits an appropriate statement [in written/electronic form on the registration por-

tal of the destination], at the same time familiarizes himself with the rules of stay at 

the destination and agrees to abide by them.  

Keywords: Subjective security feelings, Tourist Social Security System (TSSS), tourist 

social security  

 

Streszczenie 

Motywem przewodnim artykułu jest założenie, że zabezpieczenie społeczne powinno 

być prawem wszystkich obywateli. W razie potrzeby należy go skutecznie wdrożyć. 

Odwiedzający (turyści) dane miejsce docelowe powinni być traktowani jako społecz-

nie pożądana część lokalnej struktury społecznej. Osoby potrzebujące, w uzasadnio-

nej sytuacji, powinny mieć prawo do pełnego korzystania z praw stałych mieszkańców 

miejsca docelowego. Turyści nie będą czuć się wtedy „obcy” i wykluczeni społecznie 

w kontekście dostępu do systemu bezpieczeństwa, w tym zabezpieczenia społecznego 

w miejscu docelowym. Będą mieli możliwość pomocy w oparciu o działalność zarów-

no osób prywatnych, jak i instytucji nierodzinnych w ramach proponowanego Tury-

stycznego Systemu Zabezpieczenia Społecznego. Osoba deklarująca pobyt turystyczny 

w Krakowie składałaby stosowne oświadczenie [w formie pisemnej/elektronicznej na 

portalu rejestracyjnym miejsca docelowego], jednocześnie zapoznając się z zasadami 

pobytu w miejscu docelowym i wyrażając zgodę na przestrzeganie zapisanych reguł. 

Słowa kluczowe: Subiektywne odczucia związane z bezpieczeństwem, Tourist Social 

Security System (TSSS), turystyczne zabezpieczenie społeczne 
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Bezpieczeństwo socjalne turystów jako wartość dodana  

do produktu turystycznego typu DESTYNACJA 

 

Subiektywne odczucie bezpieczeństwa w ocenie turystów odwiedza-

jących DESTYNACJĘ lub, za M. Żemłą 1 i R. Seweryn 2, OBSZAR RECEP-

CJI TURYSTYCZNEJ, jest bardzo istotnym elementem tego produktu tury-

stycznego i ma bardzo duży wpływ na jego efektywność – tak ekonomiczną,  

jak i społeczną. 

W literaturze przedmiotu wykazano, że „turysta poszukuje w trakcie 

swojej podróży takich miejsc, w których będzie się czuł dobrze i bezpiecznie. 

Oznacza to, że każdy stan identyfikowany przez turystę, jako zagrożenie dla: 

życia, zdrowia, mienia czy też tylko realizacji planów wakacyjnych, będzie 

powodował zmianę kierunku wyjazdu, w krańcowym przypadku rezygnację  

z niego. Wynika z tego, że destynacje oferujące turystom: 

− bezpieczeństwo, 

− przyjazną akceptację ze strony lokalnej społeczności, 

− korzystny klimat, 

− naturalne środowisko, 

− korzystne warunki sanitarno-higieniczne, 

− możliwość odnowy psychosomatycznej, 

mogą liczyć na wzmożony ruch turystyczny, a co za tym idzie na nowe miej-

sca pracy i zyski płynące z obsługi przyjezdnych”3,  

W zamian za konkretne korzyści finansowe, odwiedzającym destyna-

cję udostępniane są konkretne dobra. Tę szczególną zależność opisała A. No-

wakowska, komentując, że: „są to dobra naturalne, względnie produkty pracy 

ludzkiej, które w absolutnej większości przypadków nie zostały wytworzone 

dla potrzeb turystycznych. Wynikają z tego określone konsekwencje. Kon-

sumpcja dóbr turystycznych ma generalnie charakter użytkowania dóbr nie-

stanowiących przedmiotu własności użytkującego. Dobra te nie przechodzą  

w stan posiadania użytkowników. Użytkowanie dóbr turystycznych może się 

odbywać bądź przez świadczenie usług, bądź stworzenie możliwości pobytu 

 
1 Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru 

recepcji turystycznej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfan-

tego, Katowice 2010, ISBN 978-83-60953-29-7, s. 17. 
2 Seweryn R., Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, ISSN 

1899-0428, ISBN 978-83-7252-602-1, s. 62. 
3 Borkowski K., Borkowska D., Cywilizacyjne uwarunkowania turystycznych form 

odnowy psychosomatycznej – zagrożenia cywilizacyjne a turystyka, w: Turystyka  

a uzdrowiska, red. A. Gotowt-Jeziorska, J. Wyrzykowski, PST, Warszawa 2005, 

ISBN 83-93231-3-7, s. 28-32. 
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w miejscowościach lub regionach o określonych walorach turystycznych”. 

Stąd też w literaturze spotkać można sformułowania charakteryzujące stadium 

finalne konsumpcji turystycznej jako wymianę wartości ekonomicznych na 

wartości o charakterze nieekonomicznym. Część konsumpcji turystycznej ma 

niewątpliwie taki charakter. Wyróżnia to konsumpcję turystyczną spośród 

innych form konsumpcji społecznej.”4 Idąc za narracją autorki wynika z tego, 

że: „podstawowe dobra turystyczne są niezbywalne i nie mogą stanowić 

przedmiotu transakcji zakupu i sprzedaży. Ich użytkowanie ma charakter cza-

sowy, równy czasokresowi pobytu turysty w miejscowości lub regionie tury-

stycznym”.5  

Najistotniejszym z tego wywodu jest to, że: „użytkowanie nie po-

winno w żaden sposób oddziaływać na stan i jakość dobra turystycznego, 

nie powinno ulegać zmianie w stosunku do swojego stanu pierwotnego, 

wyjąwszy niezbędne działania związane z jego zagospodarowaniem.  

W przypadku, kiedy zostały poniesione nakłady na udostępnienie i zago-

spodarowanie dóbr, stosowane są opłaty za ich użytkowanie.”6 Opłaty te 

nie powodują zmiany stanu własności podstawowych dóbr turystycznych, a są 

jedynie ekwiwalentem poniesionych kosztów na zagospodarowanie tych dóbr, 

ich udostępnienie, zabezpieczenie, zapobieganie zniszczeniu, itp. Opłaty te 

nie mają charakteru ceny, ponieważ nie odzwierciedlają one wartości podsta-

wowych dóbr turystycznych, ich relacje mogą określać wielkość poniesionych 

(lub przewidywanych) kosztów, względnie stopień atrakcyjności dóbr tury-

stycznych. Walory środowiska przyrodniczego – czyste powietrze i woda, 

ukształtowanie terenu, nie mają ceny rynkowej. Jednocześnie posiadają nie-

jednokrotnie ogromne wartości użytkowe”.7 

Wprowadzenie to uświadamia zasadność wprowadzenia monitoringu 

strumienia ruchu turystycznego w takiej cennej, nie tylko dla Polaków, ale  

i mieszkańców całego świata, destynacji, jaką jest Kraków.8 Jednocześnie 

 
4 Nowakowska A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego  

w układach przestrzennych, „Zeszyty Naukowe”, AE w Krakowie, Seria Specjalna, 

Monografie, nr 88, Kraków 1989, s. 28. 
5 ibid.  
6 ibid.  
7 ibid.  
8 Miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w 1978 r., jako jedno  

z pierwszych 12 obiektów na świecie: obejmuje Stare Miasto w obrębie dawnych 

murów, Wzgórze Wawelskie oraz dzielnicę Kazimierz ze Stradomiem. W 2010 r. 

została utworzona strefa buforowa dla obszaru wpisanego – u stóp Zamku 

Królewskiego na Wawelu. XIII-wieczne miasto kupieckie posiada największy  

w Europie rynek, liczne zabytkowe kamienice oraz bogato wyposażone pałace  

i kościoły. O świetnej przeszłości Krakowa świadczą fragmenty XIV-wiecznych 

murów miejskich i położona na południu miasta średniowieczna dzielnica Kazimierz, 
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zgodnie z wyżej opisanym uzasadnieniem, w tej niewątpliwie atrakcyjnej dla 

turystów destynacji, występują dobra turystyczne, które wymagają zabiegów 

konserwacyjnych, a nawet ich odtworzenia. Takim dobrem Krakowa jest jego 

„genius loci”, dlatego wprowadzenie w destynacji Systemu Bezpieczeństwa 

Socjalnego Turystów, swoistej produktowej „gwarancji bezpieczeństwa”, jest 

zabiegiem „konserwatorskim”, o którym pisała A. Nowakowska. 

Z jednej strony narasta, podsycana w mediach, w tym również spo-

łecznościowych, presja stałych mieszkańców miasta na władze samorządowe, 

by ograniczyły napływ turystów do Krakowa lub przynajmniej doprowadziły 

do deglomeracji strumienia osób odwiedzających miasto i/lub wyprowadzenia 

ich do pozostałych dzielnic. Z drugiej strony głównym przekazem promocyj-

nym Krakowa, zapraszającym w gościnę turystów z całego świata, jest jego 

historyczne centrum z wyjątkową atmosferą miejsca. 9 

Ponieważ, jak opisano wcześniej, turystyka jest dobrowolną aktywno-

ścią uprawianą w czasie wolnym, a turysta podczas swojej podróży znajduje 

się w „sferze możliwości”, a nie w „sferze konieczności”, dlatego też bezza-

sadnym jest, by administracyjnie regulować napływ turystów do Krakowa lub 

ograniczać dostęp do najcenniejszych (najatrakcyjniejszych) jego miejsc. 

Warto jednak zadbać, by osoby, które wybrały przyjazd turystyczny do Kra-

kowa, mogły w sposób sprawny i bezpieczny to miejsce zwiedzić i zaspokoić 

swoją ciekawość świata. Jednocześnie bronić należy się przed nieuczciwą 

konkurencją, próbującą osłabić pozycję rynkową Krakowa jako destynacji 

turystycznej, przeróżnymi trikami medialnymi.  

 

Jedną z tych technik opisano w 2009 roku w monografii Wyższej 

Szkoły Turystyki i Ekologii. W opracowaniu tym zauważono, że „gospodarka 

turystyczna i to nie tylko krajów wysoko uprzemysłowionych z góry skazana 

jest na dobrą politykę środowiskową i wymaga oferty zgodnej ze środowi-

skiem naturalnym. Nietknięte środowisko posiada także wymierną wartość 

dla gospodarki turystycznej, to znaczy musi ono stwarzać odpowiednie wa-

runki środowiskowe, a to z konieczności pociąga za sobą koszty związane  

z profilaktyką ekologiczną jak również usuwaniem już istniejących zaburzeń 

 
z zabytkowymi synagogami, Uniwersytet Jagielloński oraz katedra gotycka, w której 

pochowani są królowie Polski. 

 http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-

obiekty/ dostęp: 2019-04-05 
9 Borkowski K., Grabińska E., Seweryn R., The Significance of genius loci in Tourism 

(on the Example of Krakow in the years 2012-2016), in: 12th International 

Conference Topical Issues of Tourism on the topic “Tourism as a Crossroads of 

Knowledge”, College of Polytechnics Jihlava, ISBN 978-80-88064-21-3, Jihlava 

(Czech Republic), 2017. 
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ekologicznych. Państwo, przedsiębiorcy, turyści, jak również ludność miej-

scowa, winni przejąć pełną odpowiedzialność za turystykę, zgodną ze środo-

wiskiem i najnowszą wiedzą ekologiczną” 10. „W przeciwnym razie,  

w ramach eleganckiego, ale również bezpardonowego współzawodnictwa  

o klienta (i zawartość jego portfela), konkurencja kierując się ”jedynie troską 

o zdrowie turystów” i ”szeroko pojętym interesem społecznym” opublikuje 

(własne) wyniki badań ekologicznych z regionów proponowanych w ofercie 

firmy (destynacji) konkurencyjnej, jako tereny przyszłej penetracji 

turystycznej, co w efekcie powinno wystarczyć, aby skutecznie firmę 

(destynację) taką wyeliminować z takiego czy innego segmentu rynku 

turystycznego i ograniczyć przynajmniej czasowo napływ strumienia ruchu 

turystycznego w danym kierunku”11.  

 

To zjawisko właśnie od kilku lat obserwujemy w Krakowie. Od dłuż-

szego czasu media lokalne, jak również ogólnokrajowe, alarmują informując, 

że w Krakowie powietrze jest tak zanieczyszczone, że realnie zagraża ono 

zdrowiu i życiu osób nim oddychających. Spektakularnym dowodem takich 

działań może być umieszczona (w obrębie Parku Kulturowego – Stare Mia-

sto) przy wylocie ulicy Sławkowskiej, tablica na ścianie kamienicy (koniecz-

na była zgoda konserwatora zabytków? i miejskiego „plastyka”?) informująca 

w języku polskim przechodniów, że w latach 2000-2015 smog w Krakowie 

przyczynił się do śmierci 6 tysięcy jego mieszkańców (krakowian).  

Informacja ta nie jest autoryzowana, więc nie można zażądać od au-

tora danych, przedstawiania statystyk, na podstawie których liczba ta została 

uzyskana. Jednocześnie rodzi się pytanie natury statystycznej: dzieląc wartość  

6000 zmarłych na smog osób przez 5 840 dni (16 lat razy średnio 365 dni  

w roku) otrzymujemy 1,027 osoby umierającej dziennie z powodu (wskaza-

nego przez autorów tablicy) zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. 

 
10 Borkowski K., Łabaj M., Produkt turystyczny w obszarach specjalnych na 

przykładzie Babiogórskiego Rezerwatu Biosfery / The tourism product in special 

areas as exemplified by the Babia Góra Biosphere Reserve Sustainable tourism in the 

Podbabiogórze region, w: Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza. 

Monografia, red. M. Łabaj, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, 

2009, s. 96. 
11 Borkowski K., Ruch turystyczny a ekologia – zagrożenia cywilizacyjne  a turystyka.  

Metodologia badania zjawiska, w: Strategy of tourism development in XXI century in 

the context to sustainable development. Conference Proceeding the International 

scientific and practical conference, Lviv Institute of Economics and Tourism, Lviv 

2016, s. 18. 
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Ryc. 1. Tablica informująca o ofiarach smogu w Krakowie

 

Fot. K. Borkowski 

 

Jednak warto byłoby – w ramach poprawności analitycznej – podać, 

ile z tych osób mieszkało w Krakowie od urodzenia, ile z nich do Krakowa 

przyjechało z innych (i jakich rejonów kraju), jak długo w Krakowie przeby-

wali, jak również przeanalizować strukturę płci i wieku oraz – co może oka-

zać się najistotniejsze – ilu z nich paliło nałogowo tytoń? Z obliczeń, według 

Bazy Danych Lokalnych GUS, wynika, że w gminie Kraków w latach 2000-

2015 zmarło 112708 osób. 

 
Tabela 1. Zgony ogółem w Gminie Kraków w latach 2000-15 wg GUS 

ROK Ilość zgonów ROK Ilość zgonów 

2000 6907 2009 7198 

2001 6911 2010 7081 

2002 6645 2011 6995 

2003 6839 2012 7334 

2004 6738 2013 7173 

2005 7026 2014 7061 

2006 6919 2015 7598 

2007 7167 Razem 112 708 

2008 7116   

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica 
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Możliwym jest, że można było nie dopuścić do tych zgonów, ale jak 

na tablicy (ryc.1) napisano „smog przyczynił się do zgonów”, a nie był ich 

powodem. W statystyce zgonów wskazane na tablicy zejścia śmiertelne  

w opisywanym okresie czasu stanowią 0, 053% całości. 

Z analizy danych przedstawionych na ryc. 2 i 3 wynika, że w Pekinie 

wskaźnik stężenia frakcji PM 2,5 w analizowanym okresie wyniósł 

maksymalnie 184 µg/m3, gdy w Krakowie maksymalnie 82 µg/m3; 

analogicznie – dla Pekinu minimalna wartość wskaźnika stężenia frakcji PM 

2,5 wyniosła 53 µg/m3, gdy w Krakowie minimalna wartość wskaźnika 

stężenia frakcji PM 2,5 wyniosła 14 µg/m3. 

 
Ryc. 2. Smog w Krakowie  

 
Źródło: http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/smog-krakow-aktualne-

zanieczyszczenie-powietrza-pylami-pm10,5036813,art,t,id,tm.html 12 

 

 
12 Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone me-

todą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne Poziom 

dopuszczalny 50 µg/m3 na 24 godziny. Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej 

ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami 

uznanymi za równorzędne. Poziom dopuszczalny 25 µg/m3 w ciągu roku kalendarzo-

wego; 

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/annual_assessment_air_acceptable_level 

[dostęp: 2020-04-29].  
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Ryc. 3. Smog w Pekinie  

 
Źródło: https://aqicn.org/city/beijing/pl/ 

 

Proces odbudowy wizerunku destynacji związanej z elementem 

bezpieczeństwa jest bardzo długi, bardzo kosztowny i nie do końca sku-

teczny.13 Przekonał się o tym Egipt jako destynacja turystyczna, po zama-

chach islamistów na turystów w Luksorze. Podobnie cały wieloletni, bardzo 

kosztowny program marketingowy Indii jako destynacji turystycznej, pod 

nazwą „Incredible India”, stał się, po serii gwałtów na turystkach, niewiary-

godny i prawie całkowicie nieskuteczny w sensie założonych celów marke-

tingowych. Również słowo „incredible” bardzo łatwo z jego pierwotnego 

pozytywnego sensu przekształcić w świadomości potencjalnych turystów  

z „nie do wiary” na „niewiarygodny” lub „niegodny wiary.”14 Ryc. 4 obrazuje 

 
13 Borkowski K., Turystyka – Polityka – Perspektywy – Strategie. Przyczynek do 

założeń polityki turystycznej państwa, Biuletyn Informacyjny Polskiego 

Stowarzyszenia Turystyki, nr 1 (2), 1992, s. 20: „Rynek turystyczny jest rynkiem 

bardzo specyficznym, na który wpływ ma wiele trudno przewidywalnych czynników. 

Dlatego też ryzyko inwestycji w działania reklamowo-promocyjne jest bardzo 

wysokie. Przykładem tego może być np. awaria reaktora atomowego w Czarnobylu  

i jej wpływ na gwałtowną zmianę kierunków strumienia ruchu turystycznego  

w następnych latach”. 
14 https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13661795,Turysci_rezygnuja_ 

z_podrozy_do_Indii__Kobiety_boja.html: Z czym kojarzą się obecnie turystom Indie? 

Przede wszystkim z falą gwałtów i przemocy seksualnej. Przez długi czas Indie 

uchodziły za jeden z bezpieczniejszych krajów dla turystów. Bardzo chętnie 

podróżowały tam też kobiety. Od grudnia, kiedy doszło do pierwszego z serii 

nagłaśnianych gwałtów, liczba przyjeżdżających turystów spadła o jedną czwartą.  

O 35% zmalała liczba kobiet, które tam podróżują. Aż 72% organizatorów turystyki 

potwierdziło, że spotkali się z przypadkami odwoływania rezerwacji, przede 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13661795,Turysci_rezygnuja_z_podrozy_do_Indii__Kobiety_boja.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13661795,Turysci_rezygnuja_z_podrozy_do_Indii__Kobiety_boja.html
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wymierne skutki obniżenia subiektywnego odczucia bezpieczeństwa w ocenie 

potencjalnych turystów, zamierzających odwiedzić Indie w 2013 roku. 

 
Ryc. 4. Decyzja o zmianie kierunku wyjazdu turystycznego 

 
Źródło: K. Borkowski, zbiory własne, Telegazeta TVP 1, 1.04.2013 r. 

 

 

Dlatego też w interesie danej destynacji jest stworzenie takiego 

system bezpieczeństwa socjalnego osób odwiedzających ich obszar recep-

cji, aby czuły się one bezpiecznie, a w sytuacji faktycznego zagrożenia 

uzyskały skuteczną zewnętrzną pomoc pozarodzinną od osób fizycznych  

i prawnych do tego celu predestynowanych.  

Wygenerowanie systemu bezpieczeństwa socjalnego turystów od-

wiedzających daną destynację byłoby istotną wartością dodaną do pro-

duktu turystycznego typu destynacja. Przy nieustannie wzrastającej ak-

tywności konkurencyjnej miast i regionów na globalnym rynku tury-

stycznym mocno pozycjonowałoby w rankingu destynację i dawałoby 

doskonałe argumenty kreatorom wizerunku destynacji zajmujących się 

promocją i reklamą danego obszaru recepcji turystycznej. 
 

 

 

 
wszystkim przez kobiety, głównie z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady 

i Australii. 
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System Bezpieczeństwa Socjalnego Turystów (SBST)  

Tourist Social Security System (TSSS) 

 

Sugerowanym jest stworzenie systemowego zabezpieczenia osób cza-

sowo przebywających w odwiedzanej destynacji w celach turystycznych. 

Rozwiązanie to powinno być oparte o dwie zasady: 

− efektywności ekonomicznej, 

− efektywności społecznej. 

W ramach efektywności ekonomicznej należy skalkulować koszty 

wprowadzanych zabezpieczeń tak, aby przyniosły zamierzony skutek i jak 

najmniej obciążały budżet destynacji. Jednocześnie warto zaprojektować sys-

tem, aby generował nadwyżkę finansową, którą można byłoby przeznaczyć na 

bieżące działania pomocowe i dalszy jego rozwój. Oznacza to, że korzystanie 

z systemu byłoby odpłatne. Analizę efektywności ekonomicznej systemu 

oprzeć można na wyliczeniach, przedstawionych w 2016 roku przez R. Sewe-

ryn i K. Borkowskiego Prezydentowi Miasta Krakowa, dotyczących efektu 

finansowego związanego z wprowadzeniem ewentualnej opłaty miejscowej.  

Z przedstawionych wówczas wyliczeń wynikało, że po wprowadzeniu opłaty 

w wysokości 1 zł od każdego udzielonego noclegu w Krakowie do kasy mia-

sta wpłynęłoby ok. 87 milionów złotych rocznie. 

Wprowadzenie opłaty miejscowej napotyka na mnóstwo ograni-

czeń i zakazów systemowych. Jednak zakładając, że gwarancja bezpie-

czeństwa socjalnego turysty byłaby wartością dodaną do produktu tury-

stycznego typu destynacja (a takim produktem jest Kraków) i akcepto-

wana dobrowolnie przez wszystkich, którzy produkt taki chcieliby nabyć, 

wcześniejsze ograniczenia i zakazy dotyczące opłaty miejscowej tracą 

swoją moc, gdyż jej nie dotyczą.15 

 
15 Uczestnictwo w tym systemie, będąc formą umowy asekuracyjnej, zawartej 

pomiędzy turystą a właścicielem systemu [SBST/TSSS], nie wymaga akceptacji 

lokalnych władz samorządowych, natomiast wprowadzenie opłaty miejscowej jest 

poważnie skomplikowane obecną sytuacją prawną, z której wynika, że [patrz: Golba 

J., Charakter prawny i istota opłaty miejscowej. Wybrane zagadnienia. Komentarz 

praktyczny, Lex 2016] „warunki wprowadzenia powinna określić Rada Ministrów na 

podstawie otrzymanej delegacji ustawowej. Chcąc wprowadzić opłatę miejscową 

władze gminy muszą odnieść wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów warunki 

do konkretnych miejscowości położonych na jej terenie w celu ustalenia, gdzie może 

być pobierana opłata miejscowa. Następnie rada gminy, w drodze uchwały na 

podstawie art. 17, ust. 5 u. p .o. l. powinna ustalić listę miejscowości, w których te 

warunki są spełnione. Istniejące rozwiązanie prawne uniemożliwia udowodnienie 

spełnienia przez miejscowość warunków, od których zależy uprawnienie do 

pobierania opłaty miejscowej, jeżeli wyniki pomiarów czystości powietrza w strefie 

są niekorzystne. Drugą z przesłanek, które przesądzają o spełnieniu minimalnych 
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Osoba odwiedzająca Kraków (w tym również, jako odwiedzający 

jednodniowy), która chciałaby skorzystać z systemu [zakupić uczestnictwo  

w systemie asekuracji], aktywowałaby w swoim telefonie odpowiednią funk-

cję. 

Wyliczając wpływy z obecności w systemie osób zalogowanych ja-

ko 25% wykazanej we wcześniejszych wyliczeniach kwoty, otrzymujemy 

niespełna 22 miliony [złotych – jeżeli zastosować przelicznik 1 zł oso-

ba/noc lub Euro – jeżeli zastosować przelicznik 1 Euro osoba/noc] rocz-

nie. Do kwoty tej należałoby dodać jeszcze wpływy rzędu jednego miliona 

(złotych/Euro) pochodzących od 25% osób (ok. 4 milionów osób rocznie), 

które w Krakowie nie nocują, ale Kraków odwiedzają w celach tury-

stycznych. Przy takiej konstrukcji finansowej systemu zabezpieczeń społecz-

nych osób tymczasowo przebywających w Krakowie w celach turystycznych 

miasto, będąc udziałowcem systemu, uzyskałoby skuteczne narzędzie wpro-

wadzania proponowanego rozwiązania. System Bezpieczeństwa Socjalnego 

Turystów (SBST)16 natomiast, w ramach efektywności społecznej, tworzyłby 

pozytywnie nastawione do destynacji fanum społeczne, które po pobycie  

w Krakowie w dalszym ciągu – „ewangelicznie” – promowałoby miasto za-

chęcając innych, by je również odwiedzili. Pomimo że ilość sytuacji, w któ-

 
warunków klimatycznych, jest zachowanie w miejscowości dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach o ochronie 

środowiska. Ponieważ wymóg ten dotyczy wyłącznie konkretnej miejscowości, 

problemem może się okazać ustalenie, czy dana miejscowość spełnia warunki 

dotyczące zachowania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 

Podobnie jak w przypadku powietrza, oceny poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się na podstawie art. 123, ust. 1 p. o. ś. 

wyłącznie w ramach państwowego monitoringu środowiska. W oparciu o art. 123 ust. 

2 p. o. ś. okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Działając na podstawie 

przepisów art.123, ust. 3 p. o. ś. Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 12 

listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz.U. z 2003. Nr 192, poz. 1883)], w którym określił, że punkty 

pomiarowe, w których wykonuje się badania poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku, wybiera się w dostępnych dla ludności miejscach usytuowanych na 

obszarze województwa w: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie 

mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałych miastach oraz terenach wiejskich.” 

Golba J., Opłata miejscowa jako szczególny rodzaj podatku miejscowego 

w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Wybrane zagadnienia, 

Maszynopis autorski,  UJ 08.08.2018. 
16 Tourist Social Security System (TSSS). 
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rych turyści wymagaliby pomocy w oparciu o aktywność zewnętrzną osób  

i instytucji pozarodzinnych jest, przy obecnej wielkości ruchu turystycznego 

w Krakowie, statystycznie nieistotna, to jednak pozostawienie tych osób, któ-

re pomocy takiej potrzebują, bez skutecznej pomocy, pozostawia bardzo zły 

ślad wizerunkowy w przestrzeni społecznej, powielany wielokrotnie w me-

diach społecznościowych w ramach etapu podróży wspominanej. System 

SBST stwarzałby warunki, by osoba, która znalazła się podczas pobytu  

w Krakowie w sytuacji życiowo trudnej, mogła po powrocie do domu opo-

wiadać, że miała ogromne szczęście wybierając wypoczynek w Krakowie, bo 

w innej destynacji zostałaby sama ze swoim problemem. 

Przewodnim motywem artykułu jest założenie, że zabezpieczenie spo-

łeczne powinno być uprawnieniem wszystkich obywateli i powinno być sku-

tecznie realizowane w razie potrzeby, tak więc osoby odwiedzające (turyści) 

daną destynację, traktowane powinny być jako społecznie pożądana część 

lokalnej struktury społecznej i winne móc, w uzasadnionej sytuacją potrzebie, 

w pełni korzystać z socjalnych uprawnień obywatelskich stałych mieszkań-

ców destynacji. Zniknie wtedy przekonanie osób będących w podróży tury-

stycznej, że jako „obce” są wykluczone społecznie w kontekście dostępu do 

systemu zabezpieczenia, w tym również socjalnego w danej destynacji. Uzy-

skując pomoc w oparciu o aktywność zewnętrzną osób i instytucji pozaro-

dzinnych. System ten zakłada, że osoba deklarująca pobyt turystyczny  

w Krakowie składałaby stosowną deklarację [w formie pisemnej / elektro-

nicznej na portalu rejestracyjnym destynacji], jednocześnie zapoznając się  

z zasadami przebywania w destynacji i zobowiązując się do ich przestrzega-

nia.  

 

Elementy systemu bezpieczeństwa socjalnego turystów  

w destynacji Kraków: CRM, „fanum”, GSM 

 

CRM  

Istotną kwestią, na której koncentrowano się w badaniach, był zwią-

zek pomiędzy odczuciami pokonsumpcyjnymi (wspomnieniami z podróży)  

a opinią na temat odwiedzonego terenu. Konsekwencją tej zależności jest 

bowiem indywidualna niekomercyjna promocja odwiedzanego terenu jako 

wartościowego celu podróży lub rozpowszechnianie negatywnej opinii na 

jego temat (w ujęciu generalnym obejmującym kraj, województwo jako de-

stynację recepcyjną, mieszkańców obszaru jako gospodarzy i organizatorów 

recepcji itd.) Uzasadnione wydaje się zatem zastosowanie w badaniu ruchu 

turystycznego Customer Relationship Management, a dokładnie wykorzysta-

nie CRM do zbierania informacji i kształtowania relacji z zagranicznymi tury-
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stami odwiedzającymi destynację krakowską oraz mieszkańcami Polski przy-

jeżdżającymi turystycznie do Krakowa 17.  

Zaletami formuły CRM są: 

− krótki kontakt z turystą odwiedzającym, 

− oddzielenie badań ilościowych od jakościowych z zachowaniem identy-

fikacji respondenta, 

− obniżenie kosztów pozyskiwania danych, 

− zwiększenie wiarygodności danych – wkład informacyjny samego re-

spondenta, 

− uzyskiwanie informacji w różnych konfiguracjach pytań bez koniecz-

ności prowadzenia żmudnych przygotowań, 

− pozyskiwanie pogłębionych opinii eksperckich od osób odwiedzają-

cych region. 

Stwarza to nowy wymiar badań także dlatego, że metoda ta pozwala 

na uzyskanie od turysty informacji na temat destynacji już po powrocie do 

miejsca stałego przebywania, na poziomie motywacji intelektualnej, a nie  

w trakcie trwania podróży, na poziomie motywacji emocjonalnej. Jest to po-

nadto pomiar adekwatny do naszych czasów, kiedy to badania prowadzone  

w Europie i na świecie w coraz większym stopniu obejmują wykorzystanie 

narzędzi elektronicznych. 

 

„Fanum”  

Element ten opiera się na zasadach stosowanych dotychczas w moni-

torowaniu zjawisk turystycznych przez zespół pozostający w ścisłym powią-

zaniu z Małopolską Organizacją Turystyczną. Jest jedynie poszerzony o for-

mułę CRM zawierającą się w przekonaniu, że „wędrując po świecie, człowiek 

dociera do różnych miejsc, w których przerywa podróż, zatrzymuje się  

w swojej wędrówce. Najczęściej jest to właśnie cel ostateczny w podjętej 

przez niego podróży. Miejsce to, w zależności od wyznawanego przez daną 

osobę systemu wartości, uważane jest przez nią za miejsce osobliwe, szcze-

gólne, cenne i może być nazywane w dużym uproszczeniu »sacrum«”18 (zob. 

ryc. 5).    

 
17 Borkowski K., Seweryn R., Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu 

turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009, w: Regionalne badania 

konsumentów usług turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, 

ISBN 978-83-7336-313-7, s. 68-87. 
18 Borkowski K., Problemy i techniki obsługi ruchu turystycznego w obiektach 

sakralnych, w: Turystyka w obiektach sakralnych i zabytkowych. Problemy obsługi 

ruchu turystycznego w obiektach sakralnych, PAT/UJ/IT, Kraków 2000. Jednostka 

obsługująca konferencję (Instytut Turystyki Oddział w Krakowie) nigdy nie 

opublikowała materiałów pokonferencyjnych. 
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Ryc. 5. Sacrum – fanum – profanum 

 
Źródło: Borkowski K.,. Seweryn R, Doświadczenia…, s. 68-87 

 

Problem nie dotyczy jedynie „sacrum” wiary, związany jest z miej-

scami i zasobami, które są dla nas cenne i które skłonni jesteśmy chronić. 

Otulina społeczna takich miejsc, stanowiąca specyficzną formę „fanum” da-

nego miejsca, a gromadząca w swoich szeregach nie tylko stałych mieszkań-

ców danego obszaru, ale również osoby na co dzień mieszkające z dala od 

niego, jest potężnym gwarantem jego ochrony. W każdym przypadku wkra-

czania odwiedzających w obszar specjalny („sacrum”) organizator turystyki 

winien informować podopiecznych, klientów biura o nieprzekraczalnych za-

sadach pobytu w strefie i statusie, jaki ma tam turysta. Gość spełniający ocze-

kiwania gospodarza, organizatora pobytu, akceptujący swój status i realizują-

cy w praktyce zasady przebywania w odwiedzanej destynacji ma wszelkie 

predyspozycje, by poszerzyć krąg („fanum”19) osób jej (destynacji) przyja-

 
19 Fanum (łac.) – okręg poświęcony otaczający sacrum. Może przybrać formę 

materialną, jako nieprzekraczalna granica typu mur, ogrodzenie, może jednak być 

jedynie oznakowany współrzędnymi geograficznymi i sporadycznie znacznikami typu 

słupek z tablicą lub bez tablicy. Informuje o przejściu z jednego obszaru, np. sacrum, 

w drugi, np. profanum. Przykładem może być granica państwowa czy parku 

narodowego; Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic 

Rzeczpospolitej Polskiej, red. K. Borkowski, ISBN 978-83-926999-4-1, WSTiE 

Sucha Beskidzka 2009, s. 5. ”Obsługa ruchu turystycznego, będącego częścią 
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znych 20, ponieważ podejmuje podróż dobrowolnie, dla przyjemności, inwe-

stując w nią swój czas wolny i środki finansowe, jest kompetentnym i bezinte-

resownym „ekspertem” w kwestii miejsc i atrakcji, które w trakcie swojej 

podróży odwiedził.  

 

GSM  

Element ten w obszarach odwiedzanych opiera się na21: 

− danych  – BIG Data (dane otwarte, obszar data manningu, relacyjność, 

wnioskowanie, algorytmika, kontekstowość, łączenie, personalizacja, 

monetyzacja danych (use casy),  

− multimediach (kontent, nowe usługi konsumujące różnoraki kontent, 

personalizacja), 

− otwartych platformach usługowych, API, nowych usługach komunika-

cyjnych, 

− lokalizacji operatorskiej jako elementu rozwiązań komunikacyjnych 

(sytuacje antykryzysowe, dyspersja, nadzór, informacja),  

− dość szerokim zakresie dotykającym komunikacji mobilnej, wykorzy-

stującej funkcje operatorskie. 

 

Łącząc wszystkie te elementy, w ramach efektu synergii można od ra-

zu otrzymać sprawnie funkcjonujący system wczesnego ostrzegania przed 

anomalnymi zjawiskami. To z kolei daje również możliwość aproksymacji 

przyszłych zdarzeń związanych z badanym zjawiskiem (w tym przypadku 

przyjazdowym ruchem turystycznym i zagrożeniami z nim związanymi). 

 

 
zjawiska określanego, jako ruch podróżniczy nierozerwalnie związana jest  

z problematyką przekraczania granic państwowych, będących swoistym rodzajem 

„fanum”, poświęconego kręgu oddzielającego obszar o szczególnej wartości, 

specjalny, święty od tego co znajduje się przed tym kręgiem (za granicą) w obszarze 

„profanum”. Zakładając, że takim szczególnym sacrum jest obszar państwa za 

którego integralność terytorialną i wolność kolejne pokolenia mieszkańców ponosiły 

najwyższą ofiarę…”. 
20 Fanum może jednak przybrać formę całkowicie niematerialną i składać się z osób 

przychylnych danej wartości wewnątrz fanum, gotowych chronić, zabezpieczać, 

udzielać pomocy, udzielać prawidłowej i rzetelnej informacji o destynacji, 

przeciwdziałać czarnemu PR itp. Wspomniane osoby dzielą się na te, które 

przebywają w destynacji (mieszkańcy, rezydenci, odwiedzający) i te, które 

tymczasowo przebywały w danej destynacji i powróciły już do miejsc stałego pobytu. 
21 Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na 

przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej. 
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Koncepcja Systemu Bezpieczeństwa Socjalnego Turystów w destynacji 

Kraków „PROXENOS CRACOVIENSIS”© 

 

Kierując się powyżej opisanymi aspektami dotyczącymi zjawisk to-

warzyszących zarówno krajowej, jak i zagranicznej turystyce przyjazdowej do 

destynacji turystycznej oraz wynikami wieloletnich badań przyjazdowego 

ruchu turystycznego do Krakowa, sugeruje się podjęcie przedstawionych niżej 

działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego turystom 

deklarującym eufunkcyjne cele gościnnego pobytu w destynacji, zgodne  

z interesem mieszkańców, gospodarza destynacji, a niesprzeczne z warto-

ściami nawiedzającego destynację gościa. 

1. Umożliwienie w ramach CRM rejestracji elektronicznej turysty w de-

stynacji w wariantach:  

a) przed przyjazdem, 

b) w trakcie pobytu w destynacji.  

2. Umożliwienie w ramach GSM połączeń awaryjnych podobnych do 

ogólnopolskiego telefonu bezpieczeństwa dla turystów z zagranicy, z tą 

różnicą, że telefon ten służyłby nie tylko zarejestrowanym22 turystom  

z zagranicy, ale również turystom krajowym oraz mieszkańcom kra-

kowskiej destynacji, skłonnym dzielić się informacjami o Krakowie  

z osobami przyjezdnymi i gotowymi udzielić turyście pomocy (np. ję-

zykowej) w sytuacji wezwania23. Pomoc mogłaby być świadczona na 

dystans, telefonicznie, ale również bezpośrednio. W ramach GSM moż-

liwa byłaby multiplikacja sygnału pomocy do osób zalogowanych  

w systemie, a będących najbliżej miejsca, w którym znajduje się wzy-

wający pomocy. Już sam fakt wyczulenia na zagrożenie i gotowość 

udzielenia pomocy potrzebującemu niesie szansę na zniwelowanie te-

goż zagrożenia lub na udokumentowanie poprzez telefony komórkowe 

okoliczności niebezpiecznego zdarzenia. 

3. Przygotowanie dla zarejestrowanego turysty dokumentu typu CERTY-

FIKAT/PASZPORT/GOŚĆ KRAKOWA (GOŚĆ KRAKOWSKI),  

w którym widniałoby KRAKOWSKIE itinerarium z trasą jego pobytu 

w Krakowie. Dokument taki mógłby występować w wersji elektronicz-

nej, ale należy również rozpatrzyć, w ramach tworzenia „fanum Kra-

kowa”, elegancką wersję papierową, którą zainteresowany mógłby 

 
22 Identyfikacja zgłoszenia.  
23 Jest mnóstwo przeszkolonych, a mało aktywnych pilotów wycieczek znających 

język obcy i mieszkających w Krakowie. Osoby takie są przygotowane do 

rozwiązywania również problemów egzystencji indywidualnych turystów, a nie tylko 

do obsługi turystyki grupowej. Podobnie rzecz ma się z miejskimi przewodnikami 

turystycznymi.  
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otrzymać przy następnym pobycie w Krakowie lub odebrać za pośred-

nictwem tradycyjnej poczty, a ta dostarczyłaby na adres domowy (reje-

stracyjny) nie tylko dokument, ale także dodatkowe materiały promo-

cyjne na temat Krakowa i okolic lub nawet całej Małopolski. 

U podstaw tego projektu leży pozyskanie do współpracy grona osób 

deklarujących chęć podzielenia się opinią na temat odwiedzanych miejsc,  

a także bieżącymi informacjami na temat funkcjonowania elementów produk-

tu turystycznego typu destynacja. Sugerowanym jest, by system ten był 

patronowany przez władze samorządowe destynacji, jako istotnego 

udziałowca systemu a/i koordynowany poprzez „Społeczną Radę ds. Bez-

pieczeństwa Turystów przy Prezydencie Miasta Krakowa.” 

 

Podsumowanie 

Podróżny (turysta) jako jednostka, poprzez akt aktywności prze-

strzennej, polegający na tymczasowej zmianie miejsca pobytu, wprowadza do 

istniejącego „układu przestrzeni (w tym również) społecznej” zmiany, naru-

szając jego stabilność. Dlatego bardzo problematycznym i dyskusyjnym jest 

oczekiwanie od zjawiska turystyki równoważności, ponieważ istotą turystyki 

jest właśnie wspomniana aktywność przestrzenna człowieka, a to oznacza nic 

innego, jak efekt wytrącenia z równowagi całego dotychczasowego układu,  

w tym również układu społecznego. Jeżeli efekt ten zmultiplikować miliard 

razy (a taki wymiar ma światowy ruch turystyczny), to otrzymujemy coś, co 

poszerza listę istniejących przykładów, układów przejawiających skompliko-

wane zachowanie, których chaotyczność nie została do tej pory udowodniona. 

Przykładami takich układów są np. turbulencja, giełda czy ewolucja, które 

powiązane są z pojęciem „efektu motyla” albo chaosu deterministycznego.  

W sytuacji wzrastającej entropii (a tak jest przy przechodzeniu strumienia 

ruchu turystycznego z jednego układu przestrzeni społecznej do drugiego) 

trudno wówczas to, co dzieje się w ruchu turystycznym o takiej skali zjawi-

ska, nazwać efektem zrównoważonym. Natomiast zwiększony poziom nieo-

kreśloności ma bardzo poważny wpływ na obiektywny stan bezpieczeństwa 

oraz na jego subiektywny odbiór przez osoby, które turystycznie zmieniły 

miejsce swojego przebywania. Nie oznacza to jednak, że nie należy dążyć do 

równoważenia skutków tego zjawiska, podejmując działania profilaktyczno-

naprawcze. 

Strategia producentów imprez turystycznych opiera się na eskalowa-

niu poczucia niepewności dotyczącej tego, co czeka turystę podczas podróży, 

zarówno w tranzycie, jak i na miejscu, jeżeli wybierze się w podróż samo-

dzielnie. Natomiast strategia gestorów destynacji turystycznej polega na za-

pewnianiu potencjalnych turystów, tak indywidualnych jak i grupowych, od-

wiedzających ich teren, że jest u nich bezpiecznie. 
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Dopiero weryfikacja wrażeń i spostrzeżeń turystów dokonanych przez 

nich przy zastosowaniu ich własnej sensoryki – w ramach podróży rzeczywi-

stej w konkretnej destynacji – pozwala obiektywizować dane na temat fak-

tycznego poziomu bezpieczeństwa na odwiedzonym obszarze. Informacje 

uzyskane w trakcie badania subiektywnego odczucia bezpieczeństwa w de-

stynacji pozwalają stwierdzić, że w większości przypadków turyści odwiedza-

jący Kraków oceniają krakowską destynację jako miejsce bezpieczne, prede-

stynowane do recepcji ruchu turystycznego. Bezpieczeństwo, w tym również 

bezpieczeństwo socjalne turystów, zależy od wielu czynników, zarówno ze-

wnętrznych, związanych z odwiedzaną destynacją, jak i wewnętrznych, doty-

czących samego podmiotu (turysty). Problem bezpieczeństwa dotyczy 

wszystkich odwiedzających, jednak dotyka w większej mierze osób zaawan-

sowanych wiekowo z niższym wykształceniem. Miejsce, jakie wybrano do 

badania turystów (Kraków24), stanowi odpowiednią lokalizację dla tych ba-

dań, bowiem to właśnie tu koncentruje się bardzo wysoki odsetek całego pol-

skiego strumienia ruchu turystycznego, tak krajowego i zagranicznego.  

Potwierdza się teza, że problem bezpieczeństwa socjalnego turystów 

nie jest lekceważony ani przez samych turystów, ani przez osoby odpowie-

dzialne za recepcję ruchu turystycznego, organizatorów turystyki, producen-

tów dóbr i usług (produktów turystycznych), decydentów – gestorów destyna-

cji, ani przez samych mieszkańców odwiedzanego przez turystów obszaru. 

Badanie wykazało również, że większość turystów jest świadoma swojego 

poziomu bezpieczeństwa w trakcie podróży. Stwierdzono ponadto, że poziom 

zinstytucjonalizowania pobytów turystycznych wpływa na podniesienie po-

ziomu subiektywnego odczucia bezpieczeństwa, co osiągnięte zostaje przez 

izolację przestrzenną turystów od rzeczywistej przestrzeni odwiedzanej. Nie-

stety, stanowi to zarazem zaprzeczenie socjologicznej definicji turystyki 

Krzysztofa Przecławskiego, a w finalnym rozstrzygnięciu i jej (turystyki) 

istoty. 

Pomimo że w układzie rodzinnym decyzje o wyborze destynacji bar-

dzo często podejmuje kobieta, kierując się najczęściej bezpieczeństwem dzie-

ci, a w następnej kolejności pozostałych członków rodziny, z badań bezpie-

czeństwa w Krakowie z opinii turystów nie wynika, że mężczyźni różnią się 

od kobiet w subiektywnej ocenie swojego bezpieczeństwa w destynacji.  

W wyniku analizy teoretycznej stwierdzono, że: 

− bezpieczeństwo socjalne turystów jest to stan obiektywny, polegający 

na braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostkowych tu-

rystów lub grupy turystyczne,  

 
24 Jak dotychczas jedyny w Polsce obszar monitorowany od 2003 roku (stały pomiar) 

pod kątem zjawisk towarzyszących przyjazdowemu ruchowi turystycznemu. 
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− bezpieczeństwo socjalne turystów ma bardzo krótki horyzont czasowy  

i bardzo zintensyfikowany (ilościowo i jakościowo) zakres działania, 

gdyż występuje presja czasu i warunków obiektywnych w destynacji, 

− bezpieczeństwo socjalne to pomoc udzielana w ramach państwowej 

gwarancji uzyskania przez polskiego podróżnego pomocy zewnętrznej 

(pozarodzinnej)  

w przypadkach zdarzeń losowych, zarówno w kraju, jak i poza jego 

granicami, 

− istnieją obiektywne zabezpieczenia socjalne (pokrywane ze środków 

budżetowych) turystów (osób), przebywających na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, bez względu na obywatelstwo i narodowość. 

 

Dlatego też uznano, że zagadnienie analizowane można zdefiniować 

w sposób następujący: „bezpieczeństwo socjalne turysty jest wynikiem 

kreatywnej działalności osób i instytucji do tego celu powołanych i ozna-

cza holistyczną i dynamiczną sytuację obiektywną podmiotu, polegającą 

na braku zagrożenia, odczuwaną subiektywnie przez jednostkowych tu-

rystów lub turystyczne grupy społeczne, a kształtowaną przy pasywnym  

i aktywnym jego (podmiotu) udziale, w oparciu o aktywność zewnętrzną 

osób i/lub instytucji pozarodzinnych.” 

 

Wykazano również, że już samo przyjęcie przez władze samorządowe 

miasta formuły, iż osoba deklarująca turystyczny pobyt w Krakowie podlega 

ochronie socjalnej na równi z mieszkańcem miasta, spowodowałoby wytwo-

rzenie subiektywnego odczucia bezpieczeństwa wśród turystów, co jest rów-

noznaczne z realizacją zasady, że: „równość bezpieczeństwa wyraża się  

w tym, że bezpieczeństwo socjalne turysty jest wolnością od zagrożeń, które 

skutkują brakiem lub niedostatkiem środków utrzymania osób będących cza-

sowo poza swoim stałym miejscem przebywania, a podróżujących turystycz-

nie”.  

Takie subiektywne poczucie bezpieczeństwa, a zarazem doinformo-

wanie turysty o nieprzekraczalnych zasadach zachowania się w danej desty-

nacji skutkować powinno wydłużeniem pobytu w destynacji i chęcią polece-

nia jej innym znanym turyście osobom jako destynacji przyjaznej turystom.  

Podczas badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2014 roku  

(m. in. wydatków skorelowanych z oceną poziomu bezpieczeństwa) wy-

kazano, że wzrost o jeden poziom subiektywnych odczuć wszystkich tury-

stów na temat swojego bezpieczeństwa w Krakowie skutkowałby wzro-

stem wydatków o 15 zł, co w odniesieniu do 7 250 000 ogółu turystów, 

dałoby dodatkową kwotę rzędu 108 mln 750 tys. zł pozostawionych przez 
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turystów w Krakowie25. Efekt ten jest nie do pogardzenia, biorąc pod uwagę 

fakt, że co piąty mieszkaniec Krakowa osiąga profity z uczestnictwa w obsłu-

dze przyjazdowego ruchu turystycznego do krakowskiej destynacji.  

Dodatkowe korzyści płynące dla obywateli miasta z przyjęcia formuły 

ochrony socjalnej turystów: 

− korzyść finansowa dla branży usług hotelowych (definicja turysty wy-

maga spędzenia minimum jednego noclegu w danej destynacji),  

co oznacza przejście odwiedzającego z kategorii „odwiedzający jedno-

dniowy” do kategorii „turysta”,  

− sytuacja ta stwarza dla przedsiębiorcy turystycznego, operującego  

w destynacji, możliwość przedstawienia turyście oferty okołonoclego-

wej związanej z pobytem w destynacji, 

− jest atutem promocyjnym miasta Krakowa jako destynacji przyjaznej 

turystom, 

− zapewnia przewagę konkurencyjną Krakowa w stosunku do destynacji, 

które takich formuł nie mają, 

− stwarza możliwość mobilizacji społecznej mieszkańców destynacji, za-

równo w zakresie informacyjnym na temat występujących w niej za-

grożeń, jak i niesienia bezpośredniej pomocy turyście, 

− daje efekt „Oka Opatrzności”, co w dobie powszechnej komunikacji 

cyfrowej powinno stworzyć bardzo duży potencjał destynacji, zarówno 

pod względem możliwości udzielenia skutecznej i wystarczającej po-

mocy potrzebującemu turyście, jak i zbierania materiału dowodowego, 

ujawniającego zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi i podanymi 

do wiadomości zasadami przebywania w danej destynacji. Można to 

zaobserwować na ryc. 6. 

Rycina ta pokazuje, że istnieje naturalny poziom „fanum”26, który, 

proponowany w niniejszej pracy jako składowa projektu o nazwie „Koncepcja 

systemu bezpieczeństwa socjalnego turystów w destynacji Kraków”, może 

ulec wzmocnieniu pod warunkiem skrupulatnego zastosowania wszystkich 

opisanych w koncepcji elementów systemu. 

Projekt ten zakłada, że osoba odwiedzająca Kraków i jego mieszkań-

ców przyjeżdża do miasta w celach pozytywnych, zgodnych z ogólnie przyję-

tymi zasadami, wartościami etycznymi i moralnymi. Dlatego aksjomatem jest, 

że to osoba przyjazna miastu i jego mieszkańcom. Dzięki takiemu podsta-

 
25 Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Grabińska E., 

Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 r., tom I. Monografia, Badania triangulacyjne, 

Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2014, red. K. Borkowski, ISSN 

2299-2863, s. 44; http://www.mot.krakow.pl/badanie-ruchu-turystycznego.html. 
26 Patrz: przypis nr 20. 
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wowemu założeniu turysta uzyskuje status GOŚCIA i korzysta w pełni ze 

staropolskiej gościnności w Małopolsce. 

Badania i przemyślenia zawarte w tej pracy powinny posłużyć jako 

podstawa planowania wszelkiego rodzaju działań pomocy socjalnej dla tury-

stów przez organizacje, które już funkcjonują, i te, które powstaną w Krako-

wie w przyszłości. Możliwe, że propozycje sformułowane w pracy zostaną 

wykorzystane również w innych destynacjach.  

 
Ryc. 6. Efekt naturalnego oddziaływania sfery FANUM 

 
Źródło: K. Borkowski, zbiory własne, Telegazeta TVP 1, 8.03.2015 r. 

 

Generalnie działanie zwiększające poczucie u turysty bezpieczeństwa 

osobistego ma na celu stworzenie optymalnych warunków do odnowy psy-

chosomatycznej osób, które zdecydują się na coraz bardziej popularne pobyty 

wypoczynkowo-rekreacyjne w takich dużych miastach, jak Kraków. Po inten-

sywnych wielogodzinnych dniach pracy, przy potęgującym się zmęczeniu 

fizjologicznym organizm każdego człowieka wymaga procesu odnowy – re-

generacji, pozwalającego powrócić do najlepszego z możliwych poziomu 

dobrostanu. Można dyskutować o wyższości wypoczynku w górach, nad mo-

rzem czy generalnie w obszarach niezurbanizowanych, jednak wielkość ruchu 

turystycznego, docierającego rokrocznie do Krakowa, dobitnie wskazuje, że 

istnieje wypoczynek miejski – i to nie tylko w modnej ostatnio formie pod 

nazwa „city break”, lecz w o wiele szerszym wymiarze.  

Dodatkowo znamiennym wydaje się zjawisko zwiększania się ilości 

przyjeżdżających do Krakowa turystów, pomimo nagonki medialnej na temat 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Krakowie. Gdyby zagrożenie 
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dla osób w ramach krótkotrwałego pobytu w destynacji o zanieczyszczonym 

powietrzu było realne, do takiego miejsca mało kto bez stosownych zabezpie-

czeń, by się wybrał. Również rozpowszechnianie informacji o Krakowie jako 

mieście permanentnych burd pseudokibiców, w żaden sposób nie wpływa na 

liczbę docierających do miasta turystów. Genius Loci Cracoviensis – ta wy-

jątkowa atmosfera miasta jest najwyżej ocenianym elementem oferty miasta 

jako „produktu turystycznego – MIEJSCE” przez wszystkich odwiedzających 

Kraków w celach wypoczynkowych – tak turystów, jak również odwiedzają-

cych jednodniowych.  

W rankingu celów przyjazdów do Krakowa, wypoczynek w Krakowie 

plasuje się na drugim miejscu, zaraz za zwiedzaniem zabytków. Jest to przeli-

czalny dowód, że w mieście tym można wypoczywać i to aktywnie. Jednym  

z argumentów za tym, że jest to aktywny wypoczynek, jest fakt poruszania się 

pieszo turystów w zachowanym do dnia dzisiejszego średniowiecznym cen-

trum Krakowa z jego zabytkową zabudową. Większość z odwiedzających 

Kraków spaceruje po płycie Rynku Głównego, uliczkach Starego Miasta, 

wędruje Bulwarami Wiślanymi, czy po zaułkach krakowskiego Kazimierza. 

Celowo gospodarze Miasta nie wybudowali kolejnego mostu przez Wisłę  

z Kazimierza do Podgórza, a kładkę dla pieszych i rowerzystów, by przenieść 

(zdeglomerować) ruch turystyczny na drugą stronę Wisły – ale właśnie nie 

samochodami, lecz dla turystów poruszających się po mieście na piechotę. 

Taka wędrówka zamyka się dziennie w około 10-12 kilometrach przewędro-

wanych po uliczkach miasta. Tak więc turysta, chcący zwiedzić Kraków, 

skazany jest z góry na wysiłek fizyczny. Wypoczywa w mieście aktywnie,  

czasami nawet tego nie zauważając. Tak jak różne są dyscypliny sportu,  

w tym brydż, szachy czy e-sport, tak różne są formy wypoczynku – i z punktu 

widzenia decydentów i gestorów miejsca, warto o tę formę wypoczynku  

w Krakowie kreatywnie zadbać. Będzie to z korzyścią tak dla gości odwiedza-

jących zwanych turystami, czy tylko jednodniowych odwiedzających, jak  

i stałych mieszkańców. Dlatego tak istotne jest uchwycenie i monitorowanie 

odczuć osób, które z ciekawości świata i ludzi wybrały na czas swojego wy-

poczynku właśnie to miejsce.  

Opracowany system monitorowania subiektywnych odczuć osób 

przyjezdnych, będących kategorią jakościową, został przełożony na język 

liczb i stał się kategorią przeliczalną metodami statystycznymi, dostępnymi 

analizie ilościowej. Jednocześnie przedstawić można nowatorski wskaźnik 

NFS (Net Fear Score – Wskaźnik Lęku, Obaw, Strachu przed przyjazdem do 

danej destynacji), będący generalnie wskaźnikiem progu podejmowanych  

w życiu decyzji, który może znaleźć uniwersalne zastosowanie w wielu in-

nych dziedzinach życia – aczkolwiek turystyka, będąc kwintesencją przeja-
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wów życia pozbawionego ograniczeń i zawiłości codzienności, może być 

dobrym poligonem badawczym do testowania tego wskaźnika. 

Zarazem zaproponowany system kompensacyjny „PROXENOS 

CRACOVIENSIS”, obejmujący uzasadnioną pomoc socjalną, udzielaną 

osobom będącym w nagłej potrzebie, spełnia wymogi dzisiejszej cywiliza-

cji i potrafi zapewnić efekt promocji miejsca na poziomie nazywanym  

w teorii marketingu „ewangelicznym”. Założono, że jeżeli zagwarantować 

ten sam poziom równości bezpieczeństwa stałym mieszkańcom danej desty-

nacji, jak i czasowo destynację odwiedzającym turystom, wówczas wydaje się 

prawdopodobne zaistnienie „realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek”. 

Opisany system, będący rodzajem wsparcia socjalnego, zakłada, że osoba 

deklarująca pobyt turystyczny w Krakowie składałaby stosowną deklarację  

(w formie pisemnej/elektronicznej na portalu rejestracyjnym destynacji), jed-

nocześnie zapoznając się z zasadami przebywania w destynacji i zobowiązu-

jąc się do ich przestrzegania. Zainteresowany byłby świadom, że w razie po-

trzeby ma prawo prosić o tego typu pomoc każdą osobę znajdującą się w po-

bliżu (w szczególności mieszkańca miasta), a nie tylko osobę funkcyjną. 

Problem ten zasługiwał na głębszą analizę, gdyż „turysta poszukuje  

w trakcie swojej podróży takich miejsc, w których będzie się czuł dobrze  

i bezpiecznie. Oznacza to, że każdy stan identyfikowany przez turystę jako 

zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia czy też realizacji planów wakacyjnych, 

będzie powodował zmianę kierunku wyjazdu, a w krańcowym przypadku 

rezygnację z niego”. Sama odpowiedź na pytanie: „Czy chcesz tu jeszcze 

wrócić?” określa siłę marki regionu. Jest diagnozą jego naturalnej oferty, nie 

opierającej się na płatnych zabiegach promocyjnych, lecz na „buzz marketin-

gu”, a nawet jego nowoczesnej wersji, określanej w literaturze jako „marke-

ting ewangeliczny”. Efekt ten bierze się z kumulacji, a zarazem z multiplika-

cji subiektywnego przekonania pojedynczego turysty, który uzyskał w danej 

destynacji wysoki poziom satysfakcji z pobytu. 

Turysta wybiera się w swoją podróż w czasie poza pracą zawodową, 

czyli w tak zwanym czasie wolnym, a nawet czystej jego formie nazywanej 

„czasem wolnym/uwolnionym”. Turysta czyni to dobrowolnie i nikt go do 

tego nie zmusza. Wydatkuje podczas takiego pobytu (w ramach „transferu 

turystycznego”) swoje wcześniej zarobione pieniądze, ewentualnie pieniądze 

 z zaciągniętego na tę podróż kredytu w banku. Generalnie robi to dla swojej 

przyjemności. Jeżeli osoba taka uzyska odpowiedni poziom satysfakcji z po-

bytu w destynacji, wówczas włącza się ów marketing szeptany, będący cenio-

ną formą promocji z racji dużej wiarygodności informacji konsumenckich. 

Ludzie są bardziej skłonni wierzyć pozytywnym opiniom swoich znajomych 

o produkcie, którego używali, niż np. płatnym informacjom medialnym. Mar-

keting ewangeliczny jest rozwiniętą formą marketingu szeptanego, która two-
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rzy silne zaufanie i wiarę w produkt lub usługę. Wówczas klient stara się 

przekonać do tej usługi inne znane sobie osoby, z własnej nieprzymuszonej 

woli. 

Powoli jednak również i w to miejsce w przestrzeni informacyjnej, 

próbują wkraczać zarabiający na promocji przedsiębiorcy, jako influencerzy, 

blogerzy czy youtuberzy. Dlatego też każda destynacja turystyczna powinna 

mieć własny, obiektywny system monitorowania odczuć odwiedzających ją 

podróżnych. Jest to potrzebne, by w obliczu „hejtu” móc wyciągnąć materiał, 

który nie budzi żadnych wątpliwości co do jego wiarygodności i przedstawić 

publicznie tak mieszkańcom destynacji, jak i całemu światu; całemu światu, 

bo taki zasięg na dzisiejsza infosfera. Monitoring odczuć turystów umożliwia 

również wytworzenie zobiektywizowanego, bo pochodzącego z indywidual-

nych subiektywnych obserwacji, obrazu odwiedzonej przez nich destynacji. 

Mając wystarczająco dużą próbę danych, pochodzących z pomiarów, tą samą 

metodą i tym samym narzędziem badawczym z lat poprzednich, można doko-

nywać głębszych analiz na podzbiorowościach, bez obaw popełnienia błędów 

statystycznie istotnych (na przykład w podziale na płeć respondentów). 

Warto powtórzyć jako aksjomat że: „bezpieczeństwo osobiste podró-

żującego stanowi kluczowy element każdej podróży, dlatego też tak istotne 

jest, aby udostępnianie osobom podróżującym kolejnych obszarów przestrze-

ni, tak geograficznej, jak i społecznej, odbywało się nie tylko na podstawie 

analizy ekonomicznej korzyści finansowych, uzyskiwanych dzięki przyjezd-

nym (turystom), ale przede wszystkim w odniesieniu do eufunkcjonalnego 

kształtowania kontaktów nawiedzających się społeczności – z zachowaniem  

i poszanowaniem elementarnych zasad etycznych oraz moralnych obowiązu-

jących w danej destynacji”. Oznacza to po pierwsze konieczność podnoszenia 

poziomu świadomości turystów (m.in. utwierdzanie ich w przekonaniu, że 

cały czas są w destynacji gośćmi, a nie klientami), a po drugie – dużą aktyw-

ność informacyjną władz samorządowych, skierowaną do mieszkańców danej 

destynacji, wyjaśniającą im m.in. kwestie zachowań i obyczajów turystów.  

Gościnność i życzliwość mieszkańców danej destynacji jest bardzo 

istotnym elementem umożliwiającym odwiedzającemu wejście w styczność 

osobistą ze środowiskiem odwiedzanym, tak jak definiuje to socjolog turysty-

ki, Krzysztof Przecławski. Zarazem stwarzają one autentyczne podstawy do 

wzajemnego zrozumienia się odwiedzanych i odwiedzających, a co za tym 

idzie do akceptacji odmienności i wyeliminowania strachu przed „niezna-

nym”, „obcym”, „innym”. Bezpieczeństwo socjalne turysty realizuje się jako  

„równość bezpieczeństwa wyrażająca się w tym, że bezpieczeństwo socjalne 

turysty jest wolnością od zagrożeń, które skutkują brakiem lub niedostatkiem 

środków utrzymania osób, będących czasowo poza swoim stałym miejscem 

przebywania, a podróżujących turystycznie”. Jeżeli zagwarantować ten sam 
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poziom równości bezpieczeństwa socjalnego stałym mieszkańcom danej de-

stynacji i turystom czasowo destynację odwiedzającym, wówczas wydaje się 

prawdopodobne zaistnienie sygnalizowanych przez R. Szarfenberga „realnych 

gwarancji pełnego rozwoju jednostek”. Zakładając, że zabezpieczenie spo-

łeczne powinno być uprawnieniem wszystkich obywateli i powinno być sku-

tecznie realizowane w razie potrzeby, to osoby odwiedzające (turyści) daną 

destynację, traktowane jako społecznie pożądana część lokalnej struktury 

społecznej, winne móc w uzasadnionej sytuacją potrzebie w pełni korzystać  

z socjalnych uprawnień obywatelskich stałych mieszkańców destynacji.  

U osób będących w podróży turystycznej, zniknie wówczas przekonanie, że 

jako „obce” są wykluczone społecznie w kontekście dostępu do systemu za-

bezpieczenia socjalnego w danej destynacji.  

Odsetek osób, którym przyszłoby udzielać pomocy w trakcie ich po-

bytu w Krakowie jest statystycznie nieistotny i można by, podchodząc do tego 

w sposób wyrachowany, problem tych ludzi zignorować. Przy tak potężnych 

kwotach pieniędzy pozostawianych przez turystów w Krakowie można   

w ramach rachunku strat i zysków pogodzić się z ewentualną stratą. Jednak, 

gdy przyjrzeć się temu problemowi dokładniej, dochodzimy do konkluzji, że 

warto pomagać osobom, które znalazły się w autentycznej potrzebie, gdyż  

w ten sposób utwierdzamy resztę turystów będących „bezproblemowymi”  

w przekonaniu, że mogą czuć się w Krakowie bezpieczne i spokojnie wypo-

czywać. Mogą to robić, będąc przekonanymi, że gdyby coś im się przydarzy-

ło, nie zostałyby same z problemem, lecz udzielono by im skutecznej pomocy 

w jego rozwiązaniu. Ten komfort psychiczny, jako swoista gwarancja bezpie-

czeństwa, leży u podstaw skutecznej odnowy psychosomatycznej każdego 

człowieka, jak również jego dobrostanu i winien być oferowany w każdej 

destynacji, która poważnie myśli o rozwoju funkcji turystycznej na swoim 

terenie. 
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KRAKOWSCY PRZEDSIĘBIORCY TURYSTYCZNI  

WOBEC PANDEMII COVID-19  

 

Cracow tourism entrepreneurs and the COVID-19 pandemic  

 
Abstrakt 

Wybuch pandemii w  drastyczny sposób dotyka całego łańcucha dostaw w gospo-

darce turystycznej, powoduje wizualną pustkę i załamanie finansowe przedsię-

biorstw. Dla zdiagnozowania skali zjawiska przeprowadzono badanie sondażowe me-

todą CAWI w dniach 15-16 marca 2020 roku wśród krakowskich przedsiębiorców 

turystycznych. Oceniano skalę spadku sprzedaży i rezerwacji, postawy wobec per-

spektyw odrodzenia ruchu turystycznego, planowanych narzędzi ponownego pobu-

dzenia komercjalizacji i oczekiwać w tym względzie od samorządu terytorialnego.  

Z naturalnego przebiegu pandemii opinie zapewne uległy zmianie ale artykuł prezen-

tuje stan zjawiska na połowę marca 2020 roku. 

Słowa kluczowe: Covid-19, turystyka, Kraków, przedsiębiorcy turystyczni, postawy, 

wpływ 

 

Abstract 

The outbreak of a pandemic drastically affects the entire supply chain in the tourism 

economy and visual void and financial collapse of enterprises. To diagnose the scale 

of the phenomenon, the CAWI survey was conducted on March 15-16, 2020, with 165 

entrepreneurs taking part. The scale of sales decline, attitudes towards prospects for 

a revival of tourism, planned tools for re-stimulating commercialization were as-

sessed and in this respect expected from local government. From the natural course 

of the pandemic, opinions have probably changed, but this article presents the state 

of the phenomenon in mid-March 2020. 

Keywords:  Covid-19, tourism, Krakow, tourism entrepreneurs, attitudes, impact 

 

 

 

Turystyka w Krakowie w 2019  roku 

 

Liczba odwiedzających Kraków w ostatnich latach wciąż wzrasta;  

w 2019 wyniosła 14,05 mln osób, w tym 3,3 mln to odwiedzający z zagranicy, 

a 10,75 mln odwiedzający krajowi [Ruch…, 2019]. Udział odwiedzających jed-

nodniowych ulegał zwiększeniu od 2015 roku z 1,9 mln do 3,9 mln osób, co 

oznacza wzrost bezwzględnej liczby osób pojawiających się  w przestrzeni,  

przede wszystkim Starego Miasta, aż o 95% w ciągu siedmiu lat (licząc nawet 

od 2013 roku). Zdecydowanie większy ruch odwiedzających jednodniowych 
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tworzyli Polacy: 3,65 mln osób stanowiących 35% całego ruchu krajowego 

(wzrost w ciągu sześciu lat o 89%). Mimo, że liczba odwiedzających jedno-

dniowych z zagranicy była o wiele mniejsza (250 tys.), to skala jej wzrostu była 

większa i wynosiła 150% od 2013 roku [Ruch…, 2019]. Wśród odwiedzających 

Kraków ogółem większą część stanowili turyści w liczbie 10,15 mln osób, z 

czego 7,1 mln to turyści krajowi, a 3,05 mln to turyści zagraniczni [Ruch…, 

2019]. W 2019 roku turyści w trakcie pobytu w Krakowie wydali 7,5 mld zło-

tych (wobec 6,48 mld złotych w 2018 roku).  

PKB wytworzony przez branżę turystyczną w roku 2016 wynosi ponad 

8% całego PKB miasta. Szacuje się, że turystyka tworzyła w Krakowie 29 tys. 

stałych miejsc pracy, a biorąc pod uwagę efekty mnożnikowe, generuje ich 

poda 40 tys. Oznacza to, że udział gospodarki turystycznej w zatrudnieniu  

w całej gospodarce Krakowa przekracza 10%. Suma podatków i opłat bezpo-

średnio wygenerowanych przez branżę turystyczną, które zostały odprowa-

dzone do budżetu miasta w 2016 roku, wynosi około 170 mln zł. Uwzględniając 

efekty mnożnikowe, kwota odprowadzanych przez podmioty gospodarki tury-

stycznej podatków i opłat wyniosła 244 mln zł, co stanowiło 5,25% dochodów 

budżetu miasta [Seweryn i in., 2017]. Tak więc turystyka była i będzie ważną 

ekonomicznie, ale nie dominującą funkcją gospodarczą Krakowa. 

Macierzowa analiza strategiczna produktów turystycznych Krakowa, 

oparta o zmodyfikowaną metodologię ADL konkurencyjności i atrakcyjności 

[Polityka…, 2019], obliczona na koniec 2019 roku, wskazywała na silną pozy-

cję niektórych z nich w skali międzynarodowej. 

 
Tab.1. Analiza macierzowa konkurencyjności i atrakcyjności produktów  

turystycznych Krakowa na koniec 2019 roku 

 

produkty 

konkurencyjność atrakcyjność 

atrak-

cje 

infra-

struk-

tura 

do-

stęp-

ność 

index seg-

ment 

ko-

rzyść 

ekon. 

możl. 

reali-

zacji 

index 

waga (%) 

 

20 40 40  40 30 30  

turystyka  

religijna 

5 4 4 3,6 3 3 4 3,5 

turystyka 

medyczna 

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

city break 

 

5 5 4 4,6 4 4 5 4,3 

wydarzenia 

kulturalne 

2 4 3 3,2 2 3 2 3,3 

kongresy  

i konferencje 

5 4 4 3,8 3 5 3 3,6 
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incentive 

 

3 3 3 3,0 3 4 2 3,0 

pobyty  

tematyczne 

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

gastronomia 

 

3 4 4 3,8 2 4 3 2,9 

Opracowanie: B. Walas – analiza własna na podstawie warsztatu z przedsiębiorcami 

 

Niemniej Kraków zaczynał odczuwać negatywne skutki  przeciążenia 

ruchem turystycznym i strukturą bazy noclegowej; zdefiniowano i opisano  

w literaturze takie zjawiska jak: gospodarka nocna [Pawlusiński, 2018], hiper-

trofia turystyczna [Zmyślony, 2019], gentryfikacja [Kowalczyk-Anioł, 2018], 

zjawisko odporności socjopsychologicznej mieszkańców Krakowa [Szromek  

i in., 2020] czy najem krótkoterminowy [Walas, 2019]. Problematyka ta była 

tematem konferencji międzynarodowej w ramach projektu „Miasta Histo-

ryczne 3.0”, prowadzonego przez Kraków [Miasta…, 2018]. Szereg zestawio-

nych poniżej wskaźników ilościowych wskazywało na osiąganie przez Kraków 

punktu krytycznego. 

 
Tab. 2. Wskaźniki pomiaru obciążenia ruchem turystycznym 
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Polska 2,1 88,2 321,3 108 2,6 3,5 

Małopolska 3,0 153,4 409,9 916 6,7 9,9 

Kraków wg GUS 4,1 312,2 688,6 7 307 94,6 82,5 

Kraków wg UMK 5,6 1260,9 2783,2 29 510 132,6 298,6 

Warszawa 2,6 257,5 447,9 8 855 132,6 70,4 

Wiedeń 3,6 366,5 755,1 16 355 163,8 103,9 

Praga 3,5 358,4 759,1 15 917 183,2 160,6 

Budapeszt 7,0 616,5 1425,7 23 809 417,1 501,5 

Za: Kruczek Z., Obliczenia własne na podstawie danych GUS, Urzędów Statystycznych 

Austrii, Czech i Węgier  oraz szacunków, w: Diagnoza turystyki w Krakowie w 2019,  

Kraków 2019. 
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 Przebieg zjawisk związanych z ruchem turystycznym wskazywał na 

konieczność podejmowania działań, mogących wprowadzić docelowy model 

zrównoważonego rozwoju turystyki w Krakowie. Wybuch epidemii spowodo-

wał, ze analizy powyższa straciły całkowicie na aktualności. 

 

 

Krakowscy przedsiębiorcy turystyczni w obliczu COVID-19 

 

Chociaż pandemia zaczęła się w Polsce nieco później niż w innych kra-

jach europejskich, to już w połowie marca 2020 roku odnotowywano niezwykle 

negatywne zjawiska i można było określać hipotetyczne jej skutki, zmieniające 

się z tygodnia na tydzień. Według stanu na kwiecień 2020 roku zestaw praw-

dopodobnych zmian wewnątrz przemysłu turystycznego w Polsce i w otocze-

niu ilustruje poniższa tabela. 

 
Tab. 3. Hipotetyczne konsekwencje pandemii  

w otoczeniu i wewnątrz przemysłu turystycznego 

Otoczenie Rynek turystyczny 

zróżnicowanie terminów swobody po-

ruszania się i wyjazdów w krajach  

zmiany w systemie prowizyjnym OTA            

i zasadach rozliczeń 

spadek cen usług wzrost konkurencji i konflikty intere-

sów 

spadek siły nabywczej zmiany własności kapitału obiektów 

noclegowych 

obawa o bezpieczeństwo 
 ograniczenia formalne najmu krótko-

terminowego 

obawa mieszkańców w kontaktach  

z przyjezdnymi 

krótsze pobyty 

wprowadzanie narzędzi protekcjonizmu 

rynku krajowego 

wzrost cen biletów lotniczych 

presja na wydatki publiczne 

 
ograniczenie tanich linii lotniczych 

 rynek pracodawcy w zatrudnieniu „tłok” w reklamie turystycznej miejsc 

docelowych 

kontrole sanitarne na granicach 

 
preferencje  rynku krajowego 

koncentracja europejskich linii lotni-

czych 
spadek wskaźników ADR i RevPAR 

innowacyjne rozwiązania IT  bankructwa  

protekcjonistyczne stawki podatkowe  

i podatku VAT dla hoteli w niektórych 

krajach 

ograniczenie, przeniesienie w  czasie tu-

rystycznych wydarzeń komercyjnych  
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regres branżowych NGO i samorządu 

gospodarczego 

koniec formuły „first minute”  

i  zmniejszenie znaczenia ofert non-ref   

kolejne fale pandemii    

opracowanie własne 

 

Dla zdiagnozowania skali zjawiska przeprowadzono badanie sonda-

żowe w dniach 15-16 marca 2020 roku, których wzięło udział 165 przedsię-

biorców. Oceniano skalę spadku sprzedaży, postawy wobec perspektyw od-

rodzenia ruchu turystycznego, planowanych narzędzi ponownego pobudzenia 

komercjalizacji i oczekiwań w tym względzie od samorządu terytorialnego. 

Daty przeprowadzenia sondażu są niezwykle istotne dla interpretacji wyni-

ków, bowiem dalszy rozwój sytuacji pandemicznej zapewne weryfikowałby 

opinie przedsiębiorców, jak i postawione pytania. 

Badanie przeprowadzono metodą CAWI, co powodowało, że dobór 

próby nie mógł mieć charakteru celowego. Stąd też w strukturze próby przed-

siębiorców występuje nadmiar przewodników, a niewielka ilość zarządzają-

cych bazą noclegową czy gastronomią. 

 
Tab. 4. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej  

w turystyce przez badanych 

l.p. rodzaj działalności 
liczba respon-

dentów 
% 

1 hotelarz 25 15.2 

2 najem krótkoterminowy 10 6.1 

3 biuro podróży turystyki wyjazdowej 4 2.4 

4 biuro podróży turystyki przyjazdowej 33 20.0 

5 biuro podróży mieszane 10 6.1 

6 przewoźnik autokarowy 12 7.3 

7 przewodnik miejski 59 35.8 

8 atrakcja/muzeum 4 2.4 

9 gastronomia 8 4.8 

10 łączna ilość osób 165 100 

źródło: badania własne 

 

Konstrukcja pytań miała w pierwszym rzędzie ustalić stan spadku ob-

rotów finansowych w momencie badania, anulacji w kwietniu oraz prognoz na 

jesień 2020 roku. O ile już w połowie marca dla większości badanych spadek 

obrotów był praktycznie 100-procentowy, to w kwietniu przewidywano już za-

mknięcie działalności gospodarczej (6,1%), ale uznawano ciągle, że za wcze-

śnie na ocenę rezerwacji na jesień (43%). Niemniej wielu respondentów już 

odczuła spadek anulacji na okres jesienny. Strukturę opinii ilustrują poniższe 

tabele. 
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Tab. 5. Spadek obrotów od początku epidemii 

l.p. 
poziom spadku obrotów 

ilość responden-

tów 

% 

1 nie spadły 0 0,0 

2 do 20% 1 0.6 

3 21-30% 1 0.6 

4 31-40% 5 3.0 

5 41-50% 3 1.8 

6 51-60% 5 3.0 

7 61-70% 5 3.0 

8 71-80% 16 9.7 

9 praktycznie 100% 129 78.2 

źródło: badania własne 

 

Tab. 6. Spadek rezerwacji/zamówień od kwietnia 2020 

l.p. 
poziom spadku rezerwacji 

ilość responden-

tów 
% 

1 nie spadły 0 0,0 

2 do 30% 6 3.6 

3 31-50% 10 6.1 

4 51-70% 42 25.5 

5 praktycznie 100% 78 47.3 

6 zamknąłem działalność 10 6.1 

7 za wcześnie na ocenę 19 11.5 

źródło: badania własne 

 

Tab. 7. Spadek rezerwacji/zamówień na jesień 2020 

l.p. 
poziom spadku rezerwacji 

ilość responden-

tów 
% 

1 tak, w małej ilości 28 17.0 

2 tak, w znacznej ilości 21 12.7 

3 tak, praktycznie w 100% 6 3.6 

4 nie spadły 39 23.6 

5 zamknąłem działalność na jesień 0 0,0 

6 za wcześnie na ocenę 71 43.0 

źródło: badania własne 

 

Następnie postawiono przed respondentami zadanie ustosunkowania 

się do kilku tez, związanych zarówno z odbudową turystyki i własnej działal-

ności gospodarczej. Cały czas należy w interpretacji postaw brać pod uwagę 

moment przeprowadzenia badań oraz fakt, ze nie zostały wtedy jeszcze opra-

cowane programy wsparcia  „tarczy antykryzysowej”, ani miejskie, ani rzą-

dowe. Co zrozumiałe, artykułowali to sami badani: ”…na wiele prognoz jest 
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jeszcze dużo za wcześnie”, „…na pewno będziemy oczekiwać wsparcia od Mia-

sta, w każdej dziedzinie”. 

 
Tab.8. Poziom zgodności respondentów w tezami rozwoju sytuacji 

 
źródło: badania własne 

 

Uzyskane wyniki zgodności lub braku akceptacji tez wskazują na ko-

nieczność wsparcia przedsiębiorców, możliwe procesy integracji, ale i silnego 

konkurowania. Perspektywy odbudowy ruchu turystycznego, jak i własnej ren-

towności są odległe w czasie. 

 
Tab.9. Struktura produktów mających szansę  

na realną i szybką odbudowę przyjazdów 

l.p. 
Produkty o szybkiej odbudowie 

Ilość responden-

tów 

% 

1 city break 116 70.3 

2 turystyka medyczna 13 7.9 

3 turystyka religijna 51 30.9 

4 kongresy/konferencje 63 38.2 

5 wydarzenia kulturalne 62 37.6 

6 produkty tematyczne/szyte na miarę 66 40.0 

7 przyjazdy grupowe młodzieży szkolnej 54 32.7 

źródło: badania własne 

 

Przedsiębiorcy turystyczni w większości byli zgodni, że najpierw od-

rodzą się krótkie pobyty city break, chociaż wskazywali także na turystykę 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Odrobienie strat finansowych zabierze

kilka lat

Sytuacja wymaga głębokiej integracji i

współdziałania przedsiębiorców i…

W perspektywie kilku lat nie wrócimy do

wielkości przyjazdów z roku 2019

Narastać będą konflikty handlowe na tle

konkurencji

Dostawcy atrakcji powinni zmienić

organizację sprzedaży usług  i ich…

całkowicie się nie zgadzam nie zgadzam się

nie mam zdania zgadzam się

całkowicie się zgadzam
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szkolną, wydarzenia kulturalne czy kongresy i konferencje. Dalszy przebieg 

pandemii i perspektywy odmrażania gospodarki wykazały raczej mylną dia-

gnozę dotyczącą turystyki, chociażby szkolnej czy kongresowej. Być może od-

powiedzi miały bardziej charakter subiektywnych oczekiwań niż realnej oceny 

w momencie badania. 

Respondenci już w marcu wskazywali zdecydowanie na turystykę  in-

dywidualną jako segment najszybciej się odbudowujący i wskazywali w ko-

mentarzach na rolę bezpieczeństwa podróży i pobytu: „… Większe szanse mają 

proste produkty, realizujące zwykłą potrzebę zorganizowanej i bezpiecznej po-

dróży”. 

 
Tab.10. Typ turystyki, który  odbuduje się najszybciej 

l.p. 

Typy turystyki o szybkiej odbudowie 

Ilość re-

sponden-

tów 

% 

1 grupowa 16 9.7  

2 indywidualna 95 57.6  

3 jedna i druga 22 13.3  

4 trudno powiedzieć 32 19.4  

źródło: badania własne 

 
Tab.11.   Własne narzędzia promocji działalności gospodarczej w turystyce 

l.p. 
własne narzędzia promocyjne 

ilość  

respondentów 

% 

1 udział w targach B2C 8 4.8 

2 udział w  targach B2B 23 13.9 

3 udział w workshop’ach 18 10.9 

4 podróże studyjne w Krakowie dla partnerów 19 11.5 

5 podróże handlowe na rynki emisyjne 12 7.3 

6 kampanie Adwords 51 30.9 

7 kampanie remarketingowe 47 28.5 

8 druk materiałów promocyjnych/katalogów 11 6.7 

9 elastyczna polityka cenowa w kierunki cen niż-

szych 
48 29.1 

10 nie wiem 70 42.4 

źródło: badania własne 

 

Także paleta deklarowanych, własnych narzędzi promocyjnych, mają-

cych wesprzeć komercjalizację usług turystycznych, wydaje się z perspektywy 

czasu mało realna. Dotyczy to także tych, które są oczekiwane od Urzędu Mia-

sta. Pojawiły się także realne komentarze: ”…Trochę za wcześnie, żeby o tym 

myśleć. Nie wiemy, kiedy będzie można jeździć. Nie wiemy, czy w międzyczasie 

nie będzie trzeba się zająć czymś innym. Bez pomocy na pewno znaczna część 
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nas zaliczy grono bezrobotnych czyli też będzie de facto otrzymywała po-

moc…”. Co prawda poprzez kafeterię zamkniętą wskazywano tylko możliwe 

narzędzia, jednak wydaję się, że panowało nastawienie na zbyt tradycyjny wa-

riant promocji (mix). 

 
Tab.12. Narzędzia wsparcia  promocyjnego oczekiwane od Urzędu Miasta 

l.p. 

oczekiwane narzędzia wsparcia promocyjnego 

ilość re-

spon-

dentów 

% 

1 udział w workshop'ach 30 18.2 

2 udział w targach B2C 16 9.7 

3 udział w targach B2B 31 18.8 

4 organizacja podróży studyjnych w Krakowie dla part-

nerów 
62 37.6 

5 organizacja podróży dziennikarskich w Krakowie 46 27.9 

6 druk materiałów promocyjnych 33 20.0 

7 asysta w podróżach handlowych/wydarzeniach na ryn-

kach emisyjnych cele budowy wizerunku miasta 
31 18.8 

8 kampanie remarketingowe 63 38.2 

9 kampanie Adwords 53 32.1 

10 wspieranie pozyskania wydarzeń sektora MICE 47 28.5 

11 media społecznościowe 77 46.7 

12 blogerzy, influencerzy 34 20.6 

13 telewizyjne kampanie reklamowe 56 33.9 

14 kampanie outdoorowe 31 18.8 

 projekty grantowe mające komercjalizować ofertę 

Krakowa 
65 39.4  

 kampanie adresowane do krakowskich ekspatów ma-

jące na celu budowę rekomendacji  
27 16.4 % 

źródło: badania własne 

 

Zakończenie 

 

Analiza Tourist  Economics z Oxfordu w opracowaniu „Travel & To-

urism – Global COVID-19” z dnia 16 kwietnia [Goodgrer D.,  Kieran F., 2020] 

wskazuje, że przyjazdy na świecie spadną o co najmniej 10,5% w porównaniu 

z rokiem ubiegłym (co odpowiada mniejszej o 155 mln liczbie przyjazdów), ale 

istnieje znaczące ryzyko pogorszenia perspektyw na 2020 rok. W scenariuszu 

spadkowym globalne przyjazdy spadną wg prognoz o 17,9% w 2020 r. (o 263 

mln mniej przyjazdów niż w 2019 r.). Po ustabilizowaniu się sytuacji oczekuje 

się szybkiego ożywienia i poziomu powrotu podróży (do 2023 roku). Nie ma 

dotychczas, co zrozumiałe, scenariuszy odbudowy turystyki w Krakowie ze 
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względu na zbyt dużą ilość niewiadomych czynników, w tym kondycji przed-

siębiorców. Pojawiają się w przestrzeni medialnej skrajne refleksje nad narzę-

dziami kształtowania turystyki w mieście w okresie „po COVID-19”. Niemniej 

aktualna sytuacja naucza, że współczesne zarządzanie powinno być prowa-

dzone w oparciu o koncepcję VUCA. Zasady koncepcji bazują na  

− przewidywaniu problemów, które mogą narastać,  

− zrozumieniu konsekwencji problemów i działań,  

− docenieniu współzależności zmiennych, 

− przygotowaniu się na alternatywne realia i wyzwania przy interpretowa-

niu i wykorzystaniu istniejących możliwości. 

 
Koncepcja VUCA: 

volatility (zmienność)  

uncertainty (niepewność) 

complexity (złożoność)  

ambiguity (niejednoznaczność) 

 

 
 

 

Nie ulega wątpliwości, że w momencie pisania artykułu (koniec kwiet-

nia 2020) rozwój sytuacji był trudny do przewidzenia – zarówno po stronie po-

pytu, jak i podaży, a będzie on ulegał dalszej ewaluacji. Analiza strukturalna 

sektora (pięciu sił Portera) może wskazywać na warunki rywalizacji wewnątrz 

sektora usług turystycznych w Krakowie, który rozpocznie swój rozwój „od 

zera”. Stąd też znajdzie się prawdopodobnie w fazie wprowadzenie na rynek,   

z trzema podstawowymi cechami:  

− działalność niedochodowa w krótkim okresie czasu,  

− ujemna płynność finansowa,  

− potrzeby kapitałowe na finansowanie działalności. 
 

ZMIENNOŚĆ

Fakt i możliwość zmiany jest 
znana. Nie wiadomo jak może 

wyglądać i jak się do niej 
przygotować

NIEPEWNOŚĆ

Zmiany są nieoczekiwane jak 
samo jak czas ich trwania

WIELOZNACZNOŚĆ

Związki przyczynowo-skutkowe 
są niejasne, brak precedensów i 

doświadczeń

ZŁOŻONOŚĆ

Wiele elementów i zmiennych

VUCA
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Tabela 13. Hipotetyczna analiza pięciu sił Portera  

dla branży turystycznej Krakowa 

siła przetargowa 

dostawców 

wysoki wybór dostawców konkurujących ceną i dotychczaso-

wym miejscem w łańcuchu dostaw 

siła przetargowa 

nabywców 

silne uzależnienie od połączeń lotniczych, subiektywnej oceny 

stanu sanitarnego, ceny pakietowej, obecności w systemach re-

zerwacyjnych 

rywalizacja we-

wnątrz sektora 

duża  rywalizacja między firmami (hotele, najem krótkotermi-

nowy przewodnicy miejscy, transport turystyczny, w mniej-

szym stopniu gastronomia). W najtrudniejszej sytuacji znajdą 

się przewodnicy, którzy z powodu epidemii zawiesili lub zlikwi-

dowali działalność gospodarczą. 

groźba pojawienia 

się nowych kon-

kurentów 

silne bariery wejścia na rynek ale zerwanie dotychczasowego 

łańcucha dostaw może spowodować zmiany kapitałowe w sek-

torze usług noclegowych, gastronomii, biurach podróży czy 

transporcie. 

groźba pojawienia 

się substytutów 

konkurencja  dla Krakowa miasta historyczne. Bariery prawne 

– regulacje swobody poruszania się, formalności graniczne,  

połączenia lotnicze, sukcesywność dopuszczania usług do peł-

nej działalności. 

opracowanie własne 

 

Nie ulega wątpliwości, że strategiczne działania instytucji publicznych 

powinny dotyczyć głównie wsparcia podaży, a nie popytu. 
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THE CONSTANTLY GROWING ENERGY CONSUMPTION  

VS. HUMAN HEALTH DAMAGES  

AND ENVIRONMENTAL POLLUTION IN CHINA 

Zagrożenia dla zdrowia i zanieczyszczenie środowiska  

a wzrastające zużycie energii w Chinach  
 
 
 
Abstract 

The Chinese environmental pollution and human health damages reached the point 

when the Chinese policy had to change direction. This research will try to identify the 

potential variables of the following issue: constantly growing energy consumption vs. 

human health damages and environmental pollution conflict in China. The identifica-

tion of variables will be done through the lens of Sustainable Development Theory. This 

study tries to weight the interactions among variables, find the most reactive and influ-

ential ones in order to give suggestions to the Chinese policy for changes. The interac-

tion among variables has been measured by the Multi-Attribute Utility Theory and 

Cross-impact matrix.  

Keywords: China, environmental pollution, energy consumption, health, sustainable 

development, Multi-Attribute Utility Theory, Cross-impact matrix 

 

 

Streszczenie 

Chińskie zanieczyszczenie środowiska i szkody dla zdrowia ludzkiego osiągnęły punkt, 

w którym chińska polityka musiała zmienić kierunek. W artykule podjęto próbę wskaza-

nia potencjalnych zmiennych problemu stale rosnącego zużycia energii i wynikających 

z tego powodu szkód dla zdrowia ludzi, a także wpływu na zanieczyszczenie środowiska 

w Chinach. Identyfikacji zmiennych dokonuje się poprzez pryzmat teorii zrówn-

oważonego rozwoju.  

W niniejszym badaniu podjęto próbę wyważenia interakcji między zmiennymi, znalezi-

enia najbardziej reaktywnych i wpływowych elementów – w celu przedstawienia 

sugestii dotyczących chińskiej polityki zmian. Interakcja między zmiennymi została 

zmierzona za pomocą teorii narzędzia Multi-Attribute Utility i macierzy oddziaływania 

krzyżowego. 

Słowa kluczowe: Chiny, zanieczyszczenie środowiska, zużycie energii, zdrowie, zrówn-

oważony rozwój, Multi-Attribute Utility Theory, macierze oddziaływania krzyżowego 
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Introduction 

China has achieved the Great Economic Transformation in the last 30 

years (China Greentech Initative, 2013). The Great Chinese Economic Trans-

formation required constantly growing energy supply (Brandt & Rawski, 

2008). At the beginning of the Transformation, China‘s energy consumption 

grew relatively slowly and domestic production could follow it. The second 

period was from 1973 to the beginning of early 90‘s, in which total energy out-

put exceeded total consumption with a moderate annual growth rate. The third 

period of the Transformation began in 1992. Since then China‘s energy con-

sumption has overtaken domestic production and the country has become a net 

energy importer (Zhao & Wu, 2007). China now is the biggest energy consumer 

of the world, overtaken by US in 2009 (Barchfield, 2010). 

The conflict between the constantly growing energy demands of China 

vs. the ecological damage of the growing energy consumption has been chosen 

for this analysis, because the Chinese Great Economic Transformation has  

a high ecological price. The stakeholders are on one hand the government and 

the significant beneficiaries of the growing economy, and the other hand the 

suffering population. However, the environmental and socio-economic position 

of the Chinese population is not perfectly one-sided, because the economic 

growth should be seen in a context of improving the livelihood conditions for 

the whole society. The driving forces behind the conflict mostly depend on the 

economic structure of China. The whole Chinese economy has been built on 

the constantly sustained economic growth. The constant economic growth re-

quires continuously raising energy supply. The Chinese leaders and scholars 

agree that energy is of key strategic importance for China’s economic develop-

ment, social stability, and national security and the realization of China’s na-

tional interests is highly dependent on the access to sufficient energy resources. 

China’s fast developing market economy has been locked in a “tiger-riding di-

lemma”, i.e. any slow-down in economic growth might cause social unrest and 

popular resentment. (Xing, 2008). In proportion with the rate of economic 

growth, the ecological damages and environmental pollution have been grow-

ing constantly with the same rate in China. The energy consumption of China 

increased dramatically with 130 per cent between 2010 and 2013. Since this 

energy originated primarily from fossil sources, the environmental conse-

quences were detrimental to environment and human health, particularly in 

densely populated areas such as Beijing, where in  January 2013 a severe, long 

lasting smog occurred, which was dubbed by the citizens as “airpocalypse”. 

The concentration of hazardous particles was forty times the level deemed safe 

by the World Health Organization. Although air pollution is causing unbearable 

environmental conditions, depletion of freshwater resources and water pollu-

tion is considered to be the country's biggest environmental hazards. Industries 

along China's major surface water sources have also polluted the water supply 

about:blank
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heavily, both by continuous discharge and through industrial accidents. One  

of the most remembered case is a plant explosion in 2005, which leaked around 

one hundred tons of toxic chemicals into the Songhua river (Xu, 2014). Ac-

cording to the Global Burden of Disease Study in 2010, the incredible air pol-

lution had been responsible for 1.2 million premature deaths in China in 2010 

(Institute for Health Metrics and Evaluation at the University of Washington, 

2010).  The connection between environmental deterioration, the economic de-

pendence on fossil energy use, insufficient waste management and urbanisation 

together with unfavourable demographical development have been taken into 

consideration by the political leaders of the country according to the goals  

of the 12th and the 13th Five Year Plans (FYP). The process started already 

before and under the 2008 Beijing Olympics, when heavy environmental regu-

lation resulted a 30% improvement of air quality in just one year, and a corre-

sponding drop in cardio and respiratory diseases could be registered among the 

residents of Beijing (Wood, 2019). 

 

Problem Formulation 

The abovementioned contradictory driving forces have drifted China in 

this difficult situation. Because, without the growing economy, the country will 

not be able to keep up the already existing social structure of the country and 

the constantly growing standard of living of the population. It can eventuate 

social dissatisfaction and quandary. The constantly growing economy requires 

increasing energy consumption. The growing energy consumption generates 

larger and larger ecological damages and environmental pollution. The health 

conditions of the population are adversely affected by the ecological damages 

and environmental pollution. This cause and effect circle is not sustainable an-

ymore, because the environmental problems and the damage of human health 

reached the unbearable level in the last few years.   
 

Figure 1. Structure of the conflict 
                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Why this question is relevant and current? Because finding the solution 

is getting to be more and more urgent. The Chinese policy must be changed 

Constant eco-

nomic growth 
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radically, otherwise the whole country will have to face an ecological disaster 

in the near future. Finding solution is not such an easy thing, because different 

suggested solutions generate more and more debates on the national political 

stage, and in the same time on the international political stage too. However, 

this way of economic growth in China is not acceptable anymore, even for the 

Chinese people, even for the rest of the world. It is not the good way  

of sustainable development. 

Methods 

My research aims to discover 6 pieces of main variables of this conflict 

through the lens of Brundtland concept of Sustainable Development Theory 

(later: SD). I consider this conflict as a complex, transdisciplinary sustainability 

problem. That is why, I want to analyze these conflicts as a system. “A portfolio 

of methods, such as formative scenario analysis, system analysis, or multi-cri-

teria decision analysis contributes to the success of transdisciplinary processes, 

as evidenced by numerous case studies.” (Seidl, et al., 2013). I try to break up 

the system with the help of System Analysis method (Wuelser, et al., 2011). 

After that, I will illustrate the chosen factors in a simple cross impact matrix of 

influences. I plan to use the Multi- Attribute Utility Theory in order to define 

the interactions among the chosen factors (Seidl, et al., 2013). Additionally, I 

plan to know from this matrix, how strongly the different variables affects the 

other variables. Furthermore, how susceptible a variable is to change the sys-

tem. Additionally, how the variables will react to system changing. With the 

help of this analytical method, I want to find the driving factors of the conflict. 

If I can explore some of the main elements of this political and ecological con-

flict, I will be able to highlight the problematic parts of the Chinese energy 

strategy and policy, which will require some changes. 

It will not be possible to explore all of the variables of this conflict, because  

of the size limitation of my essay and the complexity of the problem too. That 

is why, I will use only 6 variables and the value of these elements will be meas-

ure subjectively by me. The essay will involve an analysis part giving a short 

but substantive overview of energy and environmental situation in China. Sta-

tistical information from international databases will provide data for the short 

overview in numbers about Chinese oil, natural gas, coal, hydroelectric power, 

nuclear, other renewable energy sources and the usage of them. I will give  

a short overview about the environmental and human health situation in num-

bers too. 

The essay will consider only the Chinese inland energy consumption, 

environmental pollution and the health conditions. The international effect  

of the Chinese energy consumption and pollution will not be considered in this 

research. The essay try to use the newest information and data from the inter-

national databases, which are published. The time period of the project is 2010-

2011. 
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Theoretical framework 

 

Sustainable development 

The definition of sustainable development was launched by the World 

Commission on Environmental and Development (later WCED) driven by Gro 

Harlem Brundtland in 1987: “Sustainable development is development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future gen-

erations to meet their own needs.” It consists of two concepts: the concept  

of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, to which over-

riding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state 

of technology and social organization on the environment’s ability to meet pre-

sent and future needs (WCED, 1987; Wuelser et al. 2011). The concept of sus-

tainable development was a ‘global objective’ to guide policies orientated to 

balance ‘economic and social systems and ecological conditions’. It is often 

represented with the ‘triple bottom line’ of economy, environment, and society 

(Seghezzo, 2009).  

Many different-, more complex- or specialized versions and ap-

proaches has been developed by the scientists and international organizations 

since 1987. The Brundtland concept of SD defined 3 dimensions, namely the 

economic, social and ecological dimension. The five dimension of sustainabil-

ity approach consider the space and time factor contrary to the Brundtland con-

ception. However, in this essay has been enunciated earlier, this essay will con-

cern the present time with present data and it will not cover a period or a future 

scenario. That is why the time and space dimension is not so relevant from my 

research point of view. The other critics of the Brundtland approach is the es-

sentially anthropocentric way of thinking. Lucas Seghezzo (2009) criticized the 

WCED approach: “It can then be inferred that, for the WCED, human welfare 

is the ultimate reason for the protection of natural capital.” In the case  

of China, the human health damage reached such an incredible level in the last 

few years, which justify putting this division on the most important position. 

Furthermore, the Brundtland concept’s other contested issue is the overestima-

tion of economy and economic growth (Seghezzo, 2009). This point was, why 

I have been chosen this approach. As I already mentioned in the problem for-

mulation, China cannot let any slowdown in its economic growth, otherwise 

the whole Chinese economy together with the social structure will get into  

a dubious situation. Additionally, the Chinese economic growth caused the ris-

ing energy consumption and environmental pollution. We can consider the eco-

nomic growth as a driving force in the environmental conflict too.    

  

System Analysis and the Multi- Attribute Utility Theory 

We can organize the modelling tools on two groups. One of the groups 

can include the analytic modelling methods, which breaks up the problem into 
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components.  The analytical modelling methods are characterizing the system 

properties and the impacts of variables. We can mention the System Analysis 

(later: SA) method in this group. 

 

 
Figure 2. Structure of the SA & MAUT combination. (Sholz & Tietje, 2002) 

 
                      System Analysis          Multi-Attribute Utility Theory 

 

 

The other group can be the synthetic modelling methods’ group. The 

aim of these methods to specify relationships among the variables, weighting 

their importance and combining their impact within a scenario or form a coher-

ent whole from separate elements. The Multi- Attribute Utility Theory (later: 

MAUT) is in the synthetic modelling group (Stevens, 2014). 

The evaluation process should encompass the analytical decomposition 

with the help of System Analysis and the synthesis with the MAUT, which en-

ables us to adequately describe important properties of highly complex cases 

by means of the attributes and their utility for the decision maker. On the other 

hand, different importance weights are included to provide trade-offs between 

(the utilities of) the attributes. The functional relationship between the system 

variables, their utility, and the weighting of the attributes depends on individual 

representations and subjective values. (Sholz & Tietje, 2002). I have to empha-

size the disadvantage of this approach. In a social-environmental conflict we 

always have subjectivity. It is many ways, how we can try to measure or weight 

social elements, but none of them will be objective. If the measurement of the 

variables is based on subjective decisions, the result of the cross-impact matrix 

(driven by MAUT) will not be able to provide objective results. However, it is 

relatively still one of the best methods to measure social-environmental com-

plex conflict and find its dominant or susceptible variables. (Seidl, et al., 2013)  

Analytic 

 

Synthetic 
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Analytical part 

 

Definition of variables 

 As it was mentioned in the theoretical part, the SD has 3 dimensions. 

I will use the dimensions and choose 2 variables from each of dimension. I will 

use these 6 variables in to the analysis. 

− Environmental dimension: The most important element of this conflict is 

the unbearable environmental pollution, which is already harmful to the 

Chinese population. The first variable will be the rate of environmental 

pollution. I will consider the rate of water and air pollution. Data of in-

ternational organizations has been used for the measurements. The other 

variable will be the rate of renewable energy consumption. This vari-

able was chosen because it has mostly inverse relationship with the first 

variable. If the rate of renewable energy usage increases, the rate of en-

vironmental pollution should decrease. It will be measured through with 

the national total primary energy consumption.  

− Social dimension:  The health condition of the population will be the 

third variable. This variable will mean the number of premature deaths, 

which was contributed by air pollution. Furthermore, the number  

of premature deaths, which was contributed by unsafe water. Health ex-

penditure will be the fourth variable. It will be measured in the annual 

health expenditures in US dollar. 

− Economic dimension: Economic growth will be used as a fifth variable. 

The Chinese GDP will be the indicator of this variable. I will use the 

Chinese GDP per capita for the measurements. The rate of fossil energy 

consumption is specified in the percentage of the national total primary 

energy consumption, namely coal, oil and natural gas (LNG in the natural 

gas).  

 

Variables in numbers 

Environmental pollution in numbers will represent an impressive infor-

mation. The air and water pollution are the biggest problem in China. Accord-

ing to State Environmental Protection Administration and Miao Hong the water 

pollution situation is incredible. “It is reported that more than 70 percent  

of China's rivers and lakes are polluted while underground water in 90 percent 

of Chinese cities is also affected. It is estimated that more than 300 million 

people nationwide have no access to clean water. Severe pollution prompted 

51,000 public disputes last year, which caused a great threat to social stability” 

(Hong, 2006). Although air pollution received the biggest international atten-

tion, the quantity of the water pollution is almost the same than the air pollution. 
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The World Bank declared that only one percent of the Chinese 560 million ur-

ban residents can breathe safe air, according to the EU standards (Thompson, 

2013).” Fewer than 1% of the 500 largest cities in the PRC meet the air quality 

standards recommended by the World Health Organization, and 7 of these cit-

ies are ranked among the 10 most polluted cities in the world” (Qingfeng & 

Crooks, 2012).  The abovementioned data confirm how serious level has been 

reached of environmental pollution in China. 

The rate of renewable energy use was less than 10% in 2017, which 

included the hydroelectric power and the other renewable energy sources to-

gether. This number is quite small compared to the total energy consumption 

(Dong, 2017). 91% of the total energy supply is covered by fossil sources Oil 

consumption, in particular, is rising quickly, thanks to rising imports (Fig. 3). 

 
Figure 3. China’s energy consumption by fuel. BP Statistical Review  

of World Energy 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to WHO approximately 2.3 million people deaths was cause 

by the environmental pollution in 2010 (Fig. 4). With this number China was 

ranked on the 2nd place in Asia. From the 2.3 million deaths 1.2 million prem-

ature deaths was caused by the air pollution in China in 2010, according to the 

Global Burden of Disease study. Figure 5. shows that 54.922 deaths were 

caused by the unsafe water in China in 2010.  The Ministry of Supervision re-

ports almost 1.700 water pollution accidents in every year. (Economy, 2013). 

A more recent study embracing a period of 27 years between 1990 and 2017 

(Zhou et al. 2017) found that the causes of premature deaths on 100,000 inhab-

itants taking into account the age composition of the population, were age 

standardised stroke, ischaemic heart disease, lung cancer, chronic obstructive 

pulmonary disease, and liver cancer in 2017 (Zhou et al. 2019). 
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Figure 4. Number of deaths due to Environmental pollution in Asia 

 (Konrad Adenauer Stiftung Media Programme Asia, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 5. Number of Deaths due to Unsafe Water in Asia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 6. Chinese health expenditure  per capita in 2014 
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Figure 7. GDP per capita in China in USD 

(World Bank, www.tradingeconomics.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO’s report shows the annual Chinese health expenditure per cap-

ita in US dollar (USD) from 1995 to 2014 (Fig. 6). The constantly growing 

expenditure rapidly started to rise around 2009. The health expenditure per 

capita was almost 300 in USD in 2014. This number was around 150 USD 

in 2009. The Chinese GDP per capita (Fig. 7.) was 1.731,13 USD in 2005. 

From 2005 the Chinese GDP per capita has been rising sharply. It was 

4.433,36 USD in 2010 and by 2018 reached 7750 USD according to the 

latest data of World Bank. The Chinese GDP per capita and the rate of fossil 

energy consumption in the percentage of the national total primary energy 

consumption namely coal, oil and natural gas (LNG in the natural gas) have 

been used for the measurements, taking into consideration even the possible 

increase of renewable energy according to the strategies outlined in the 13th 

Five Years Plan.  

 
Analysis 

 

Cross- impact matrix 

The cross-impact matrix method is well suited for systematic descrip-

tion of all potential models of interaction between a given set of variables and 

the assessment of the strength of these interactions. (Schlange, 1995) Cross-

impact matrix (Fig. 8) shows the weighted influences between the individual 

six variables. In the matrix only direct impacts can be measured. The numbers 

from 1 to 6 along the top row are the same variables as along the left column. 

The variable interactions with each other. They will be considered in pairs in a 

clockwise direction (Stevens, et al., 2005).   
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Figure 8. The Cross-impact matrix 
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Evaluation:  

0: No impact (When the A variable does not have or weak effect on the B 

variable.)   

1: Weak impact (If a significant change in A will bring only a weak change 

in B.) 

2: Medium impact (If A require a lot of changes in order to achieve more 

or less equally amount of changes in B)  

3: Strong Impact (If I change A a little and B then change significantly.) 

(Vester, 2007)   

 

Variables:  

1. Rate of environmental pollution 

2. Rate of renewable energy sources 

3. Health condition of the population 

4. Health expenditure per capita 

5. Economic growth (GDP per capita) 

6. Rate of fossil energy consumption 
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The active total’s number will show for us an indication, how strongly 

the variables affect the rest of the system. We have to add up the numbers in  

a column. The two highest scores are the 13 and 15. These are the most influ-

ential variables and if something change these variables a little bit, the whole 

system will change soon too. Namely, the rate of fossil fuels energy consump-

tion in the total energy consumption is the most influential and dominant vari-

able. The second most influential variable is the economic growth per capita. 

The less influential variable is the health expenditures per capita. It means, that 

we have to change a lot in order to cause a little effect in the other variables and 

in the system. 

The highest passive total scores indicate the most reactive variables.  

It means that the variables with highest passive total score will change markedly 

as soon as something will happen in the system. According to the matrix the 

most reactive variable is the health condition of the population. The second 

most reactive variables are the Health expenditures and the Economic growth. 

The less reactive variable is the Rate of renewable energy sources in the total 

energy consumption. 

 

 

Reconnection with theories and with problem formulation 

According to the impact matrix, the variables of the economic division 

were the most influential. It means that the Brundtland conception was justified 

itself. My research also strengthening the opinion of Brundtland concept of SD, 

that the other SD concepts should not underestimate the relevancy and power 

of economic division! The pressure of economic growth can toss a country to 

the ecological catastrophe and push the people to the unbearable health situa-

tion. If we see the most reactive variable, we can understand, that the human 

health is the most fragile and sensitive element of a system. The health expendi-

ture depends highly from the rate of economic growth. That is why both varia-

bles (health condition of the population and health expenditures) are equally 

sensitive and reacting mostly together. If the people do not have enough money, 

they will not spend on health care. We can see how fragile the economic growth 

from the matrix too, and why China has not been ready to touch or modify its 

well working economic policy until its reach the unacceptable point. The an-

thropocentrism of the Brundtland conception is also got confirmation by my 

research, because the most reactive factor in the whole system is the human 

health. That is why it requires special attention.  

The recognition of environmental and health problems caused by the 

reckless growth and use of fossil energy is mirrored in the 13th Five Years Plan, 

which addresses the key problems of China’s economic and social development 

when it describes the economic boom as an “unbalanced, uncoordinated, and 
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unsustainable growth” and intends to facilitate a complex development in eco-

nomic, environmental, political, cultural and social areas to achieve the original 

long-term vision of a “moderately prosperous society in all respects” through 

innovative, coordinated, green, open, and inclusive growth by 2035 and a pow-

erful, socially, environmentally and economically sustainable socialist country 

by 2050 (Koleski, 2017; IEEJ, 2018).  

 

Conclusions 

We could see from the matrix, that the economic growth is most influ-

ential and in the same time the one of the most reactive variables. It means that 

the economic growth should be kept up, but the reduction of fossil fuels usage 

could be changed a lot on the system to the positive direction, without negative 

impact to on the economic growth. It means that the advantages will stay in the 

system and the disadvantages would be reduced with the reduction of fossil fuel 

usage. The improvement of human health conditions would also change this 

political development to a positive direction, because that would be the first 

factor to react on the reduction and, later, the out-phasing of fossil fuels.  

If China wants to reach economic growth on a way according to the principles 

of sustainable development, the fossil fuels usage should be reduced, and higher 

technologies must be applied to convert their power plants with environment-

friendly technologies. However, the economic dependence on coal mining and 

the increasing oil import might threaten sustainability. 

From this study it is obvious, that too fast economic growth based en-

tirely on quickly available, polluting fossil energy resources and without envi-

ronmental responsibility and the negligence of the carrying capacity of ecosys-

tem services is not sustainable. The solution is the out-phasing of fossil energy 

and the establishment of ecologically sustainable society based on circular 

economy and renewable energy resources.   
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WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W KONTEKŚCIE TURYSTYKI – 

WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE  

I WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA 

 

Virtual Reality in the Perspective of Tourism – Selected Theoretical 

Aspects and Contemporary Tourism Space 
 

 

 

Abstract 

The paper's aim is to present virtual reality in the perspective of tourism, as well as 

pointing out its theoretical aspects. Furthermore, the author attempts to analyse its 

scope and those technical conditions, which might prompt prominent changes in the 

whole tourism industry. In the context of assumptions of the article, the general char-

acteristics of new technologies (like VR googles) appearing in tourism are also im-

portant. The following article has been based on the detailed analysis of literature con-

cerned with the subject. In recent years, e-tourism meets more and more expectations 

of tourists and is often connected with using the Internet as the most important tool of 

contacting a tourist. This fact is supported by the analysis of tourist movement, in which 

one can observe a firm striving for increasing the value of a given product.  

Keywords: VR tourist space, tourist apps, virtual tools 

 

 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wirtualnej rzeczywistości w kontekście tury-

styki, wskazanie na jej wybrane teoretyczne aspekty i przedstawienie jej przestrzeni 

oraz technologicznych uwarunkowań, które implikować mogą istotne zmiany w całej 

branży turystycznej. Istotnym elementem w kontekście założeń w artykule jest ogólna 

charakterystyka nowych technologii w branży turystycznej, których przykładem są go-

gle do wirtualnej rzeczywistości (VR). Artykuł stworzony został w oparciu o szczegó-

łową analizę literatury przedmiotu. E-turystyka w ostatnich latach zaspokaja coraz 

więcej potrzeb turystycznych i często wiązana jest z wykorzystaniem Internetu jako 

głównego narzędzia kontaktu z turystą. Fakt ten potwierdza analiza runku turystycz-

nego, w którym w ostatnich latach zauważalne jest silne dążenie do zwiększenia jakości 

oferowanego przez jednostkę produktu.  

Słowa kluczowe: wirtualna przestrzeń turystyczna, aplikacje turystyczne, narzędzia 

wirtualne 
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Wprowadzenie 

 

 Pojawienie się nowych technologii spowodowało szereg zmian nie 

tylko w dynamice, ale także całej strukturze branży turystycznej, zarówno na 

poziomie globalnym, jak i lokalnym. Rosnąca konkurencja na rynku turystycz-

nym, skłania dostawców usług turystycznych, aby urozmaicali swoją ofertę po-

przez zbadanie potrzeb i wymagań konsumentów. W kontekście epoki cyfro-

wej, która zaczyna obejmować niemal wszystkie sektory nowoczesnej gospo-

darki, nowe technologie podlegają różnym interpretacjom i używane są w róż-

nych kontekstach. Jednym z nich jest postrzeganie owych narzędzi w odniesie-

niu do branży turystycznej. W literaturze przedmiotu coraz częściej słyszy się 

o znaczącej roli rzeczywistości wirtualnej w tej właśnie branży.  

 Cała branża turystyczna przechodzi we współczesnym świecie dyna-

miczne zmiany, które niejednokrotnie współgrają ze wzrostem znaczenia tech-

nologii. Przejawem zmian jest pojawienie się na rynku takich narzędzi jak oku-

lary do wirtualnej rzeczywistości (Google Cardboard, Samsung VR czy HTC 

Vive), w przypadku której w latach 2014-2016 zaobserwowano wzrost zainte-

resowania. Pojawienie się owych narzędzi implikuje z kolei zmiany w percepcji 

całej przestrzeni turystycznej. Jej interakcja z nowymi technologiami przyczy-

nia się do postrzegania przestrzeni turystycznej jako przestrzeni wielopłaszczy-

znowej, w której poszczególne jej elementy przenikają się ze sobą, tworząc 

często nowy charakter analizowanego zjawiska, jakim jest powstanie wirtual-

nej przestrzeni turystycznej.   

 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych aspektów teore-

tycznych, dotyczących rzeczywistości wirtualnej w turystyce, wskazanie na jej 

technologiczne uwarunkowania oraz przedstawienie własnej koncepcji współ-

czesnej przestrzeni turystycznej, w której wymienione wcześniej elementy rze-

czywistości wirtualnej występują i są jej istotnym ogniwem.  

  

 

Teoretyczne aspekty i technologiczne uwarunkowania wirtualnej rzeczy-

wistości 

 

 Wirtualna rzeczywistość, ze względu na to, iż pojawiła się w opraco-

waniach naukowych stosunkowo niedawno, nie posiada jednolitego pojęcia, 

które definiowałoby ją w sposób wyczerpujący. W usystematyzowaniu zakresu 

pojęciowego największy wpływ posiadają naukowcy zagraniczni, którzy pod-

jęli próbę określenia jej i stworzenia odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę 

jest (Steuer, 1992; Levy i Bononno, 1998; Sherman i Craig, 2002; Jayaram, 

Connacher i Lyons, 1997; Schroeder, 2008; Milgram, Takemura i Utsumi, 

1995). M. Gigante (1997) wyjaśnił wirtualną rzeczywistość jako pewnego 
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rodzaju iluzję uczestnictwa w syntetycznym, sztucznym środowisku, stworzo-

nym w trójwymiarowym, stereoskopowym wyświetlaczu. Bardziej ogólną de-

finicję zaproponował D. Zelter (1992), który twierdzi, że wirtualna rzeczywi-

stość jest odzwierciedleniem rzeczywistości realnej, w której percepcja moż-

liwa jest poprzez poruszanie się w trójwymiarze. 

 Rzeczywistość wirtualna poprzez swój interdyscyplinarny charakter 

badawczy definiowana jest przez badaczy zajmujących się grafiką, informatyką 

oraz nowymi technologiami. Rozumiana jest ona przez nich jako symulacja 

komputerowa, wykorzystująca technologię 3D, która towarzyszy całemu jej za-

pleczu (Gervautz i Mazuryk, 1996). Ze względu na swoistą nowoczesność rze-

czywistości wirtualnej wymaga ona szerokiego zaplecza technologicznego,  

a tym samym znacznie więcej zasobów niż standardowe systemy bazujące na 

klasycznych oprogramowaniach komputerowych. Aby móc z niej w pełni sko-

rzystać, niezbędne są dodatkowe urządzenia, w postaci specjalnych okularów 

stworzonych właśnie na jej potrzeby. Używane są one przy urządzeniach mo-

bilnych, korzystają z wbudowanych soczewek, tworząc obraz trójwymiarowy, 

na którym prezentowane są pożądane przez nas treści (Ambroży i Serafin, 

2016).  

 Inne jeszcze pojęcie próbuje wprowadzić P. Miligram (1994), dodając 

do omawianej definicji pojęcie środowiska. Według autora bowiem, wirtualna 

rzeczywistość jest przede wszystkim komputerowo odtworzonym środowi-

skiem, dzięki któremu symulować można swoją obecność w świecie niemate-

rialnym. Na światowym rynku wszystkie liczące się w branży technologicznej 

firmy próbują wyjść naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu, proponując 

wyspecjalizowanym klientom nowoczesne urządzenia w postaci wspomnia-

nych wyżej okularów. 

 
Rys. 1. Zainteresowanie potencjalnych konsumentów wybranymi okularami do 

wirtualnej rzeczywistości w ujęciu czasowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.google.pl/trends/ 
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 Przedstawiona w pracy rycina nr 1 ukazuje zainteresowanie poszcze-

gólnymi markami okularów do wirtualnej rzeczywistości na przestrzeni lat 

2014-2016. Zauważyć tutaj można, iż okulary VR produkowane przez firmę 

Samsung początkowo nie były popularnym hasłem w wyszukiwarce google.pl, 

jednak w ciągu całego roku 2016 wiodły już prym wśród wszystkich produktów 

tego typu dostępnych na rynku konsumenckim. 

 Jak przedstawiono na rycinie nr 1 stosunkowo duży spadek odnotowały 

zaś okulary rozpowszechnione przez firmę Google. Jest to jednak rzecz oczy-

wista, że materiał kartonowy zostanie z rynku dość szybko wyparty i zastąpiony 

okularami wykonanymi z dużo lepszej jakości tworzyw sztucznych. Taka jed-

nak była idea ich powstania. Miały one zgodnie z założeniem zachęcać do ko-

rzystania z ogólnie pojmowanej wirtualnej rzeczywistości, nie zaś konkurować 

z innymi markami. W najbardziej niekorzystnej sytuacji znajdują się obecnie 

okulary HTC Vive, którymi zainteresowanie znacznie zmalało, szczególnie  

w ostatnim czasie. 

 

 Sumując zainteresowanie wszystkimi trzema produktami zauważyć 

można, iż między 2014 a 2016 rokiem odnotowano zdecydowany wzrost chęci 

zakupienia sprzętu przez potencjalnych konsumentów, na co wskazują również 

najnowsze badania przeprowadzone w Polsce (Sidorkiewicz, 2017). Wzrost  

w ostatnich latach wynikać może przede wszystkim z tego, iż firma Samsung  

i jej okulary Gear VR były promowane przez producenta w sposób szczególny. 

Konsumenci przed zakupem produktu pragną jednak najczęściej porównać go 

z innymi proponowanymi przez konkurencyjne marki. 

 

 

Współczesna przestrzeń turystyczna 

 

 W większości dyscyplin naukowych istotne zagadnienie stanowi wy-

korzystanie aparatu pojęciowego w sposób możliwie najbardziej precyzyjny. 

W publikacjach dotyczących nauk geograficznych napotkać można liczne po-

jęcia, które u każdego z autorów posiadać mogą różne konotacje oraz niejed-

nolity zakres znaczeniowy. W literaturze przedmiotu definicja „przestrzeni tu-

rystycznej” pojmowana jest w sposób szeroki, uzależniony od indywidualnych 

potrzeb konkretnego autora. Aby odpowiedzieć na pytanie czym „przestrzeń 

turystyczna” jest dokładnie, należy zacytować najczęściej występujące w Pol-

sce definicje, opisujące przedstawione powyżej zjawisko. 

 Najbardziej ogólną jego treść przedstawiają J. Warszyńska i A. Jac-

kowski (1978), gdzie w jednej ze swoich publikacji określają oni „przestrzeń 

turystyczną” jako „ część przestrzeni geograficznej i społeczno- ekonomicznej, 

w której zachodzą zjawiska turystyczne”. Kilka lat później J. Warszyńska 
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modyfikuje nieco pierwotny charakter tego pojęcia, dodając do przestrzeni geo-

graficznej i społeczno-ekonomicznej aspekt fizyczno-geograficzny. Bardziej 

sprecyzowaną definicję przedstawia S. Liszewski (1995) w czasopiśmie Tu-

ryzm. Według tego autora „przestrzeń turystyczna” jest „wyróżniającą się pod-

przestrzenią przestrzeni geograficznej rozumianej w sensie largo, to znaczy 

jako przestrzeń, na którą składają się elementy przyrodnicze (środowisko natu-

ralne), trwałe efekty działań ludzkich w tym środowisku (środowisko kultu-

rowe i gospodarcze), a także środowisko człowieka w rozumieniu społecz-

nym”. „Przestrzeń turystyczna” u S. Liszewskiego nabiera więc charakteru 

funkcjonalnego, utrzymując jednocześnie charakter uniwersalny. 

  

Jedną z nowszych definicji spotkać można w publikacji B. Włodar-

czyka ( 2009). Według tego autora „przestrzeń turystyczna jest tą częścią prze-

strzeni geograficznej, w której występuje zjawisko ruchu turystycznego”. Zau-

ważyć można tutaj, iż aspekt pojęciowy u B. Włodarczyka nawiązuje w sposób 

widoczny do tego utworzonego wcześniej przez J. Warszyńską oraz A. Jackow-

skiego i posiada również charakter ogólnikowy, uniwersalny. Na uwagę zasłu-

guje fakt, iż B. Włodarczyk w swojej publikacji proponuje usystematyzować 

„przestrzeń turystyczną” dzieląc ją na poszczególne jej wymiary: rzeczywistą  

i wyobrażoną. Te z kolei dzielą się na inne, mniejsze podgrupy. Autor w ramach 

jednej z nich wyróżnia przestrzeń wirtualną, określając ją jako przestrzeń nie-

rzeczywistą, ale teoretycznie możliwą do zaistnienia (Włodarczyk, 2014). 

  

Na potrzeby pracy pojęcie „przestrzeni turystycznej” należy poszerzyć 

tworząc niejako jej nową definicję. „Przestrzeń turystyczną” należy zdefinio-

wać bowiem jako przestrzeń geograficzną o charakterze rzeczywistym, ducho-

wym i wirtualnym, w której zachodzą wszystkie zjawiska dotyczące ruchu tu-

rystycznego. Przestrzeń rzeczywista określana jest tutaj jako tradycyjny model 

ruchu turystycznego, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie odwiedzane 

przez turystów atrakcje przyrodnicze i antropogeniczne o charakterze material-

nym. W przypadku przestrzeni duchowej istotne jest pojęcie „genius loci” (Sta-

siak, 2011), które wychodzi poza ramy tradycyjnego modelu przestrzeni, obej-

mując swym zasięgiem wszystkie miejsca posiadające charakter symboliczny 

(Stasiak i Włodarczyk, 2013). Najważniejszą zaś w perspektywie tematyki 

pracy jest przestrzeń wirtualna, w skład której wchodzą wszystkie elementy 

świata internetowego (ryc. 2). 
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Rys. 2. Współczesna przestrzeń turystyczna – koncepcja własna. 

Opracowanie własne 

 

 Obok pojęcia „przestrzeni turystycznej” coraz częściej mówi się także 

o cyberprzestrzeni – pojęciu używanemu niejednokrotnie przez W. Gibsona 

(2007), która wyjaśniona została przez niego jako pewnego rodzaju halucyna-

cja, w której świat rzeczywisty zastępowany zostaje przez świat wirtualny, 

stworzony przez systemy komputerowe. Pojęcie te w późniejszym czasie prze-

szło ewolucję znaczeniową, wzbogacającą jego zakres pojęciowy o interakcję 

pomiędzy maszyną a człowiekiem (Asanowicz, 2012). Według Batty'iego 

(1997) cyberprzestrzeń jest jednym z czterech elementów tak zwanej „geografii 

Internetu”, w której szczególne miejsce zajmuje również przestrzeń wirtualna. 

Można więc cyberprzestrzeń rozumieć jako przestrzeń geograficzną, w której 

Internet i rzeczywistość wirtualna ściśle ze sobą współpracują (Baran i Misie-

wicz, 2014). 
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 Analiza przedstawionych powyżej pojęć, dotyczących „przestrzeni tu-

rystycznej” jak również ogólnej przestrzeni geograficznej, świadczy o stopnio-

wym poszerzaniu pojęć bezpośrednio z nią związanych. Tradycyjne modele 

owej przestrzeni bazują przede wszystkim na wykorzystaniu walorów tury-

stycznych, które mają charakter materialny i istnieją realnie w jej percepcji. 

Dynamiczny rozwój gospodarki turystycznej oraz pojawianie się nowych tech-

nologii wymuszają jednak zmiany w postrzeganiu tego zjawiska. 

 

Nowe technologie w branży turystycznej 

 

 We współczesnym świecie nowe technologie stają się istotnym gra-

czem na arenie rynku europejskiego i stale zauważalny jest wzrost ich znacze-

nia w różnych aspektach życia codziennego. Coraz częściej mówi się o nich  

w kontekście takich branż jak transport, budownictwo czy wreszcie turystyka 

(Olearnik, 2015), która obecnie stanowi jeden z najważniejszych akceleratorów 

rozwoju gospodarczego w Europie (Semmerling, 2017). W literaturze przed-

miotu zauważalna jest tendencja utożsamiania nowych technologii w turystyce 

z technologiami informacyjnymi (Kachniewska, 2011). Pojęcie te powinno być 

jednak stale poszerzanie w wyniku ciągłych przemian zauważalnych w anali-

zowanym sektorze gospodarki. Obecnie wpływ nowych technologii zaznacza 

się bowiem w hotelarstwie, biurach podróży, agencjach turystycznych czy li-

niach lotniczych (Kalecińska, 2013). Tym bardziej ich prawidłowe rozpoznanie 

i świadomość ich wykorzystania wpływać może znacząco na wygląd całej 

branży turystycznej.  Znaczenie nowych technologii pełni istotną rolę w proce-

sie formowania się e-turystyki, jednego z rodzajów, w którym to główną prze-

strzenią działalności jest Internet i przestrzeń go otaczająca (Reformat, 2015). 

W literaturze przedmiotu spotkać można również definicje, które traktują e-

turystykę jako formę aktywności turystycznej, zarówno turysty jak i przedsię-

biorcy, odbywającej się za pomocą środków elektronicznych – w tym techno-

logii internetowych (Buhalis i Jun, 2011). 

 Rozpowszechnienie się Internetu na całym świecie pozwoliło na wy-

kształcenie się szeregów rozwiązań technologicznych, skupiających się na 

branży turystycznej. Prym w tej dziedzinie należy do firmy Google, oferującej 

swoim użytkownikom dwa niezwykle istotne z perspektywy turysty narzędzia 

internetowe. Są to Street View oraz Google Earth, z czego ważniejsze jest na-

rzędzie wymienione jako pierwsze. Funkcjonowanie Street View oparte jest na 

wirtualnych mapach Google Maps oraz na Google Earth, które pozwalają na 

internetowe podróże po całym świecie. Opcja ta to przekierowanie do wykona-

nych wcześniej zdjęć panoramicznych. Dzięki niej użytkownik może zobaczyć 

całą przestrzeń znajdującą się obok interesującej go lokalizacji, niwelując do 

minimum ryzyko zgubienia się w świecie rzeczywistym. Dodatkowym 



B. Korinth, Wirtualna rzeczywistość w kontekście turystyki – wybrane aspekty… 

 

67 

skutkiem tego zjawiska jest zwiedzenie danego miejsca poprzez wirtualny spa-

cer po ulicy (Gajewski, 2013). 

 
Rys. 3. Źródła informacji decydujące o wyborze destynacji przez turystów 

Opracowanie własne na podstawie: Phocus Wright's Empowering Inspiration, in: The 

Future of Travel Search, PhoCus Wright Inc, Amadeus, 2012, s. 12. 

 

Turyści korzystają jednak najczęściej z zasobów internetowych oraz 

nowych technologii już podczas trwania podróży, co w pewnym stopniu wy-

klucza możliwości skorzystania z komputera jako środka dostępu do informa-

cji. Coraz rzadziej zabierane są także w podróż takie przedmioty jak chociażby 

mapy, aparaty cyfrowe czy kompasy, a ich zamiennikiem staje się urządzenie 

mobilne nazywane powszechnie smartfonem czy telefonem komórkowym (Ka-

lecińska, 2013). Ich rola i duże zapotrzebowanie skutkuje więc pojawieniem 

się szeregu aplikacji ułatwiających uprawianie turystyki. Nie mniej istotne jest 

także zastosowanie przez większość firm marketingu internetowego (Front-

czak, 2006).  

Znaczącą z perspektywy nauk geograficznych aplikacją mobilną jest 

Geocaching. Narzędzie te, korzystając z wbudowanej w telefonie komórko-

wym nawigacji, pozwala na uczestnictwo w stałej grze terenowej łączącej  

w sobie elementy świata wirtualnego i rzeczywistego (O'Hara, 2008). Polega 

ona na rzeczywistym odwiedzaniu atrakcji antropogenicznych czy też przyrod-

niczych przy jednoczesnym wykorzystaniu wirtualnych wskazówek i map, za-

mieszczonych w smartfonie. 

 

 Nowoczesne technologie stosowane w branży turystycznej wpływają 

także w sposób bezpośredni na tendencje w niej występujące (Kalecińska, 
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2013). Powstanie zaawansowanych kanałów informacyjnych czy nowocze-

snych form prezentacji oferty turystycznej, powoduje pojawienie się nowych 

trendów.  
 

 Analizując dane zamieszczone w rycinie numer 3, szczególnie wskazać 

należy na dominację strony internetowej jako źródła decydującego o wyborze 

destynacji przez turystów. W każdym z przedstawionych krajów zauważyć 

można przy wyborze destynacji znaczący spadek procentowego udziału infor-

macji z biur podróży oraz przewodników, broszur i publikacji drukowanych. 

Wpływu na taką sytuację można szukać między innymi wśród wymienionych 

wcześniej nowoczesnych nośników informacji, których powszechność i do-

stępność w gospodarstwach domowych wypierać może tradycyjne metody po-

zyskiwanie informacji (Zalega, 2013).  

 
Rys.4. Miejsce zakupu oferty turystycznej 

Opracowanie własne na podstawie: Phocus Wright's…, s. 14. 

 

 Podobną sytuację zauważono w przypadku analizy miejsca zakupu 

oferty turystycznej, gdzie dominantą także jest strona internetowa. Z jej pośred-

nictwa skorzystało bowiem ponad 70% ankietowanych z Wielkiej Brytanii  

i Stanów Zjednoczonych oraz zdecydowana większość respondentów z Brazy-

lii, Rosji i Niemiec. Najrzadziej wybieraną opcją było w analizowanym przy-

padku skorzystanie z usług hoteli, linii lotniczych oraz tradycyjnych biur po-

dróży, w przypadku których w żadnym z krajów wartość nie przekroczyła 30% 

wskazań.  
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Podsumowanie 

 

 Podsumowując rozważania zwarte w pracy wskazać należy na pewne 

tendencje występujące na rynku usług turystycznych. Zauważalny jest wzrost 

znaczenia w branży nowych technologii, których przykładem jest wspomniane 

w pracy narzędzie Google Maps oraz wzrost znaczenia na rynku okularów do 

wirtualnej rzeczywistości, w przypadku których dominującymi na rynku są te, 

które produkuje firma Samsung. Nowe technologie warunkują z kolei postrze-

ganie współczesnej przestrzeni turystycznej jako wyniku odziaływania prze-

strzeni rzeczywistej, duchowej i wirtualnej.  Należy spodziewać się w przyszło-

ści jeszcze większego wypływu narzędzi wirtualnych w branży turystycznej, 

zaś odpowiednie ich użycie może stworzyć dobre warunki do ich dalszego roz-

woju.  Na zakończeniu pracy warto zwrócić uwagę, iż wskazuje ona jedynie na 

niektóre aspekty dotyczące wirtualnej rzeczywistości w kontekście branży tu-

rystycznej i należy dalej w przyszłości pogłębiać badania naukowe z nią zwią-

zane. 
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OF CULTURAL-EDUCATIONAL TOURISM  

IN SMALL TOWNS OF WESTERN UKRAINE 

 

Perspektywy rozwoju turystyki kulturalnej i edukacyjnej  

w małych miastach Ukrainy Zachodniej 
 

Abstract 

The importance of tourism for the development of small settlements in Western Ukraine, 

which is a means of improving the socio-economic situation, is analyzed. International 

good practices regarding the implementation of successful tourism strategies in cities, 

which should be used in the cities of Western Ukraine, is highlighted. The important 

role of conservation of historical and cultural heritage and its effective and sustainable 

use in cultural tourism, popularization of a large number of existing museums in West-

ern Ukraine, creation of historical and cultural parks, organization of new ethno-culi-

nary festivals are considered. The importance of producing authentic goods and food-

stuffs, which are an integral part of the city's identity as a place of consumption, is 

discussed. 

Keywords: tourism, historical and cultural heritage, small towns, cultural tourism, fes-

tival, museum 

 

Streszczenie 

W artykule dokonano analizy znaczenia turystyki dla rozwoju małych miast Ukrainy 

Zachodniej jako sposobu polepszenia sytuacji społeczno-gospodarczej. Podkreślono 

światowe doświadczenie wdrażania w miastach strategii turystycznych, które byłyby 

zarówno skuteczne w miastach Zachodniej Ukrainy. Podkreślono poszczególne kwestie 

ważnej roli zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego, jego efektywnego wy-

korzystania w sferze turystyki; znaczenia turystyki literackiej; popularyzacji dużej 

liczby istniejących muzeów Ukrainy Zachodniej, tworzenia parków historyczno-kultu-

ralnych, organizacji nowych lokali gastronomicznych oraz etnofestiwali. Podkreślono 

kwestię znaczenia towarów autentycznych i artykułów spożywczych jako integralnej 

części urbanistycznej tożsamości, która kojarzona jest z konsumpcją.  

Słowa kluczowe: turystyka, dziedzictwo historyczne i kulturowe, małe miasteczka, tu-

rystyka literacka, festiwal, muzeum 

 

 

A large part of the population of Western Ukraine lives in small settle-

ments. In Ukraine, small towns are considered to be inhabited by up to 50 thou-

sand inhabitants, but most of them have no more than 10-20 thousand inhabit-

ants. They are characterized by low levels of socio-economic development, 

high unemployment, high labor migration, etc. It should be noted that similar 
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problems are inherent not only in Ukraine, but in many cities of the world where 

special attention is paid to tourism as one of the ways of alternative economic 

activity. 

Various approaches to the functioning and development of small towns 

are analyzed in the scientific literature. Most researchers consider that tourism 

development is one of the priority ways to improve their socio-economic situ-

ation. The analysis of scientific works of domestic and foreign scientists dedi-

cated to this problem gives us the opportunity to highlight a number of im-

portant prerequisites for the development of tourism in small cities with partic-

ular attention to embody cultural-educational journeys. This study gives exam-

ples of effective promotion of cultural heritage that should be implemented in 

Ukraine. 

The aim of the paper is to analyze the perspectives in the development  

of cultural and cognitive tourism in small towns, to find out effective strategies 

that are worth implementing in small towns of Western Ukraine. 

The development of tourism in small towns is influenced by certain shifts 

in the outlook, lifestyle of the modern post-industrial society. Tourism in small 

towns has advantages over large urban centers in terms of the environment, 

“authenticity” and creativity in offers. Small towns, thanks to the unique archi-

tectures preserved in many of them, the silence and tranquility that are scarce 

in the modern world, make it an important resource for tourism. They can be 

presented as “a timeless place, a modern haven that embodies a “golden age” 

where the past can be used to understand the present”. Place “is understood as 

a commodity that can be modified according to the tourist to “be more harmo-

nious with ideas, the expectations and motivation of travelers.” In many peo-

ple's imagination, a small town is a mythical cultural landscape based on ideas 

of an earlier, innocent time; tourism can promote these landscapes as stable 

places in an uncertain world that offer unchanged and a simpler way of life 

beyond the “epidemic’ of consumption [11]. Visiting small towns corresponds 

to the spread of today's “slow” philosophy of life and travelling as a reaction in 

the fast-paced modern world. This concept of tourism is more holistic, empha-

sizing a sort of self-realization when people travel to destinations more slowly, 

stay longer, and are more interested in environmental protection [12]. 

It should be noted that countries such as Georgia, Albania, Romania and 

Moldova are already a significant group of sustainable tourism beneficiaries. In 

addition to cultural, social and natural values, as well as hotel chains, restau-

rants or shops, they offer tourists the opportunity to meet the peaceful and quiet  

– the rarest commodities of the modern Western world [15, p.101]. In Ukraine, 

due to the underdeveloped infrastructure and some underestimation of the op-

portunities for a quiet vacation, visiting small towns remains widespread, but 
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in our view, over time, people will become aware of the ambiguous aspects of 

the "fast" lifestyle and the benefits of "slow" travel. 

In addition to earning revenue, tourism in small towns can be a factor in 

the implementation of ethical business principles. As H. Skinner points out, that 

small businesses allow managing business practices more than it is possible in 

larger organizations and small businesses are able to handle the consequences 

of their actions in the future and be more responsible to society than large tour-

ism enterprises [14]. At the same time, tourism should not be seen as the only 

way to improve the socio-economic situation in small towns. One must agree 

with T. Pipan that innovation, high-tech research, and support from a local man-

ufacturer are also needed for sustainable economic development [3]. 

Small towns can attract tourists with their unique historical and cultural 

heritage. It should be noted that the Council of the European Union in 2014 

recognized cultural heritage as a strategic resource for the sustainable develop-

ment of Europe, given its positive impact on such areas as employment, social 

inclusion, tourism, research and innovation, regional development [3]. Effec-

tive use of local heritage is a unique opportunity for the development of small 

towns, which are increasingly promoting local values and heritage, which, in 

particular, confirms the experience of Polish cities [7]. 

Considering that many towns in Western Ukraine have a number of cul-

tural and historical sites, this gives them the opportunity to develop cultural and 

educational tourism. It is especially relevant for small towns of Lviv, 

Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Ternopil regions. They contain a significant 

proportion of historical sites and sites related to ancient cultural traditions, his-

torical events. In three cities of Western Ukraine: Drohobych, Zhovkva, Ro-

hatyn there are UNESCO-listed churches. However, in our view, these and the 

vast array of other historical and cultural sites are not sufficiently involved in 

the tourism sector. 

There are several international networks of cities around the world that 

are prioritized to operate on the principles of sustainable development that 

Ukrainian cities, in our view, should join. Among them, the “European Asso-

ciation of Historic Cities and Regions (Heritage Europe)”, established in 1999, 

promotes the interests of historic cities across Europe by enhancing viability 

and promoting sustainable governance; Cittaslow is a small-town network that 

seeks to preserve the unique identity of cities by supporting sustainable devel-

opment principles and initiatives to preserve cultural heritage [15, p.99]. 

The growing interest in ethnic authenticity motivates the creation of a 

tourist products that would fully represent the local culture –  through historical 

sites, folk crafts, ethno-festivals etc. Considering cultural and historical herit-

age in planning small towns’ development in Western Ukraine can transform 

small towns into tourist centers. The close connection of small towns in 
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Western Ukraine with rural settlements makes it possible to create tours that 

would bring together several cities and surrounding villages. Promising desti-

nations include castle tours, rural tourism, folk crafts and folklore festivals and 

more. It is the small ancient towns that can become centers of such cultural 

thematic routes - tourists in addition to historical monuments will be attracted 

to museums, fairs, ethno-cultural and culinary festivals, ethnic hotels. Such 

tours can be integrated into a network of larger, active European thematic tours 

[8, p.136]. 

There are many ethnic festivals traditionally held in Western Ukraine, 

although in connection with the military conflict in eastern Ukraine, some of 

them are not held temporarily. It is worth paying attention to the possibility of 

organizing new ethno-festivals – for example, in Staryi Sambir, Turka, which 

were popular destinations in the late 19th-early 20th centuries. 

An important task in the organization of cultural and educational routes 

is the harmonization of cultural activities of different settlements and areas for 

the creation of joint programs, which, among other things, would increase the 

interests in different categories of tourists – schoolchildren, middle-aged tour-

ists, visitors with families, foreign tourists. 

Cultural heritage requires a new quality of representation, the selection 

of its components, based on which it is possible to form interesting thematic 

routes. An important task is also to recreate the old and create new myths, which 

not only increases the resource potential of the place, but also adjusts its con-

tent, based on real tourist demand. Presented in local legends and stories, in 

guides, tourist maps, hotel interiors, musical accompaniment of the route, myth 

making is an important direction in shaping the attractiveness of tourist re-

sources [2, p. 102]. 

The urgent task for the tourist industry is to diversify the tourist offer not 

limiting the existing tourist routes, it is necessary to promote more widely the 

means of tourism by scientific research, biographies of prominent persons – 

artists, scientists, spiritual and public figures, participants of the national liber-

ation movement, etc. In our view, cultural tourism focused on literary heritage 

has a significant potential – this category of intangible cultural heritage is in-

dispensable for enhancing local identity and attracting more tourists. Literature 

provides with destination information and inspiration for tourists, thanks to it, 

a tourist can see the urban landscape as more than just space. Writers’ homes, 

literary characters can successfully attract tourists. Creating literary directories 

with routes, maps and quotations from books by writers, literary festivals can 

be an additional way of attracting tourists [9]. Such routes exist, in particular, 

“Through the Ways of the brave warrior Schweik”, as a tribute to the memory 

of such famous person as the patron, writer of the seventeenth century Jan 

Shchasnyi Herburt – open literary and artistic meeting “Dobromyl’s science” 
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(Herburt readings) in the town of Nove Misto, which was attended by well-

known Ukrainian writers. They can also be created based on existing museums 

of famous writers, such as Bruno Shults in Drohobych, Bohdan Lepkyi in Be-

rezhany, Juliusz Słowacki in Kremenets, Ivan Franko in Kalush, Myroslav Ir-

chan in Kolomyia, Marko Cheremshyna in Deliatyn, etc.; works of art – such 

as, say, the recently published book, “Eastern Western Street: Return to Lviv,” 

which tells the story of life during the Nazi regime in Zhovkva, of the family 

of internationally renowned international lawyer Hersch Lauterpacht. 

In Western Ukraine, there are a large number of museums and folk 

houses that feature unique exhibits of folk culture. It should be a priority to 

promote them as widely as possible in the tourism sector. It is also worth noting 

the uneven opening of the cultural and historical process by the means of tour-

ism, which is explained by the comparatively easier ability to recreate the his-

torical setting for the monuments of the 19th - 20th centuries, than for earlier 

periods. It is advisable to expand the network of memorial museums and mu-

seum complexes, to create a network of archeological scansens, which will al-

low revealing the general historical picture of Ukraine’s ancient population life 

based on authentic objects [1, p. 13]. A successful example is the creation of 

the historical and cultural park “Ancient Zvenyhorod” with the financial sup-

port of the European Union, where the life of the kniazhyi period population is 

being recreated, and the proper tourist infrastructure is created; it is important 

that similar projects are implemented in Western Ukraine. 

Cultural heritage sites alone are not sufficient drivers for the develop-

ment of tourism in small towns. Historic sites remain an undervalued resource, 

as evidenced by the lack of correlation between the availability of a historic city 

and the number of tourists [10, p. 251]. It is important to preserve and restore 

historical and cultural monuments, to build traditional buildings – hotels, food 

business establishments. Many historical and cultural monuments of our coun-

try are known only to a narrow circle of specialists, often, even locals do not 

always know the value of a particular, often destroyed, monument. Local com-

munity representatives also need to be able to appropriately evaluate and inter-

pret historical and cultural resources, so it is important to develop the skills 

needed for the local population – which has not yet received enough attention. 

In addition to the unique historical and cultural buildings, it is necessary 

to attract potential tourists with various activities based on authentic products, 

in particular, the organization of original culinary festivals. Food is a tool for 

creating a tourist destination: local traditional dishes encourage tourists to learn 

about the culture of the region by learning how to cook typical dishes, attending 

festivals, farmhouses and more. The small-town tourism development strategy 

may include local cuisine and products, and the positive experiences of con-

suming local food will increase the likelihood that the tourist will be satisfied 
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with his/her experience in the city, return in the future and recommend it to be 

visited by his/her family and friends. It is important to coordinate the calendar 

of events in the region of gastronomic character, which will help to avoid rival-

ries between such festivals, will allow to plan the arrival of tourists and to mit-

igate the adverse impact of seasonality [4]. Although local cuisine is presented 

at many ethnic festivals in Western Ukraine, there already exist purely culinary 

festivals – however, it requires a broader presentation, more thorough promo-

tion of existing scientific explorations about it. 

Consumption of authentic local and regional products is one of the im-

portant identities of a small town that should be taken into account when creat-

ing its brand. According to Sh. Zukin, “people like to consume; they seek their 

social identity in stores by comparing goods and talking about consumption. 

They find drama, history and diversity in new spaces of consumption” [5] Shop-

ping is a very important part of the tourist experience, and the town is very 

attractive to visitors because it is visually different, offering a new shopping 

environment [5]. The sale of “authentic” goods and foodstuffs is an integral part 

of the town's identity as a place of consumption. 

It is impossible to reveal the potential of a historic site only by preserving 

the town's monuments, even the restoration of buildings is only one of the com-

ponents of a successful town development. Small towns need to use considera-

ble potential for tourism development and should be open to the market through 

tourist product development and branding. The brand helps to increase aware-

ness, attendance, and commitment to a particular place. A travel brand should 

include some experience designed to make an emotional connection with trav-

elers. There is a shift of attention from the product to the experience, when the 

former is understood as something that the individual simply buys, the second 

one how he/she remembers [6]. 

In the conditions of increased competition, the historical and cultural her-

itage alone is not sufficient to attract tourists, effective management and pro-

motion are needed. The success of tourism in small towns is possible under 

favorable public policy, creation of organizations that would bring together all 

interested parties, active and productive cooperation of local residents with lo-

cal governments, conducting thoughtful marketing campaigns to promote tour-

ism products to the international market, and improving tourism infrastructure. 

It is also worth conducting systematic surveys of tourists to identify the 

strengths and weaknesses of the organization of their travels. 

Solving these tasks will enable the revitalization and development of na-

tional culture based on the huge tourism potential of small towns and surround-

ing areas, and to enhance their role in shaping national identity, have positive 

effects in terms of overcoming poverty, creating new jobs and raising living 

standards. 



O. Panko, Prospects for the development of cultural-educational… 

 

78 

BIBLIOGRAPHY 

 

1. Корнієнко В. В., Історико-культурна спадщина та її використання в 

туристичній сфері України (1991-2007 рр.). – Автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. істор. наук за спец. 07.00.01 – 

історія України. – Інститут історії України НАН України. – К., 2008. 

– 20 с. 

2. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: [монографія] / 

[ за ред. В. В. Александрова]. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2010. – 268 с.  

3. Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments 

of the Member States, meeting within the Council, on a Work Plan for 

Culture (2015–2018)//Official Journal of the European Union 23.12.2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 

TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG1223%2802%29&from=EN 

4. Folgado-Fernandez J. A, Di-Clemente E., Hernandez-Mogollon J.M., 

Food Festivals and the Development of Sustainable Destinations. The 

Case of the Cheese Fair in Trujillo (Spain) [Electronic resourse] 

//Sustainability. 2019. Volume: 11., Issue: 10. №: 2922. 2019.  

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search

_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6aTQExqrKWsMP8mMLI&page

=3&doc=23 

5. Frenkel S., Walton J., Bavarian Leavenworth and the symbolic economy 

of a theme town // Geographical Review: October 1, 2000. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=43&sid=a33

436f4-1974-4734-8799-2413f747b1ab%40sessionmgr102 

6. George J., Gazing Through the Sepia Lens: Critical considerations of 

tourism’s nostalgic construction of the small town. [Electronic resourse] // 

Social Alternatives: April 1, 2011. 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvie-

wer?vid=10&sid=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747 

7. Hrehorowicz-Gaber H., Recreational and Tourist Qualities of Submontane 

Resorts Within the Cracow Metropolitan Area. [Electronic resourse]  // 3rd 

World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning 

Symposium (WMCAUS). Prague, jun. 18-22, 2018./ IOP Conference 

Series-Materials Science and Engineering. Volume: 471 № 112022. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112022 

8. Igó Tóth Z., Some aspects of sustainability in thematic tourism // 

Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, 10–12 жовтня 2007 / ред. кол. 

Ф. Д. Габор… [та ін.]. Ecotourism and sustainable development in the 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6aTQExqrKWsMP8mMLI&page=3&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6aTQExqrKWsMP8mMLI&page=3&doc=23
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6aTQExqrKWsMP8mMLI&page=3&doc=23
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=43&sid=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747b1ab%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=43&sid=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747b1ab%40sessionmgr102
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/11/112022


O. Panko, Prospects for the development of cultural-educational… 

 

79 

Carpathians: proceedings of the International Conference. – Рахів: 

Карпатський біосферний заповідник, 2007. – С.132-141. 

9. Ilda E., Ismail Kadare as tourist attraction. [Electronic resourse]  //Dos 

Algarves: A Multidisciplinary e-Journal: November 1, 2016. 

URL://http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&si

d=a33436f4-1974-4734-8799-2413f7 

10. Kwiatek-Soltys A., Bajgier-Kowalska M., The role of cultural heritage 

sites in creation of tourism potential of small towns in Poland. [Electronic 

resourse]  //Europian spatial research and policy.   2019. Volume 26.   Issue 

2.   Pages: 237-255. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search

_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F17G22ioQaxCwhBE1DJ&page=1

&doc=6 

11. Lorentzen А., Cities in the Experience Economy. [Electronic resourse] // 

European Planning Studies Vol. 17, No. 6, June 2009. C.829-836. 

URL:http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=51&si

d=a33436f4-1974-4734-8799-2413f747b1ab%40sessionmgr 

12. Pecsek B., Revitalizing tourism in small regional towns through folklore-

driven slow tourism: the example of Matyó land, Hungary. [Electronic 

resourse] //  Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal. May 1, 2016.  

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=a334

36f4-1974-4734-8799-2413f747b1ab%40sessionmgr102 

13. Pipan T., Neo-industrialization models and industrial culture of small 

towns. [Electronic resourse]  // GEOSCAPE Volume: 12 Issue: 1 Pages: 

10-16. 2018. 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search

_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D3EvmIk1ezjn5YSeIIv&page=6&

doc=54 

14. Skinner H., The impact of cultural values and economic constraints on 

tourism businesses' ethical practices [Electronic resourse] // International 

journal of tourism cities. 2019. Volume: 5 Issue: 2. Pages: 169-187.  

https://e-space.mmu.ac.uk/621392/7/IJTC-12-2017-0087.pdf 

15. Zawadzka A. K., Making small towns visible in Europe: the case of 

cittaslow network – the strategy based on sustainable development. 

[Electronic resourse] //Transylvanian review of administrative sciences. 

special issue. Pages: 90-106.  

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search

_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C6r7dKue3SgmJkt6fUt&page=12

&doc=112  

about:blank
about:blank
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F17G22ioQaxCwhBE1DJ&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F17G22ioQaxCwhBE1DJ&page=1&doc=6
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F17G22ioQaxCwhBE1DJ&page=1&doc=6
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Zeszyt Naukowe WSTiE 

 

80 

Tetiana Sokol, Candidate of pedagogic sciences, associate professor 

Nataliia Turlo, PhD, Candidate of economic sciences, associate professor 

Olena Mikho, senior lecturer 

Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv 

  

  

ПРОФСОЮЗНЫЙ ТУРИЗМ В УКРАИНЕ:  

ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

Trade Union Tourism in Ukraine: History and Presence 

 

Turystyka związkowa na Ukrainie: historia i teraźniejszość 

 

Abstract: The article deals with the history of formation and presence of the trade union 

tourism in Ukraine. The state and possibilities of using the hotel facilities of PJSC 

«Ukrproftur» in the sphere of business tourism are investigated, the directions of its 

further development in the areas of mass recreation and park areas by  placing  small 

hotels on the water, creation of agro-hotels, development of the so-called «country 

tourism», which is widely spread abroad. Potential of PJSC «Ukrprofozdorovnitsa» for 

meeting the needs in the development of medical tourism, children's and family rest has 

been determined. Negative phenomena that impede further development of trade union 

tourism in Ukraine have been identified. 

Keywords: PJSC «Ukrproftur», PJSC «Ukrprofozdorovnitsa», trade union tourism, 

hotel facilities  

 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy historii powstawania i obecności turystyki związków zawodowych na 

Ukrainie. Badaniu poddano stan i możliwości wykorzystania obiektów hotelowych 

PJSC «Ukrproftur» w sferze turystyki biznesowej, kierunki dalszego rozwoju  

w obszarach masowej rekreacji (poprzez np. umieszczanie małych hoteli na wodzie), 

tworzenie agroturystyki, rozwój tzw. „turystyki wiejskiej”, która jest szeroko rozpo-

wszechniona za granicą. Określono potencjał PJSC «Ukrprofozdorovnitsa» do zaspo-

kojenia potrzeb w zakresie rozwoju turystyki medycznej, wypoczynku dzieci  

i rodzin. Zidentyfikowano negatywne zjawiska, które utrudniają dalszy rozwój turystyki 

związków zawodowych na Ukrainie. 

Słowa kluczowe: turystyka związków zawodowych, obiekty hotelowe, PJSC «Ukrpro-

ftur», PJSC «Ukrprofozdorovnitsa» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены история становления и современное 

состояние профсоюзного туризма в Украине. Проведен анализ современного 

состояния и возможностей использования гостиничной базы ЗАО 

«Укрпрофтур» в сфере делового туризма, предложены направления 

дальнейшего развития в зонах массового отдыха, рекреационных и парковых 

зонах путем размещения небольших отелей на воде, создания агроотелей, 
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развития так называемого «дачного туризма», получившего распространение за 

рубежом. Определены потенциал ЗАО «Укрпрофздравница» для развития 

медицинского туризма, детского и семейного отдыха. В статье определены 

негативные явления, которые сдерживают дальнейшее развитие профсоюзного 

туризма в Украине. 

Ключевые слова: ЗАО «Укрпрофтур», ЗАО «Укрпрофздравница», профсоюзный 

туризм, отельная база,  

 

 

Введение  

Во времена Советского Союза туризм в стране был жестко 

регламентирован и развивался в рамках трех организаций – 

Государственного комитета по иностранному туризму «Интурист», Бюро 

международного молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ  

и Центрального Совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ). Через 

ЦСТЭ советские профсоюзы практически монополизировали сферу 

туризма, отдыха и экскурсий. По своей сути профсоюзный туризм имел 

социальный характер. В соответствии с объемами деятельности 

организационная структура туристско-экскурсионной системы 

профсоюзов была очень разветвленной. Под руководством ЦСТЭ в конце 

80-х гг. работало около 2 тыс. различных организаций, учреждений  

и предприятий, находившихся на самостоятельном балансе. Это 

республиканские, краевые, областные, городские и районные советы по 

туризму и экскурсиям, бюро реализации путевок и экскурсионные бюро, 

предприятия размещения, питания, торговли, культурно-бытового  

и спортивно-оздоровительного обслуживания, автотранспортные 

предприятия и ремонтно-строительные организации, пункты проката. 

Украинский профсоюзный туризм представляла республиканская 

структура ЦСТЭ – Украинский республиканский совет по туризму  

и экскурсиям (УРСТ). В конце 80-х годов профсоюзный туризм в Украине 

приобрел массовый характер. В 1989 г. только в Украине действовало 172 

всесоюзных туристических маршрута. Туристическими организациями 

Украины было разработано 2 тыс. маршрутов выходного дня, по которым 

ежегодно путешествовали 6500000 человек. Накануне распада СССР  

в 1989 г. материальная база размещения ЦСТЭ насчитывала 627 объектов 

на 300 тыс. мест, значительная часть которых находилась в Украине. 

Проблемы развития туризма профсоюзов в Украине в советское 

время активно рассматривались в трудах таких российских и украинских 

ученых, как В. Квартальнов, В. Федорченко, О. Васильев, Г. Науменко,  

С. Попович, Т. Сокол. 

Сейчас в отечественной туристической науке практически 

отсутствуют исследования, посвященные проблемам профсоюзного 
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туризма, а, следовательно, назрела насущная необходимость 

проанализировать его современное состояние и определить дальнейшие 

перспективы и приоритеты развития. 

 

Основная часть. История развития многих видов туризма  

и курортного отдыха в Украине тесно связана с деятельностью 

профсоюзов. Украинские профсоюзы прошли долгий и сложный путь 

становления. Первые профсоюзы исторически возникают в конце XVIII 

в. в странах Западной Европы и в США, а в Украину это движение 

приходит в заключительной четверти XIX. На украинской территории 

развитие профсоюзного движения начинается на западноукраинских 

землях, находившихся в составе Австро-Венгрии, а на тех, что входили  

в состав Российской империи, профсоюзное движение зарождается  

в начале ХХ в.1 Уже тогда на украинских землях действует 230 легальных 

и 60 нелегальных профсоюзов2. 

Толчок к массовой организации профсоюзов дала революция 

1905-1907 гг., которая привела к введению договорных отношений между 

работодателями и рабочими, чьи интересы отстаивали профсоюзы.  

С установлением советской власти произошла насильственная 

большевизация профсоюзного руководства. А в 1920 году ІХ съезд РКП 

(б) определил место и роль профсоюзов в системе большевистской 

диктатуры как вспомогательных аппаратов государства, которым 

руководит коммунистическая партия. Расширяя распорядительные  

и контрольные функции профсоюзов в качестве вспомогательных 

аппаратов власти, руководство ВКП (б) продолжало курс на сворачивание 

их независимости и самостоятельности в социально-трудовой сфере3. 

24 сентября 1918 для руководства профсоюзами советской 

властью был создан управляющий орган – Всесоюзный центральный 

совет профессиональных союзов (ВЦСПС), который в Украине 

представлял Всеукраинский Совет профессиональных союзов (ВУСПС). 

 
1Тарасенко Н. Профсоюзы в Украине как фактор социально-политического 

развития: исторический опыт, современное состояние и перспективы,  

Н. Тарасенко //Резонанс. 2016. № 62. С. 3-15. 

 http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez62. 
2Касьян О.В. Профсоюзы в Украине и за рубежом: исторический опыт, 

современное состояние и перспективы/О.В. //История, современное состояние  

и перспективы профсоюзного движения в мире: Сб. материалов Всеукр. науч.-

практ. конф. (26 апреля 2018) [сост. Вопилов О.М, Жураковская Т.А., Ивженко 

Ю.В.; общ. ред. Буяшенко В.В.],  К.: Четверта хвиля, 2018. С. 25-28. 
3 Профессиональные союзы в Украине URL: https://uk.wikipedia.org/wiki 

about:blank
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В начале советского периода развитие туризма в Украине 

происходило в рамках преимущественно общественных организаций, 

таких как Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма  

и экскурсий. (ВДОПТЕ) и его отделения в Украине – Укртуре. ВДОПТЕ 

просуществовало как общественная туристическая организация до 1936 г. 

Оно имело 360 турбаз и домов туриста общей вместимостью 17 тыс. мест, 

организовывало отдых трудящихся, как активный, совмещенный  

с общественной деятельностью – культ-просвещением, помощью 

колхозам в уборке урожая и т.д., так и дальние путешествия, среди 

которых известный экскурсионный круиз на теплоходе «Абхазия» вокруг 

Европы, организованный для 250 советских ударников труда в 1930 году. 

В это время начали привлекать деньги профсоюзов для финансирования 

самодеятельных туристических групп4. 

В середине 30-х гг. сталинская административно-

бюрократическая система начинает ликвидировать общественные 

организации, беря их под свой контроль. 17 апреля 1936 г. 

постановлением Президиума Центризбиркома СССР в составе ВЦСПС 

было создано Туристско-экскурсионное управление (ТЭУ), которому 

было передано руководство туристическим движением в СССР. Такие 

ТЭУ впоследствии появились и в других республиках СССР, в частности, 

в Украине действовало ТЭУ ВЦСПС по Украине. Таким образом с 1936 

г. в руки профсоюзов переходит дело развития внутреннего туризма  

в УССР. 

В послевоенное время, начиная с 1945 года ТЭУ возобновили 

свою деятельность. В 1953 г. ТЭУ ВЦСПС по Украине окончательно 

реорганизуется в Украинское республиканское туристско-экскурсионное 

управление (УкрТЭУ) при Украинском республиканском совете 

профсоюзов, которое действовало на правах структурного подразделения 

ВЦСПС. Профсоюзный туризм выделяется в самостоятельную отрасль по 

обеспечению населения активными формами отдыха, организации 

экскурсий по всей территории республики и поездок граждан Украины за 

ее пределы5. 20 июля 1962 Постановлением Президиума ВЦСПС 

создается Центральная Рада по туризму, которая берет на себя 

руководство всем делом туризма в СССР, как организованного, так и 

самодеятельного. После выхода нового постановления «О мерах по 

дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» в 1969 г. 

образуется Центральный совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС 

 
4 Сокол Т.Г. Основы туристической деятельности: Учебник /Под общ. ред. В.Ф. 

Орлова. К.: Грамота, 2006. 264 с. 
5 «Укрпрофтур»: История и современность туризма //Профсоюзные вести.  

2 апреля 2019. № 14. (1048). URL: psv.org.ua> arts.> Osobist> view-3327. 
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и его структура в Украине – Украинский республиканский совет по 

туризму и экскурсиям (УРСТЭ) – руководящий орган внутреннего 

туризма в Украине до начала 90-х годов6. 

В октябре 1990 года произошло важное событие – новый этап 

профсоюзного развития – была создана Федерация независимых 

профсоюзов Украины. В ноябре 1992 года на ее II (внеочередном) съезде 

Федерация независимых профсоюзов Украины была переименована  

в Федерацию профсоюзов Украины. 

4.10.1991 г. Совет Федерации независимых профсоюзов Украины 

и Фонд социального страхования Украины заключили договор о создании 

Акционерного общества «Укрпрофтур» на базе туристско-экскурсионных 

предприятий и организаций Украинского республиканского совета по 

туризму и экскурсиям и утвердили его устав, зарегистрированный 

Киевским горисполкомом 28.10.1991 г. На момент создания Совет 

Федерации независимых профсоюзов передал в уставный фонд 

акционерного общества основные фонды и оборотные средства 

туристско-экскурсионных предприятий, объединений и организаций 

профсоюзов Украины. Основной задачей Акционерного общества 

«Укрпрофтур» (далее – Общество) является предоставление услуг по 

туризму, отдыха и оздоровления широким слоям населения по самым 

низким и приемлемым ценам. Как и раньше, так и сегодня для трудовых 

коллективов Общества вопросы внутреннего, социального туризма 

являются приоритетными7. 

В связи с созданием Общества постановлением Президиума 

Совета ФНП Украины от 22.11.1991 г. за № П-11-9 были ликвидированы 

Украинский республиканский и областные советы по туризму  

и экскурсиям. Однако Верховный Совет Крымской АССР 

постановлением от 26.12.1991 г. за № 238-1 отменил решение Президиума 

ФНП Украины «О создании акционерного общества» и поручила 

Крымскому совету по туризму и экскурсиям создать самостоятельное 

акционерное общество «Крымтур». Ново созданному акционерному 

обществу «Крымтур» отошло профсоюзное имущество балансовой 

стоимостью 58 млн. 308 тыс. рублей. В состав «Крымтура» вошли 17 

туристских хозяйств, в том числе 6 отелей и 14 других структурных 

подразделений: бюро путешествий и экскурсий, автобаза, контрольно-

спасательная служба и др. Аналогично действовала и Федерация 

 
6 Сокол Т.Г. Основы туристической деятельности: Учебник /Под общ. ред. В.Ф. 

Орлова. К.: Грамота, 2006. 264 с. 
7 «Укрпрофтур»: История и современность туризма //Профсоюзные вести. 2 

апреля 2019. № 14. (1048). URL: psv.org.ua> arts.> Osobist> view-3327. 
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независимых профсоюзов Одесской области, создав самостоятельное 

общество «Одессатурист», в уставный фонд которого ушло 

профсоюзного имущества балансовой стоимостью 33 млн. 212 тыс. 

рублей, в том числе, четыре гостиницы, три из которых расположены  

в Одессе, четыре туристских базы, три из которых – также в Одессе, 

автобаза и еще пять структурных подразделений. 

Сегодня в системе профсоюзного туризма действуют 15 

областных акционерных обществ, созданных при участии ЗАО 

«Укрпрофтур», а именно: «Винницатурист», «Волыньтурист», 

«Донецктурист», «Запорожтурист», «Закарпаттурист», «Ивано-

Франковсктурист», «Кировоградтурист», «Львовтурист», 

«Николаевтурист», «Полтаватурист», «Ровнотурист», 

«Тернопольтурист», «Харьковтурист», «Хмельницктурист». Также  

в составе ЗАО «Укрпрофтур» работают восемь дочерних предприятий,  

а именно: гостиничный комплекс «Турист» (г. Киев), туристская 

гостиница «Дружба» (г. Киев), «Сумытурист», «Черновцытурист»  

и Туристический оператор «Укрпрофтур», г. Киев. Сегодня в системе 

ЗАО «Укрпрофтур» в составе областных дочерних предприятий  

и акционерных обществ работают 36 туристических хозяйств,  

в частности: 13 гостиниц, 15 туристско-оздоровительных комплексов, 

пансионатов и туристических баз, 8 бюро путешествий и экскурсий.  

В системе ЗАО «Укрпрофтур» работают 700 человек. 

Гостиничные предприятия системы ЗАО «Укрпрофтур» 

распределены по территории Украины следующим образом: по 2 – в г. 

Киеве и Полтавской обл., по 1 – в Винницкой, Волынской, Донецкой, 

Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, 

Ровненской, Харьковской и Черновицкой областях. То есть, 53,8 % 

средств размещения ЗАО «Укрпрофтур» сосредоточены в центральной 

части Украины. В 2019 г. гостиницы системы ЗАО «Укрпрофтур» (10 – 

трехзвездочных и 3 – двухзвездочных), суточная вместимость которых 

составляла 3907 мест, приняли 116250 гостей, что на 23,0 % больше чем 

в 2014 году. Более подробная характеристика гостиничной базы ЗАО 

«Укрпрофтур» приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Гостиничная база ЗАО «Укрпрофтур» 

Показатели  

Годы  Отклонение (±) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

абсо-

лютно

е 

относи

-тель-

ное, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Количест

-во гости 

ниц, ед. 

21 21 20 17 17 13 - 8 - 38,1 
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2.Количест

-во 

номеров, 

ед. 

2735 2735 2523 2390 2390 1954 - 781 - 28,6 

2.1. В рас 

чете на 1 

гостиницу, 

ед. 

130 130 126 141 141 150 + 20 + 15,4 

3.Количест

-во мест, 

ед. 

 

5470 5470 5046 4780 4780 3907 - 1563 - 28,6 

3.1. В расч-

те на 1 гос-

тиницу, ед. 

260 260 252 281 281 301 + 41 +15,8 

4. Жилая 

площадь, 

м2 

76120 76120 71211 62013 62013 57016 -19104 - 25,1 

4.1. В расч-

те на 1 гос-

тиницу,  

ед. 

3624,

8 

3624,

8 

3560,

6 

3647,

8 

3647,

8 

4385,

8 
+761,0 + 21,0 

5. В расче 

те на 1 но: 

количест-

во мест, м2 

 

2 

 

27,8 

 

2 

 

27,8 

 

2 

 

28,2 

 

2 

 

25,9 

 

2 

 

25,9 

 

2 

 

29,2 

 

- 

 

+ 1,4 

 

- 

 

+ 5,0 

6. В рас 

чете на 1 

место, м2 

13,9 13,9 14,1 12,9 12,9 14,6 + 0,7 + 5,0 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных архива 

ЗАО «Укрпрофтур» 

Уменьшение количества гостиниц обусловило изменения в их 

номерном фонде. В 2019 г. в среднем гостиницы имели 150 номеров, на 

15,4 % больше чем в 2014 г. Соответственно на 15,8 % по сравнению  

с 2014 г. увеличилось и количество мест в расчете на 1 отель. 

Важным показателем качественного состава номерного фонда  

и его готовности к приему гостей есть размер средней жилой площади  

в расчете на 1 номер и на 1 место. На 01.01.2020 г. этот показатель в ЗАО 

«Укрпрофтур» составил соответственно 29,2 и 14,6 м2. Итак, гостиничные 

предприятия имеют достаточную площадь номеров для обслуживания 

гостей в соответствии с отечественными стандартами. 

В среднем гостиничный номер рассчитан на обслуживание  

2 человек, а средняя единовременная вместимость гостиницы на 

01.01.2020 г. составила 301 место. 

Наибольший удельный вес составляют двухместные  

и одноместные номера (71,8 % от общего количества номеров в отелях 
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ЗАО «Укрпрофтур»). Трехместные номера и номера с большим 

количеством мест есть в двухзвездочном отеле «Турист» г. Харькова  

и трехзвездочной гостинице «Турист» в г. Черновцы. Номера класса 

«люкс» и «полулюкс» есть во всех отелях системы «Укрпрофтур» помимо 

гостиницы «Турист» в г. Львов, но их удельный вес небольшой  

и составляет 2,8 % от общего количества номеров в отелях ЗАО 

«Укрпрофтур»8.  

Относительно небольшой процент номеров повышенной 

комфортности свидетельствует о том, что гостиницы ЗАО «Укрпрофтур» 

пока в своем большинстве не в состоянии обеспечить мировые стандарты 

обслуживания и ориентируются скорее на непритязательного 

отечественного потребителя, чем на иностранного туриста. Это 

объясняется рядом существенных причин: 

− расхождением в национальных особенностях гостиничного сервиса  

в Украине и за рубежом, что определяет требования гостя  

к уровню услуг, которые предлагаются; 

− незначительным потоком иностранных туристов и необходимостью 

в связи с этим эффективнее использовать свою пропускную 

способность; 

− трудностями, связанными с недостаточным количеством 

финансовых ресурсов для обновления материально-технической 

базы. 

Для дальнейшего развития гостиничной базы ЗАО «Укрпрофтур» 

в зонах массового отдыха, рекреационных и парковых зонах следует 

продумать размещение небольших отелей на воде, создание агроотелей, 

развитие так называемого «дачного туризма», получившего 

распространение за рубежом. 

Наиболее перспективным видом туризма из-за своей 

внесезонности, прогнозируемости, ориентации на клиента с высоким 

уровнем дохода становится туризм с деловой целью. Численность 

туристов, посетивших Украину с деловой целью на 01.01.2019 г. 

составила 216884 человек (4,8 % от общей численности туристов, 

посетивших Украину)9, что на 45,3 % больше чем в 2014 г.10 Говоря  

о факторах, обусловивших высокие темпы развития этого вида 

путешествий, следует отметить вхождение Украины во все большее число 

международных организаций, проведение на ее территории европейских 

 
8 Выберите один из лучших отелей. URL: https://www.ukrtour.pro/nasi-goteli-v-

ukraini. 
9Государственная служба статистики Украины. URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html. 
10 Там же 



T. Sokol, N. Turlo, O. Mikho, Trade union tourism in Ukraine… 

 

88 

и мировых форумов, а также такой феномен нашей эпохи, как 

непрерывный процесс образования – образование в течение жизни (life 

longe education), что входит в круг интересов десятков тысяч организаций, 

тысяч ассоциаций и объединений, проводящих встречи на региональном, 

национальном и международном уровнях.  

Для удовлетворения потребностей делового туризма может быть 

использована и материально-техническая база конференц-залов сети 

отелей ЗАО «Укрпрофтур». Разные по площади и вместимостью от 35 до 

200 человек, они имеют все необходимое, включая мультимедийные 

проекторы, аудио-, стерео- и видеосистемы, микрофоны, флип-чарты для 

проведения конференций, официальных презентаций, тренингов, 

деловых встреч любого уровня и значимости11.  

Кроме делового туризма Украина имеет все условия для развития 

медицинского туризма. Наиболее востребованными являются санаторное 

лечение и реабилитация. Для удовлетворения этих потребностей также 

можно использовать базу ЗАО «Укрпрофздравница». 

Закрытое акционерное общество лечебно-оздоровительных 

учреждений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница», учредителем 

которого является Федерация профсоюзов Украины и Фонд социального 

страхования Украины по временной потере трудоспособности, являлось 

лидером рынка санаторно-курортных услуг в Украине и объединяло до 

2014 г. более 80 санаторно-курортных учреждений, расположенных  

в различных климатических регионах Украины. Санатории Большой 

Ялты и Алушты, Евпатории, Сак, Приазовья, Одессы, Николаева, 

Закарпатья, Моршина, Миргорода, Славянска, Хмельника, 

Днепропетровска, Харькова, Киева и области предоставляли возможность 

оздоровиться, пройти курс лечения и отдохнуть около 500000 человек12. 

На сегодня все санаторно-курортные учреждения ЗАО 

«Укрпрофздравница», находящиеся на территории Украины,  

аккредитованы и получили лицензии на медицинскую практику. В их 

пользовании находится 61 месторождение минеральных вод и 13 

месторождений лечебных грязей.  

Характерной чертой санаторно-курортных учреждений ЗАО 

«Укрпрофздравница» является развитие такого направления как 

медицинская реабилитация. В здравницах функционирует около 100 

реабилитационных отделений более чем по 20 направлениям профильной 

патологии, в том числе – для больных с цереброваскулярной патологией 

после перенесения острого инфаркта миокарда, с болезнями и травмами 

 
11 Конференц-сервис. URL: https://www.ukrtour.pro/konferenc-servis. 
12 ЗАО «Укрпрофздравница» Общая информация. URL: http://ukrzdrav.com/2013-

12-03-12-40-05/zagalna-informatsiya.html. 
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опорно-двигательной системы, с заболеваниями органов пищеварения,  

с сахарным диабетом, ожоговой болезнью, для беременных  

с осложнением течения беременности. 

Целью этих отделений является оказание квалифицированной 

медицинской помощи на этапе санаторно-курортного лечения после 

пребывания в стационаре.  

Также в лечебно-оздоровительных учреждениях ЗАО 

«Укрпрофздравница» предоставляется  возможность получить 

комплексные услуги по лечению и профилактике таких заболеваний как 

болезни органов дыхания нетуберкулезного характера, болезни системы 

кровообращения и нервной системы, болезни глаз и придаточного 

аппарата, заболевания органов пищеварения, болезни костно- мышечной 

и мочеполовой систем, болезни эндокринной системы и нарушения 

обмена веществ, болезни кожи, патология беременности, травмы  

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (ожоги)13. 

Помимо услуг, рассмотренных выше, в санаториях ЗАО 

«Укрпрофздравница» функционируют отделения реабилитации для 

больных: 

− после перенесенного острого инфаркта миокарда, нестабильной 

стенокардии и оперативных вмешательств на сердце и сосудах; 

− с цереброваскулярной патологией (после острого нарушения 

мозгового кровообращения); 

− с гипертонической болезнью; 

− после оперативных вмешательств на органах костно-мышечной 

системы и эндопротезирования; 

− после оперативных вмешательств на органах желудочно - 

кишечного тракта 

− с сахарным диабетом; 

− с болезнями глаза и придаточного аппарата; 

− с детским церебральным параличом; 

− после перенесенных заболеваний и травм позвоночника и спинного 

мозга; 

− с хроническими неспецифическими болезнями органов дыхания; 

− после ожогов; 

− а также для беременных группы риска. 

Все лечебно-оздоровительные учреждения ЗАО 

«Укрпрофздравница» рассчитаны на длительный срок пребывания  

 
13 Специализация санаториев. Услуги по лечению и профилактике заболеваний. 

URL: http://ukrzdrav.com/likuvannya.html 
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и могут быть использованы для расширения предложения по 

медицинскому туризму. 

Для создания нормальных условий отдыха и лечения наиболее 

приемлема мощность санатория для взрослых до 500, а для детей – до 300 

коек. В системе ЗАО «Укрпрофздравница» санаторные учреждения 

именно такой мощности. 

Как видим, в целом сфера медицинских услуг ЗАО 

«Укрпрофздравница», характеризуется большой емкостью и имеет 

потенциал для дальнейшего развития. Особенно это касается сегмента, 

представленного сетью профилактических, диагностических, лечебных, 

реабилитационных учреждений и организаций с высоко 

квалифицированными специалистами, которые предоставляют 

качественные медицинские услуги по относительно низкой их стоимости 

по сравнению с другими странами мира. Это, а также выгодное 

территориальное расположение лечебно-оздоровительных учреждений 

ЗАО «Укрпрофздравница» могут быть использованы для развития 

медицинского туризма. 

Еще одним сегментом туристического рынка, на котором могут 

работать предприятия ЗАО «Укрпрофтур», является детский туризм (в 

течение 2014-2018 гг. доля туристов в возрасте 0-17 лет выросла с 8,1 % 

до 15,5 %)14. 

Условно детские оздоровительные учреждения можно разделить 

на два типа. К первому типу относятся традиционные детские учреждения 

оздоровления и отдыха, которые работают в соответствии с Законом  

о детском отдыхе и оздоровлении и принимают детей на смены от 14 до 

21 дня. Ко второму типу относятся учреждения, которые зачастую 

действуют в соответствии с Законом о туризме и Законом о внешкольном 

образовании. Они не имеют своей локации и организуются на базе 

детских центров и клубов, спортивных учреждений, языковых школ, баз 

отдыха и тому подобное и предлагают смены в 7-14 дней. Кроме 

оздоровления, спорта и туризма, отдых в них предусматривает самые 

разнообразные программы для развития способностей и интересов детей. 

Основным трендом в сегменте детского туризма является 

обеспечение безопасности во время отдыха, доступность предложений. 

Кроме того, в 2019-2020 гг. в сегменте детского отдыха появились новые 

небольшие, но яркие проекты, которые не гнались за массовостью,  

а искали «своего» клиента. Наибольшей популярностью пользуются 

спортивные, оздоровительные и различные творческие базы отдыха.  

 
14 Государственная служба статистики Украины. URL: 

 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html 
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С каждым годом все большую популярность приобретают семейные базы 

отдыха, в которых, в отличие от детских, ребенок находится вместе  

с родителями. Это учреждения, в которых есть отдельная программа для 

детей и программа для совместного досуга детей и родителей. 

ЗАО «Укрпрофтур» имеет 19 оздоровительных учреждений в том 

числе, 7 оздоровительных комплексов для семейного отдыха и 11 детских 

оздоровительных комплексов летнего типа в разных регионах Украины. 

Материальная база и инфраструктура комплексов системы ЗАО 

«Укрпрофтур» позволяет принять на оздоровление туристов и группы 

детей школьного возраста согласно проведенным тендерным конкурсам 

«Прозрачно» на летний сезон отдыха. 

Для надлежащей организации отдыха в детских комплексах ТОК 

(туристический оздоровительный комплекс) «Тиса», ОК 

(оздоровительный комплекс) «Солнечный луч», ТК (туристический 

комплекс) «Прикарпатье», ТОК «Синевирское озеро», ТОК «Нарцисс», 

ТОК «Карпаты», ОК «Лесной», ДОК (детский оздоровительный 

комплекс) «Приднепровский» и ДОК «Збруч» разработаны специальные 

развивающие и развлекательные программы, обустроены детские  

и спортивные площадки, библиотеки, летние открытые кинотеатры,  

разработаны интересные выездные экскурсионные программы  

и увлекательные путешествия и скаутские походы в кругу новых друзей. 

Дети имеют возможность познакомиться с новыми видами спорта  

и принять участие в различных спортивно-туристических соревнованиях. 

В детских оздоровительных комплексах санаторного типа – 

«Верховина» и «Карпатские зори», ОК «Черемош» и «Очаков» детей 

обслуживает квалифицированный профессиональный медицинский 

персонал, проводятся специальные виды спортивных занятий и лечебная 

физкультура, предлагается ряд индивидуальных профилактических  

и оздоровительных массажных процедур. 

Во всех детских оздоровительных комплексах системы ЗАО 

«Укрпрофтур» по соответствующим нормам оснащены просторные 

столовые. Дети получают 4-5 разовое полноценное питание. Территории 

всех оздоровительных лагерей находятся под круглосуточной охраной. 

На собственных обустроенных пляжах работают инструкторы-спасатели. 

Для групп детей предоставляются автобусы для встречи и отправки на 

железнодорожные вокзалы. 

Известно, что оздоровительный активный отдых способствует 

развитию творческой детской личности и выявлению лидерских качеств 

ребенка. Именно поэтому, вместе с оздоровительными мероприятиями  

в летних ОК системы ЗАО «Укрпрофтур» проводятся различные 

соревнования, тематические вечеринки, разнообразные мастер-классы, 

конкурсы и праздничные представления с программами, разработанными 
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квалифицированными специалистами, много интересных экскурсий, в т. 

ч. автобусных, пешеходных, горных.  

Туристические предприятия системы ЗАО «Укрпрофтур» 

способствуют организации семейного отдыха в пансионатах «Шацкие 

озера» (Волынская область) и «Подолье» (Хмельницкая область), а также 

в морских оздоровительных комплексах на Азовском (ОК «Парус», 

Запорожская область) и Черном море (ОК «Очаков», Николаевская 

область). 

К сожалению, негативным явлением для развития туризма 

профсоюзов является продолжение неконституционных действий 

действующей власти и давление со стороны Фонда государственного 

имущества Украины (ФГИУ) и Генеральной прокуратуры Украины на 

профсоюзные предприятия в отношении права собственности на 

имущественные комплексы ЗАО «Укрпрофтур». Так, в мае 2011 г. 

началась кампания, направленная на изъятие имущества, являющегося 

собственностью Федерации профсоюзов Украины и основанных ею 

предприятий, в том числе принудительное изъятие частного имущества 

ЗАО «Укрпрофтур». За период с 2011 по 2015 годы прокуратурой в 

интересах ФГИУ было подано более 50 судебных исков к субъектам 

хозяйствования, созданным при участии ЗАО «Укрпрофтур», исковым 

требованием которых было изъятие их имущества, якобы незаконно ими 

присвоенного, и признание права собственности на него за государством. 

В связи с тем, что и до сих пор не принят Закон Украины 

относительно решения судьбы профсоюзного имущества, предприятия 

системы ЗАО «Укрпрофтур» вынуждены были обратиться в Европейский 

суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) с целью восстановления 

нарушенных прав. Профсоюзы возлагают большую надежду на то, что 

ЕСПЧ защитит их права и примет положительное судебное решение, 

которое остановит противоправные действия государства в отношении 

присвоения их имущества15. 

 

Выводы. Несмотря на то, что профсоюзный туризм снизил темпы 

развития, он имеет мощные перспективы. В частности, это касается 

развития таких видов туризма, которые уже давно зарекомендовали себя 

как выгодные в социальном и экономическом плане (деловой туризм, 

оздоровительный и лечебный туризм, детский и семейный туризм), так и 

развития сравнительно новых видов туризма на базе профсоюзов, таких 

как медицинский туризм, агротуризм, «дачный туризм», учебные 

 
15 «Укрпрофтур»: История и современность туризма // Профсоюзные вести, 2 

апреля 2019. № 14. (1048). URL: psv.org.ua> arts.> Osobist> view-3327. 
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путешествия-семинары и тому подобное. Существующая материальная 

база туризма профсоюзов позволяет развивать различные виды туризма, 

но требует значительных усилий по ее реконструкции и приспособлению 

к требованиям европейских стандартов для активного привлечения 

иностранных туристов. И наконец, профсоюзный туризм в Украине 

требует внимания со стороны государства, прекращения 

принудительного изъятия частного имущества ЗАО «Укрпрофтур»  

и основанных им субъектов хозяйствования, поддержки дальнейшего 

развития на его базе социально важных видов туризма. 
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вести. 2 апреля 2019. № 14. (1048). URL: psv.org.ua> arts.> Osobist> 
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TRAVELS, LEISURE AND EDUCATION IN THE ACTIVITIES 

OF THE FIRST TRADE UNIONS OF EASTERN GALICIA  

IN THE ХІХ CENTURY 

 

Podróże, wypoczynek i edukacja w działalności pierwszych unii 

handlowych Galicji Wschodniej w XIX wieku 

 
Abstract 

We consider the peculiarities of formation, development and activity of the first trade 

unions that existed in the modern Western Ukrainian lands of Eastern Galicia, which 

at the end of the eighteenth century were part of the Austrian Empire. The international 

character of the organizations, due to the multi-ethnic membership of the first trade 

unions was of key importance. Emphasis is placed on the important socio-economic 

mission of trade unions, the various principles of their organizational construction, 

which were based on real needs. 

Particular attention was paid to the cultural and educational activities of the first pro-

fessional youth organizations in Eastern Galicia. In many unions, there were special 

departments whose members took care not only of professional education but also of 

eliminating illiteracy among young people, qualitative and useful recreation and lei-

sure of members of organizations. The members of the trade unions departments estab-

lished libraries, reading rooms, invited lecturers for lectures, organized various mass 

events and celebrations, which helped to lay the foundations of the spiritual culture of 

Galician youth, to study the multifaceted history of the region. 

Knowledge of the local historical, cultural and nature-recreational heritage was pos-

sible to obtain by organizing and guiding hiking day trips to the historical places and 

natural monuments of Lviv and its environs, which, in general, significantly increased 

the cultural and educational level of the members with regard to the attitude to monu-

ments, the formation of protective legislation and the growing public importance of the 

activities of trade unions. 

Keywords: trade unions, cultural and educational work, events, leisure 

 

Streszczenie 

Rozważamy osobliwości formacji, rozwoju i działalności pierwszych związków zawo-

dowych, które istniały na  współczesnych zachodnio-ukraińskich ziemiach wschodniej 

Galicji, które pod koniec XVIII wieku były częścią Cesarstwa Austriackiego. Kluczowy 

był międzynarodowy charakter organizacji ze względu na wieloetniczne członkostwo  

w pierwszych związkach zawodowych. W pracy nacisk położony został na ważną spo-

łeczno-ekonomiczną misję związków zawodowych, zasady ich organizacji, oparte na 

rzeczywistych potrzebach. 

Szczególną uwagę zwrócono na działalność kulturalną i edukacyjną pierwszych profe-

sjonalnych organizacji młodzieżowych we wschodniej Galicji. W wielu związkach 
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istniały specjalne wydziały, których członkowie zajmowali się nie tylko kształceniem 

zawodowym, ale także eliminacją analfabetyzmu wśród młodych ludzi, wartościowym 

i użytecznym wypoczynkiem członków organizacji. Członkowie departamentów związ-

ków zawodowych zakładali biblioteki, czytelnie, zapraszali wykładowców na wykłady, 

organizowali różne imprezy masowe i uroczystości, które pomogły położyć podwaliny 

pod duchową kulturę galicyjskiej młodzieży i pomagały zbadać wieloaspektową histo-

rię regionu. 

Wiedzę o lokalnym dziedzictwie historycznym, kulturalnym i przyrodniczo-rekreacyj-

nym można było uzyskać organizując piesze wycieczki do miejsc historycznych i pomni-

ków przyrody we Lwowie i okolicach, co znacznie podniosło poziom kulturalny i wiedzę 

członków w zakresie ochrony zabytków, tworzenia przepisów ochronnych i wpływało 

na zwiększenie znaczenia działalności związków zawodowych. 

Słowa kluczowe: związki zawodowe, praca kulturalna i edukacyjna, wydarzenia, roz-

rywka 

 

 

Introduction 

Over a long period of existence and social catalyzation the trade unions 

of the world, in addition to the important mission of social protection  

of industrial workers, became known as active harbingers and organizers  

of professional education, culture, sports, various types of leisure, recreation, 

treatment, rehabilitation, cultural and educational journeys, etc.  

Among the first trade unions of the European states are the trade unions 

that arose on the Western Ukrainian territories of the Austrian Empire. In the 

context of the existence of a multi-ethnic society, they have undergone a rather 

complicated, contradictory and long-lasting period of formation and develop-

ment, to which no state in the world has an analogy. Interestingly, the emer-

gence of the first professional organizations in Eastern Galicia dates back to the 

appearance of the oldest organizations in England, Germany and other coun-

tries. 

An important prerequisite for the emergence of trade unions in Galicia 

was the radical economic, social, cultural, educational and other reforms of the 

Austrian authorities, which were carried out in the last quarter of the 18th  cen-

tury. They aimed to form a new social system and new social relations in the 

Galician province, to establish the latest technologies and production in differ-

ent sectors of economy, to generate a new type of producer. The history of the 

professional unions of Eastern Galicia, especially concerning their cultural ac-

tivities and public engagement, has until recently remained little known in 

Ukrainian and foreign historical science. Many contemporary researchers of the 

history of Ukrainian trade unions are guided by the still-dominant, pro-Russian 

stereotype of the history of trade unions in Ukraine, which according to the 

former Soviet tradition interprets the emergence and development of the trade 

union movement in the sub-Russian territories of Ukraine under the influence 
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of the Russian and Ukrainian proletariat, the activities of the Bolshevik Party, 

the revolution of 1905-1907, etc. At the same time, the history of the trade un-

ions of Eastern Galicia is being ignored by researchers. One of the reasons is 

the lack of written sources in Ukrainian archives that were sent to foreign ar-

chives in the post-war period. In particular, a large collection of cases concern-

ing the establishment and operation of trade unions in Eastern Galicia is now 

stored in the Wroclaw Ossolineum. At the same time, there are many valuable 

and interesting scientific works devoted to the history of the formation and de-

velopment of the trade union movement in the Galicia particularly in Polish 

historiography abroad such as the publications of S. Bal1, S. Bednarsky2, 

V. Brzezinsky3, J. Bialynia-Cholodecky4 and many other authors. It is im-

portant that the vast majority of them are of contemporary origin, as the partic-

ipants and creators of various sectoral trade union organizations. 

Of the later publications on the history of the trade unions of Galicia's 

educators, it is worth noting an article by a Polish researcher, Janina Chodakow-

ska, who noted that the professional movement of teachers of secondary and 

high schools of Galicia arose as a result of engaging teachers to carry out work 

on school reform5.  

The originality of this topic is marked by an article by another Polish 

researcher, Malgorzata Przenioslo, who analyzed the activities of the 

organization and emphasized that, since its founding in 1868, the Pedagogical 

Society in Lviv was a professional scientific institution of Galician teachers. 

The organization promoted the development of education (especially 

elementary), organized the support of teachers, their self-education and 

professional growth. Its members included not only representatives of Eastern 

Galicia but also other related regions. The main office in Lviv controlled the 

local branches, which in 1968 was 19. Also, Przenioslo noted that according to 

the statistics for 1871-1872. The Pedagogical Society had 2,500 members and 

was multinational in nature6. 

 
1 Bal S., Towarzystwo wzajemnej pomocy Oficyalistów prywatnych w pierwszych 25 

latach swego istnienia (1868-1892), Lwów 1893, s. 131. 
2 Bednarski S., Materyały do Historyi o Drukarniach w Polsce a mianowicie  

o Drukarniach Lwowskich і Prowincyonalnych, Lwów 1888, s. 136. 
3 Brzeziński W., Historya Lwowskiego Oddziału Towarzystwa Pedagogicznego w 25-

letnią rocznicę istnienia. 1868-1894, Lwów 1894. 27 s. 
4 Białynia-Chołodecki J., Półwiekowa przeszłość Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 

Rękodzielniczej „Skała” we Lwowie, Lwów 1906, s. 247.  
5 Chodakowska J., Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w walce o polską 

szkołę średnią w Galicji w latach 1884-1914, Warszawа 1984. 
6 Przeniosło M., Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie w latach 1868-1906 (wybrane 

zagadnienia), Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, Łódź 2014. 
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The first Ukrainian edition of the history of the trade union movement in 

Eastern Galicia during the period of independence was a monographic study by 

Roman Berest “Essays on the History of the Trade Union Movement in Western 

Ukraine (1817–1939)”. This work highlights the problems of formation, 

evolution, role, legal status and actual position of trade unions in Western 

Ukraine in the system of social relations of the Austro-Hungarian, Russian and 

Polish governments7. 

In 2017, on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the 

first trade unions of Ukraine, the fundamental work of Igor Berest “History  

of Trade Unions of Ukraine. Eastern Galicia. 1817-1918” was published, 

which, on the basis of various sources, covers the history of the formation and 

development of trade union movement of Eastern Galicia8. 

An unknown page of the activities of the trade unions of Eastern Galicia 

still remains their cultural work and public engagement, aimed at the spiritual 

enrichment of the citizens, which is a new and relevant element in the activities 

of the Galician trade unions. 

 

Own research  

On November 6, 1817, in Lviv, a private trade union firm of Austrian 

Joseph Piller established the first trade union organization in Ukraine, entitled 

“Society of Printing Workers”9. It was one of the first organizations of that time 

not only of Galicia but also of the whole of the Austrian Empire to raise the 

problem of organizing social protection of workers, improving working condi-

tions and remuneration.  

It is important to note that the organizer of the professional society was 

German E. Ruhl, but the union united workers of different nationalities 

(Ukrainians, Poles, Austrians, Germans, Jews, etc.) and therefore can be re-

garded as an organization of international character. Similar in organizational 

and multinational structure were the trade unions of private servants10, Galician 

educators11, Lviv city artisans12, a number of youth trade unions and others. 

However, after the revolutionary events of 1848, under the influence  

of various socio-political factors, a small number of trade unions began to more 

clearly define their activities by national, religious, professional and other 

 
7 Berest R., Narysy istoriyi profspilkovoho rukhu v Zakhidniy Ukrayini (1817-1939), 

Drohobych, s. 127. 
8 Berest I., History of Trade Unions of Ukraine (Eastern Galicia 1817-1918), Lviv, 

2017, s. 768. 
9 Berest R., Narysy istoriyi…, s. 7. 
10 Berest I., History of Trade Unions of Ukraine…, s. 145-169. 
11 Ibidem, s. 329-397. 
12 Ibidem, s. 468-482. 
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characteristics. Therefore, it is not accidental that not only economic, political 

and social interests, but also ethno-cultural, national and other factors, customs 

and traditions were closely intertwined in the peculiarities of the formation  

of professional organizations in Eastern Galicia, which on the one hand signif-

icantly varied, and on the other, complicated the social phenomenon. National 

polarization is clearer at the end of the nineteenth century, when national polit-

ical parties gained major influence over the masses. 

In terms of rational organization of leisure among the trade unions  

of Lviv in the middle of the ХІХ century, the Catholic Society of Handicraft 

Youth “Skala” stood out. It worked on the basis of the Statute approved by the 

Galician governorate13. 

At the Society there was a special guardianship department, which was 

involved in organizing various events. According to the members of the trus-

teeship department, it was first necessary to organize the initial education of the 

members, and then gradually develop an interest in the printed media. There-

fore, one of the first and most important tasks of the society was the introduc-

tion of classes in elementary study of writing and arithmetic. To give free initial 

knowledge to the young artisans of Lviv, the teachers of the recently created 

“Society of Friends of National Education” were the first to speak14. 

Active participation in the elimination of illiteracy among the members 

of the youth professional society, namely the mastering of the basics of writing, 

reading and arithmetic exercises were attended by teachers of many Lviv 

schools, namely: Stanislav Bartman, Andrey Bilykevych, Alexander Gishberg, 

Vladislav Kosinsky, Casimir Okaz, Tomasz Pavlovsky, Tadeusz Skalkowsky, 

Alexander Semkowicz, Czeslaw Tomaszewicz and Apollinar Ueysky. 

For all willing members of the Lviv Union of Artisans, the training took 

place free of charge three times a week. Usually, lessons were held from Mon-

day to Saturday every other day, and only during free hours – from 8 pm to 10 

pm. According to the documents, Tuesday and Thursday for the students of the 

training courses were days of self-preparation, mastering the lessons learned 

and completing homework. 

In addition, every Sunday from 3pm to 6pm, guest speakers gave lectures 

on Polish and world history, geography, nature, chemistry, world politics, so-

cial economics, arithmetic and other disciplines for members of the society. The 

first speakers were honorary members of the society, its leaders, namely: Mec-

zyslaw Veriga-Darovsky, Leopold Weigel, Tadeusz Romanovych, Petro 

Zbrozhek, Lukyan Tatomir and even the famous Galician poet Cornelius 

 
13 Statut Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Rękodzielniczej „Skała”, Lwów 1856, 

s. 8. 
14 Białynia-Chołodecki J., Półwiekowa przeszłość Stowarzyszenia Katolickiej Mło-

dzieży Rękodzielniczej „Skała” we Lwowie, Lwów, 1906, s. 12-26. 
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Weysky. By the way, a plaque with words of thanks is installed and is now in 

the Greek Catholic Church of St. Andrew in Lviv. Father Florent Liquendorf 

from the Dominican Fathers Convention reads the basics of religious studies 

for the trainees. Calligraphy was taught by Shimon Amster and Zdislav Sed-

mogray. Due to personal enthusiasm and ideological support provided by the 

youth workers' association by the Industrial Schools Directorate, they orga-

nized a series of introductory professional lectures and practical seminars15. 

Along with the organization of the elimination of illiteracy and the dis-

semination of the foundations of professional education, the cultural and edu-

cational work of the society was actively developing. In the first months  

of existence of the youth professional organization, it was possible to establish 

its own small library. At the beginning of 1869, there were 244 books in the 

library, mostly belonging to the religious category and much less to the educa-

tional, scientific and fiction literature16. 

Some officials of the city, as well as many members of the Association 

of Lviv Tradesmen, actively participated in the process of accumulation of the 

library stock collections. They organized a charity collection of books among 

the representatives of the authorities, local clergy and other sections of the pop-

ulation to replenish the stock collections of the youth library. Many new books 

were handed over to the library by Lviv publishers and bookstores. 

In March 1858, the administration of the Catholic Youth Society, for the 

purpose of organizing various events, rented 350 fl. a large covered room in the 

archbishop's palace, which was located in the central part of Lviv (now – Rynok 

Square, 9).  

The board of the society rented a city garden with a stage and shelter for 

various entertainments of the members for the summer period for a symbolic 

payment. The city garden was located on the premises of the Halych National 

Park. The stage and the area around with benches for spectators in the city was 

often called the summer theater17. It should be emphasized that its leadership 

played a leading role in the cultural and educational activities of the youth or-

ganization. It was divided into two divisions: The Chief and the Trustees. The 

main department was engaged in the management periodically in the garden, 

but in agreement with the authorities, members of the handicraft society orga-

nized youth festivities, amateur performances and concerts.  

 
15 W dwudziestą rocznicę zawiązania i działalności stowarzyszenia rękodzielników 

lwowskich „Gwiazda”, Treściwe Sprawozdanie z czynności Stowarzyszenia za czas od 

3 maja 1868 do końca roku 1887, Lwów 1888, s. 4-12. 
16 Konopka M., Biblioteky lwivskykh tovarystv remisnykiv periodu avtonomiyi Haly-

chyny ta yikh funktsiyi, Visnyk Lwiwskoho uniwersytetu, Seriya knyhoznavstvo, bi-

bliotekoznavstvo ta informatsiyni tekhnolohiyi, 2010, s. 106-115. 
17 Białynia-Chołodecki J. Półwiekowa przeszłość …, s. 24-25. 
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From informative newspaper reports it is known that the first proclaimed 

work in the summer theater was a poem by the local German poet Earl Severin 

Badeni called “Society of Assistants”, which the author devoted to the youth 

union organization of artisans of Lviv. 

The main department of the society consisted of a chairman, a vice-chair-

man (both of whom were required by the statute of the organization to be Cath-

olic priests), people's mentors, a secretary, a cashier, a senior, and assistants.  

The trusteeship department was mainly in charge of external relations 

and material affairs of the organization. It included citizens of Lviv who were 

interested in such work, which contributed to the development the organization 

and attracted philanthropists, who, through their financial donations, helped to 

raise the society.  

The chairman was elected at the general meeting. Elections were 

arranged by ballot and determined to be legitimate upon receipt of a majority 

of the votes cast. The chairman and the board were the highest executive bodies 

of the company. The direct duty of the chairman was to strictly and 

uncompromisingly monitor the implementation and compliance with the 

provisions of the charter. Periodically, the chairman convenes and holds 

meetings or other events. He had a decisive voice in the dispute resolution 

processes. He also appointed vice-chairman, consulted with representatives  

of the board, trustees and together with them issued general orders for members 

of the society18. 

Four assistants were selected by open voting. The chairman approved 

this choice. The assistants were required to closely monitor compliance with 

the articles of association by the members of the company, to maintain  

a business atmosphere, peace and order during meetings or other events. As 

representatives of the society, they were obliged, in the same way as the seniors, 

to inform the chairman of the expressed wishes and suggestions of the members 

of the organization19. The mentors of the youth society organized and 

conducted training, participated in various activities and organization  

of recreation and leisure of the youth, influenced the upbringing of the younger 

generation. 

Lviv polygraphists also tried to carry out their cultural work. A separate 

Committee was set up under the Lviv Citywide Printing Society in the late 

1950s of the ХІХ century. Its members, together with the representatives of the 

foundations, were involved in organizing and holding various public events and 

events for members of the society. Organization of concerts, balls, theatrical 

performances, and even ordinary performances of the leadership of the trade 

union on the occasion of an event, anniversary, regular anniversary, etc., were 

 
18 Statut Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Rękodzielniczej „Skała”…, s.1-2. 
19 Ibidem, s. 2-3. 
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important in the process of developing and expanding cultural and educational 

work20. 

Among a number of professional youth organizations of the second half 

of the ХІХ century, the student association of mutual assistance of the Higher 

Regional School of Agriculture deserves special attention. It was located in the 

town of Dubliany, on the basis of which Lviv National Agrarian University 

now exists. The Statute of the Society was approved in the Galician governorate 

on April 25, 186921. The first head of the company was B. Rugevich, and the 

secretary - K. Schuka22. Although the primary purpose of the society was the 

economic support of its members, cultural and educational work was very im-

portant. 

At the outset, the Mutual Assistance Society consisted of 11 members 

who, in their own right, formed and maintained the library and reading room. 

A special place in the library was given to historical works, which helped stu-

dents to study the historical past, geography, culture of the population  

of Eastern Galicia. 

A special place in the cultural and educational work was the organization 

and holding of literary and musical evenings, commemorating anniversaries, 

famous figures, events, etc.23. The popularity of the Society is evidenced by the 

gradual growth of its population. Thus, in 1887 there were 65 members of the 

student union. At that time it got the right to publish educational, popular sci-

ence and scientific literature24. 

An important place in the cultural life of the Galician work was occupied 

by the newspapers Remisnik and Litera, which were published in Polish in 

Lviv. The first of these was founded by Lviv craftsmen (shoemakers, tailors, 

etc.) in 186925, the second one – in 1872 by Lviv polygraphists26. On the pages 

of the trade union press, news of daily working life was published, and a great 

deal of attention was devoted to cultural and educational work among members 

of trade unions and beyond. 

Among other professional societies, the Society of Private Employees  

of Galicia stood out for its cultural and educational activities. The Board 

 
20 Buniak P., Zarys historyczny organizacji drukarzy Lwowskich, Ognisko, 1935, s. 3. 
21 Tsentralnyy Derzhavnyy Istorychnyy Arkhiv Ukrayiny u m. Lwowi, f. 146 (Halytske 

namisnytstvo), op. 25, spr. 13 (Sprava pro zatverdzhennya ta zminy statutu tovarystva 

vzayemodopomohy studentiv silskohospodarskoyi akademiyi v m. Dublyany), s. 2. 
22 Ibidem, s. 72. 
23 Ibidem, s. 67-74. 
24 Ibidem, s. 45. 
25 Berest I., History of Trade Unions of Ukraine (Eastern Galicia 1817-1918), Lviv 

2017, s. 92. 
26 Ibidem, s. 94. 
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published information about numerous events on the pages of its own printed 

body of the magazine Private Servant. 

Wanting to make the company more popular, the Supervisory Board 

commissioned the central department to publish the business calendar for 1877. 

It chronologically envisaged the days of holding various economic events, de-

scribing the various events of the year, and honoring religious and national hol-

idays during the current year. The calendar was published in Krakow27. 

The tradition of publishing business calendars for the average population 

has been traced in Eastern Galicia since the early 1940s. of the ХІХ century at 

Piller's firm in Lviv, where the first trade union organization of printers within 

the Austrian Monarchy emerged. Since then, they have gained considerable 

popularity in society and are well-deserved. 

In particular, on April 9, 1873, the Polish Gwiazda Relief Society  

of Christian Citizens was established in the small Carpathian town of Stryi. In 

a short period it created a reading room, a library, promoted the publication  

of scientific submissions, reports and presentations, was engaged in organizing 

and conducting amateur theater performances, arranging poetry evenings, sup-

porting vocal and dance performances, celebrating religious holidays28. 

At the end of the ХІХ century, one of the prominent cultural and educa-

tional centers of Galicia was the Zorya Ukrainian Handicraft Society. The great 

merits in founding and supporting the activities of the society belong to well-

known Galician public and political figures: V. Nagirny, Y. Romanchuk, K. 

Levitsky and others. 

The sectional work of the society was diverse and always popular with 

Galicians. It can be divided into separate directions, which included cultural-

cognitive, cultural-educational, local lore, theatrical-artistic, religious-ceremo-

nial, sports, historical, national-patriotic, health-improving, recreational and 

other activities29. 

Each year, members of the society organized prosphoras, sacred events, 

festivals, excursions, honoring national heroes and eminent persons, organizing 

collective celebrations of major church holidays, etc. 

The amateur choir of the society enjoyed great popularity in Lviv and 

beyond. Its founder and first head was V. Chuma. The members of the Society 

carried out wide national-cultural and socio-political activities, called on “to 

 
27 Kalendarz Powszechny Gospodarski i Informacyjny na Rok 1877, R. 3, Lwów 1876,  

s.  92 . 
28 Tsentralnyy Derzhavnyy Istorychnyy Arkhiv Ukrayiny u m. Lwowi, f. 146 (Halytske 

namisnytstvo), op. 25, spr. 18 (Sprava pro zatverdzhennya statutu tovarystva vzayemo-

dopomohy “Hvyazda” v Stryyu), 46 ark. 
29 Pasitska O., Lwiwska “Zorya” – towarystvo ukrayinskykh remisnykiv, promyslovtsiv 

i torhivtsiv (1884–1939), Lwiw 2013, s. 5-64. 
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lead the structure of our revival for the life of our mother of Ukraine, towards 

its autonomy and independence”30. 

The organization of cultural leisure, which often provided organized trips 

to the historical sites of the region under the conditions of the Austrian author-

ities, was extremely important. The Society promoted the development of 

Ukrainian industry by implementing a “your to your” call, supported the activ-

ities of the Labor Mediation Bureau, defended the professional interests  

of the members of the society, engaged in national education of Ukrainian pro-

fessional youth through the activities of the Rus Craft and Industrial Bursa and 

with the help of professional magazines “Young Workers” ,“The Newest 

Craftsman”, “Welfare ” ,“Specialty Bulletin ”,“Our Flag ”and others. 

At the end of 1898, in the small Carpathian town of Kolomyia, the youth 

of trade establishments founded a professional organization called the Society 

of Trade Aides, which also carried out considerable cultural and educational 

work among a small collective of fellow citizens31. 

The cultural and educational activities of the Society of Merchants and 

Trade Youth in Lviv are also noteworthy. As stated in the Charter32, the purpose 

of the society was to support the moral and material affairs of its members. In 

particular, the creation of conditions and opportunities for members of the or-

ganization to rest in their spare time, to promote education in the trade profes-

sion and in other fields, guardianship of poor and disadvantaged members of 

society, and in case of disability – providing them with financial support. It also 

provided assistance to members of the community in the event of old age or 

earlier disability (illness, injury, etc.). 

Considerable attention was paid to cultural and educational work by the 

Head. It was planned to hold a series of special lectures for organizing training, 

leisure and entertainment for members. 

Particularly important was the activity of the professional organization 

of the "Friendly Society of Merchants and Sales Youth". 

The organization established and financially maintained its own reading 

room and library. Almost annually organized and conducted temporary courses 

to study the peculiarities of trading. From time to time it organized social gath-

erings, concerts, meetings, various collective entertainment and more. 

 
30 Pasitska O., Ukrayinska natsionalna ideya v konteksti diyalnosti profesiynykh tova-

rystv mizhvoyennoho Lwowa, 300 rokiv Konstytutsiyi Hetmana Ukrayiny Pylypa Or-

lyka: problemy stanovlennya i rozvytku ukrayinskoho derzhavotvorennya, Lwiw 2010, 

s. 165-166. 
31 Drobner B., Rzecz o klasowym ruchu zawodowym w Polsce w świetle prasy socjali-

stycznej, t.. I (do pierwszej wojny światowej), Warszawa 1964, s. 103. 
32 Statut stowarzyszenia wzajemnej pomocy kupców i młodzieży handlowej we Lwowie, 

Lwów 1895, s. 22. 
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A separate item in the statute defined the mission of the “Friendly Cir-

cle”. It was to become the center of the cultural, educational and scientific life 

of the members of the society. Its halls are open to the communists every day 

from 7 pm to midnight, and on holidays from 2 pm to midnight. The introduc-

tion to the Society Circle was open to every member of the society. Billiards, 

chess, checkers, dominoes, etc. were periodically held in the halls of the group. 

Gambling (cards, roulette, etc.) was banned. 

Leaders of the group also organized dance and music parties, debates, 

public reading of various periodicals. Relevant experts periodically gave lec-

tures of economic, religious, socio-political content. Hiking trips around Lviv 

and its surroundings, long-distance local excursions, holiday tours and more 

were very popular. 

Separately, lectures of a scientific nature were arranged for the members 

of the group, which were provided by the professors of the University of Lviv 

at that time. Also, especially for the members of the Society Circle, Lviv edu-

cators organized training courses in books, calligraphy, vocal and choral sing-

ing, etc. The library of the group could be used by all members of the society 

who had no arrears in payment of membership fees33. 

There were clear rules for the formation and use of company funds. Thus, 

the total organization of the organization consisted of the “Non-Destructive 

Fund”, “Monetary Aid Fund” (or “Managing Fund”), “Reserve Fund” and “So-

ciety Circle Funds”. 

The non-destructive fund received economic support in securities, as 

well as income from the registration fee (4 fl.). Surpluses from all the above 

listed funds, as well as received voluntary donations and gifts. The inviolable 

fund was strictly regulated, but it could be used to expand the material base, 

such as the construction or purchase of structures. 

The cash assistance fund received contributions to accumulate cash, in-

terest from non-destructive and reserve funds, as well as voluntary donations. 

The fund provided immediate, temporary and annual financial assistance to the 

members of the company. 

The reserve fund received unused funds from the Fund group and the 

interest on loans for various reasons. These funds were earmarked for the or-

ganization of celebrations, concerts, excursions and other collective events.  

\It also covered a shortage of cash assistance funds. 

In addition to the mixed, Polish and Ukrainian trade unions, a large 

amount of cultural and educational work in Eastern Galicia was carried out by 

German (Austrian), Jewish and other trade unions during this period. 

 
33 Ibidem, s. 10-12. 
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At the end of the ХІХ century the activity of German unions of agricul-

tural workers is intensified. Among the Jewish trade unions, perhaps the most 

important in cultural, educational and other work belonged to the professional 

union of Jewish artists, which had branches in Drohobych and Krakow [7,  

p. 52]. 

 

 

Conclusions  

The trade unions of Eastern Galicia emerged from the unfinished radical 

reforms of the Austrian authorities, which were implemented in the last quarter 

of the XVIII century. The multinational character of the population of Eastern 

Galicia contributed to the formation of a multiethnic ethno-cultural diversity 

among professional unions, which was reflected in their cultural and educa-

tional activities. 

In the conditions of existence of multinational Galician society of the 

XIX century the activities of trade unions gradually shifted from general inter-

ethnic societies, designed to promote the socio-economic protection of the 

worker, to the separated in the late XIX century national ideas of political par-

ties of national working structures. 

The analysis of written sources shows that the Ukrainian trade union 

work was in a much worse position compared to the Polish, German, Austrian, 

Jewish trade unions. First of all, the Ukrainian trade unions had little or no sup-

port from state institutions and thus had a significant disadvantage in competi-

tion with the Poles or Jews. Therefore, it was only in the wake of national self-

awareness that they tried to learn and show the identity of Ukrainian history 

and national culture. 
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of the Pomeranian Voivodeship's Cuisine 

 

 
Streszczenie  

Tradycje kulinarne danego regionu są zróżnicowane pod względem stosowanych su-

rowców i dodatków, oraz technologii przyrządzania potraw i napojów. Kuchnia regio-

nalna Pomorza i Kaszub oraz tradycyjne potrawy i produkty kulinarne są wykorzysty-

wane jako atrakcje turystyczne. Kuchnia regionalna jest zatem dobrym sposobem pro-

mocji innych walorów turystycznych, zarówno przyrodniczych jak i kulturowych Po-

morza. W tym regionie organizowane są liczne imprezy folklorystyczne oraz święta ku-

linarne, które są związane z promocją kuchni regionalnej. Tworzy się również szlaki 

kulinarne. Wszystkie te działania doskonale promują region, kształtują jego pozytywny 

wizerunek  oraz wpływają podniesienie jego atrakcyjności turystycznej.  

W pracy postawiono hipotezę, że mieszkańcy jednego regionu Polski, pomimo coraz 

większego zainteresowania kuchnią regionalną, w stopniu niewystarczającym posia-

dają wiedzę na temat  potraw regionalnych innego regionu Polski. Celem pracy była 

ocena przez mieszkańców Śląska znajomości kuchni Kaszub i Pomorza. Region Pomo-

rza i Kaszub jest postrzegany przez mieszkańców Śląska jako region atrakcyjny tury-

stycznie oraz kulinarnie. Kuchnia cieszy się średnią popularnością wśród mieszkańców 

Śląska. 43% ankietowanych nigdy nie próbowało tradycyjnych dla tego regionu pro-

duktów i potraw, a 53% badanych nigdy nie brało udziału w żadnej imprezie folklory-

stycznej związanej z kuchnią regionalną. 

Słowa kluczowe: Pomorze i Kaszuby, gastronomia, turystyka kulinarna  

 

 

Abstract:  

The culinary traditions of the region are varied in terms of raw materials and additives 

used, as well as the technology of preparing dishes and drinks. Regional cuisine of 

Pomerania and Kashubia as well as traditional dishes and culinary products are used 

as tourist attractions. Regional cuisine is therefore a good way of promoting other 

tourist values, both natural and cultural of Pomerania. Numerous folklore events and 

culinary festivals that are associated with the promotion of regional cuisine are orga-

nized in this region. Culinary routes are also being created. All these activities perfectly 

promote the region, shape its positive image and increase its tourist attractiveness. The 

hypothesis was put forward that the inhabitants of one region of Poland, despite the 
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growing interest in regional cuisine, have insufficient knowledge about regional dishes 

of another region of Poland. 

The aim of the work was to assess the knowledge of Kashubian and Pomeranian cuisine 

by the residents of Śląsak. The region of Pomerania and Kashubia is perceived by the 

inhabitants of Śląska as an attractive tourist and culinary region. The cuisine is popular 

among the inhabitants of Śląska. 43% of respondents have never tried traditional prod-

ucts and dishes for this region, and 53% of respondents have never participated in any 

folklore event related to regional cuisine. 

Keywords: Pomerania and Kashubia, gastronomy, culinary tourism 

 

 

Wstęp 

Ważne miejsce w rozwoju turystyki zajmuje gastronomia, którą należy 

postawić na równi z usługami hotelarskimi. Oferta produktów i potraw kulinar-

nych, charakterystycznych dla danego regionu może odgrywać ważną rolę 

w rozwoju tego sektora. 

Tradycje kulinarne danego regionu są zróżnicowane pod względem 

stosowanych surowców i dodatków, oraz technologii przyrządzania potraw 

i napojów. Dziedzictwo kulinarne docenia wiele placówek gastronomicznych 

i gospodarstw agroturystycznych; serwują one tradycyjne potrawy, przygoto-

wywane zgodnie z dawnymi, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, re-

cepturami. Gastronomia zapewnia możliwość wyżywienia osobom przebywa-

jącym poza domem – jest więc podstawowym elementem obsługi ruchu tury-

stycznego. Produkty i potrawy tradycyjne charakterystyczne dla Pomorza i Ka-

szub odznaczają się prostotą, oryginalnością, jak również różnorodnością i bo-

gactwem smaków. Zajmują szczególną pozycję w ofercie gastronomicznej i są 

jedną z atrakcji turystycznych i kulinarnych tego regionu.  

     Celem pracy jest określenie wpływu kulturowo-etnicznych walorów re-

gionu Pomorza i Kaszub, szczególnie kuchni regionalnej na rozwijanie się 

funkcji turystycznej w tym regionie oraz zapoznanie się z oceną i znajomością 

tej kuchni przez mieszkańców Śląska. W pracy postawiono hipotezę, że miesz-

kańcy Śląska, pomimo coraz większego zainteresowania kuchnią regionalną  

i częstego spędzania urlopów na Pomorzu i Kaszubach, nie posiadają wystar-

czającej wiedzy na temat  potraw regionalnych  tego regionu Polski. Przedsta-

wiono najbardziej charakterystyczne potrawy regionalne, które budują poten-

cjał turystyczny. Problem główny dotyczy stopnia oddziaływania tradycyjnej 

kuchni na wzrost zainteresowania danym regionem, zarówno przez potencjal-

nych turystów, jak i lokalnych mieszkańców.  

Zakres pracy dotyczy tradycji i zwyczajów kulinarnych, które spra-

wiają, że w opisywanym regionie rozwija się nowy rodzaj turystyki – turystyka 

kulinarna.  
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Metodyka pracy 

Dla realizacji postawionego celu zastosowano ankietę, która pozwoliła 

zebrać wyniki wśród celowo dobranej grupy respondentów – mieszkańców Ślą-

ska, którzy często w okresie urlopów i wakacji spędzają czas na Pomorzu czy 

Kaszubach.  

Autorski kwestionariusz ankiety składał się z 13 pytań półotwartych 

i zamkniętych. Dodatkowo zawierał 6 pytań dotyczących charakterystyki re-

spondentów. Ankieta została zamieszczona na portalu www.ankietka.pl. Link 

do ankiety on-line wraz z zaproszeniem do wypełnienia został rozesłany za po-

mocą portalu społecznościowego. Kilka ankiet zostało również wypełnionych 

w formie papierowej. W badaniu wzięło udział  łącznie 70 respondentów. 

 

Turystyka kulinarna 

Pojęcie turystyki kulinarnej jest coraz bardziej znane w Polsce, a jesz-

cze bardziej popularne na zachodzie Europy. Turystyka kulinarna jest częścią 

turystyki kulturowej. Jest odrębną i mocno rozbudowaną gałęzią gastronomii. 

Osoby, które uprawiają tę formę turystyki poszukują doznań smakowych, jak 

również pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz dokonać zakupów. Turystyka ku-

linarna, mimo że jest znana od dawna, zawsze jednak była tylko elementem 

dodatkowym. I chociaż już w starożytności podróżnicy zbaczali z wyznaczonej 

drogi po to, by zadowolić swoje podniebienie znanym przysmakiem, nigdy nie 

było to jednak właściwym celem wędrówki1.  

Pojęcie „turystyki kulinarnej” zostało wprowadzone do literatury przez 

Long z Uniwersytetu Bowling Green State University w Ohio, jako jeden ze 

sposobów poznawania innych kultur2. E. Wolf definiuje turystykę kulinarną 

jako „podróżowanie w celu poszukiwania i smakowania gotowych potraw i na-

pojów”3. Uważa się ją za jedną z form turystyki, polegającą na spożywaniu oraz 

delektowaniu się potrawami, przy jednoczesnym poznawaniu tradycji kulinar-

nych postrzeganych jako główna atrakcja turystyczna regionu4. To podróżowa-

nie po różnych regionach i zakątkach świata oraz degustowanie potraw charak-

terystycznych dla danego miejsca na ziemi. Ta forma turystyki jest bardzo przy-

jemna i pozwala poznawać wiele kuchni światowych. Turystyka kulinarna to 

podróże do miejsc, w których znaleźć można określone produkty żywnościowe, 

bo każdy kraj jest znany z innej, charakterystycznej kuchni oraz innych pro-

duktów spożywczych. Formę tę można zaliczyć do turystyki poznawczej,  

 
1 Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 

2015, s. 18. 
2 Kowalczyk A., Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, nr 15/1-2 2005. 
3 Wolf E., Culinary Tourism: A Tasty Economic Proposition, International Culinary 

Tourism Association, Portland 2004, s. 5. 
4 Woźniczko M., Jędrysiak…, s. 19. 
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a przedmiotem poznawanym w tym przypadku jest jedzenie. Oprócz tego tury-

ści uprawiający turystykę kulinarną przejawiają chęć udziału w różnych festi-

walach, których motywem przewodnim jest kuchnia oraz walory smakowe5. 

Ta forma turystyki daje jej uczestnikom ogromną satysfakcję doświad-

czania nowych smaków i zapachów, powrotu do tych już wcześniej poznanych. 

Dzieje się to dzięki udziałowi w wydarzeniach kulinarnych, przemierzaniu 

szlaków kulinarnych, odwiedzaniu lokali gastronomicznych, zwiedzaniu wy-

staw związanych ze sztuką kulinarną, podpatrywaniu procesów technologicz-

nych w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w trakcie nauki sporządza-

nia konkretnych specjałów kulinarnych6. Stanowi nawiązanie do dziedzictwa, 

historii i tradycji. „Ta forma turystyki polega na odwiedzaniu fabryk, wytwórni 

spożywczych oraz alkoholowych, browarów, winiarni i gorzelni, a ponad to 

plantacji, pól, sadów oraz restauracji i miejscowych knajpek, jak również pry-

watnych domów”7. 

Turystyka kulinarna polega na eksponowaniu wyjątkowych wartości 

dla turysty, a nie na usilnym nakłanianiu do kupna. K. Chojka do wartości ce-

nionych w turystyce kulinarnej zalicza8: 

− atrakcyjność turystyczną regionu, 

− zwyczaje żywieniowe panujące w regionie, 

− smak i aromat potraw oraz ich historię, 

− sposób przyrządzania i podania potraw, 

− umiejętność i wiedzę osób przygotowujących potrawę i obsługujących, 

− jakość składników w potrawie (produkty ekologiczne i regionalne), 

− wystrój lokalu gastronomicznego, 

− estetykę i ubiór kelnerów, 

− poczucie prestiżu związane z konsumpcją niecodziennych kulinariów, 

− różnorodność potraw, 

− atmosferę i nastrój, 

− wygląd karty menu, 

− muzykę nawiązującą do tradycji regionu, 

− ceny potraw, 

− usytuowanie i dostępność obiektu gastronomicznego, 

− szybkość obsługi, 

− widok z okien lokalu gastronomicznego. 

 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Buczkowska K., Turystyka kulturowa, AWF w Poznaniu, Poznań 2008, s. 61-62. 
8 Chojka K., Wartości kreowane przez produkty kulinarne, w: Rozwój turystyczny re-

gionów a tradycyjna żywność, red. Z. J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyższa 

Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa 2009, s. 24-35. 
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Historia kuchni Pomorza i Kaszub 

Kuchnia danej społeczności mówi wiele o mieszkańcach danego re-

giony. Podobnie jest z Pomorzem. Ten niezwykle urokliwy obszar ma swoją 

kulinarną tradycję, która przez wiele lat była zapomniana i spychana na drugi 

plan, co szczególnie zauważalne było w okresie PRL-u. Obecnie wraca ona ze 

zdwojoną siłą. Coraz chętniej poszukuje się i odtwarza stare, sprawdzone prze-

pisy kulinarne. Również dawne metody produkcji żywności powracają do łask. 

Wiele gospodarstw agroturystycznych proponuje potrawy stworzone ze skład-

ników charakterystycznych dla Pomorza. Dawną kuchnię pomorską można  

z łatwością podzielić na kuchnię mieszczańsko-dworską oraz kuchnię wiejską. 

Kuchnia wiejska była smaczna, prosta i opierała się głównie o produkty wy-

tworzone przez gospodarzy. Gospodarstwa były samowystarczalne. Bliskość 

Bałtyku oraz dostęp do licznych jezior sprawiły, że na stołach królowały ryby. 

Jedzono ogromne ich ilości, szczególnie śledzi, które najpierw były moczone 

w wodzie przez kilkanaście godzin, następnie krojone, mieszane z plasterkami 

cebuli i zalewane zalewą octową, mleczkiem śledziowym lub śmietaną. Naj-

lepszym i nieodłącznym dodatkiem do śledzi przygotowanych w ten sposób 

były ziemniaki gotowane w mundurkach i rzucane na ścierkę. Takie danie na-

zywano na Kaszubach śledziem z pulkami. W książce kucharskiej z 1905 r. 

„Pommersche Küche”  można znaleźć przepis na zupę piwną, do której doda-

wano wymoczonego śledzia. 

W jeziorach natomiast było bogactwo ryb słodkowodnych – płoci, 

okoni, leszczy, szczupaków, sandaczy, węgorzy. Chętnie spożywano również 

raki, które zostały ciekawie skomponowane w tradycyjnym przepisie na kala-

fior z rakami i szparagami, który jest powszechnie znany rodowitym mieszkań-

com Pomorza Środkowego. Cofając się ponad 100 lat na pomorską wieś z ła-

twością można byłoby natrafić na handlarkę ryb, która wędrowała z koszem 

nazywanym karina i leszka, zarzuconym na plecy lub przewieszonym na ra-

mieniu. Szła ona na targ sprzedać złowione przez mężczyzn ryby.  

Raz na kilka lub nawet kilkanaście dni wypiekano w piecach lub do-

mach chlebowych chleb, którego podstawowym składnikiem była mąka żytnia, 

choć w bogatszych gospodarstwach dodawano również mąkę pszenną. Na te-

renach słowińskich i kaszubskich do chleba dodawano również gotowane, tłu-

czone ziemniaki, które wydłużały jego świeżość. Chleb smarowano głównie 

smalcem, masą z gęsiny na zimno z majerankiem oraz masłem i marmoladą.  

Mięso przyrządzano tylko w niedzielę lub na inne święta i uroczystości 

rodzinne. Ważnym wydarzeniem w każdym gospodarstwie wiejskim było świ-

niobicie. Mięso ze świniobicia było peklowane, wędzone oraz wytwarzano  

z niego różne rodzaje kiełbas i pasztetów. Bogaci pomorscy gospodarze spoży-

wali także baraninę i wołowinę. Wieprzowinę, baraninę i wołowinę pieczono 

w piecach chlebowych zaraz po wypieku chleba.  
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Dawna kuchnia pomorska opierała się na rasach zwierząt charaktery-

stycznych dla tego regionu, czyli gęsi pomorskiej oraz owcy pomorskiej. Obec-

nie są to rasy o bardzo małej liczebności, hodowane jedynie w stadach zacho-

wawczych. 

Dawną pomorską kuchnię charakteryzują w znacznej mierze potrawy 

z gęsi; najczęściej spotykaną była masa zwana na Kaszubach  „obóna” (okrasa). 

Aby ją sporządzić należy posiekać tasakiem w specjalnym twardym korytku 

surowe mięso z gęsi, często razem z kośćmi i tłuszczem. Następnie masę prze-

kłada się do glinianych garnków i przesypuje solą. Obóna jest dodawana do 

różnych potraw, do zup, sosów i chleba. Dawniej masę z gęsiny podawano  

z ziemniakami i maślanką9. Zimnym tłuszczem gęsim z majerankiem po-

wszechnie smarowano chleb oraz okraszano zupy. Szczególnie popularną zupą, 

która w ostatnich latach ponownie zaczęła gościć na pomorskich stołach, jest 

brukwianka (z żółtej brukwi) na wędzonej gęsinie. Równie często przyrządza-

nym daniem były półgęski. Potrawa otrzymała taką nazwę ze względu na to, że 

wycięta pierś stanowiła prawie pół gęsi. Zapeklowane mięso związane sznur-

kiem wędzono w dymie jałowca. Dużym przysmakiem była gęś pieczona  

z jabłkiem. Wśród przepisów można także znaleźć recepturę na pasztet i kieł-

basę z gęsich wątróbek.  

Oprócz gęsi do przygotowania potraw używano także mięsa z kury  

i kaczki. Do najpopularniejszych dań należą: potrawka z kurczaka,  pieczeń 

kurzęca, pieczona kaczka. Na niedzielny obiad nie mogło zabraknąć rosołu  

z kury. Przysmakiem mieszkańców Pomorza była również czernina, czyli zupa 

z krwi gęsi, kaczki lub indyka z dodatkiem suszonych owoców, grzybów, 

włoszczyzny, soli, cukru i octu. Do czerniny podawano ugotowane, podane na 

osobnym talerzu ziemniaki. 

W dużych ilościach spożywano również ziemniaki, które gotowano za-

zwyczaj w mundurkach. Okraszone skwarkami jedzono z maślanką lub zsia-

dłym mlekiem. Ziemniaki były też dodatkiem do zup. Często przygotowywano 
z nich również placki, zwane na Kaszubach plińcami, które spożywane były na 

słodko ze śmietaną i cukrem10. 

Mieszkańcy wsi zjadali duże ilości kapusty, która była między innymi 

kiszona w beczkach. W słojach przechowywano zylc – masę wieprzową o kon-

systencji galarety, wykonaną m.in. ze świńskich nóżek. 

 
9 Kalinowska D., Szelągowska G., Smaki Pomorza i Kujaw. Subiektywna, etnogra-

ficzna lista produktów tradycyjnych,, w: Wokół pomorskiej kuchni, red. B. E. Nowina-

Sroczyńska, Wyd. Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2009,  s. 203. 
10 Kwaśniewska A., O zaglądaniu w garnki. Kuchnia kaszubska jako odbicie dziejów 

regionu, w: Wokół pomorskiej kuchni, red. B. E. Nowina-Sroczyńska, Wydawnictwo 

Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 2009, s. 26. 
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Ze względu na tereny mocno zalesione mieszkańcy chętnie zbierali 

grzyby, jagody, borówki i żurawinę. Na północny-zachód od Słupska, w ogro-

dach bogatych pomorskich gospodarzy, uprawiano szparagi oraz chmiel; szy-

szek chmielowych używano do nadania goryczki piwu, wyrabianemu domo-

wym sposobem. 

Po II wojnie światowej na Pomorzu zaszło wiele zmian, a wraz z nimi 

odeszło w zapomnienie wiele pomorskich dań. Kulinarne dziedzictwo tych te-

renów zabrali ze sobą Niemcy, masowo przesiedleni za Odrę. Jedynie na Ka-

szubach w dużej mierze przetrwała dawna tradycja kulinarna, choć i tam powoli 

odchodziła w zapomnienie. Po 1989 roku zaczęły jednak nabierać znaczenia 

lokalne grupy regionalne oraz mniejszości narodowe, mieszkające w Polsce 

północnej.  

Pomorze od wieków jest obszarem, na którym styka się wiele kultur  

i nacji. Swój wpływ odcisnęli tu Polacy, Niemcy, Holendrzy, Szwedzi, Duń-

czycy. Kaszubi przez wieki opierali się falom germanizacji. Po wojnie na środ-

kowe Pomorze przybyły grupy ludności z terenów całej Polski, ekspatrianci 

z Kresów Wschodnich oraz Ukraińcy deportowani w 1947 roku w ramach akcji 

„Wisła”. Każda z przybyłych grup ludności przyniosła ze sobą między innymi 

nawyki żywieniowe, co spowodowało utworzenie nowego rozdziału w historii 

kuchni Pomorza. Na pomorskich stołach na dobre zagościły np. pierogi z róż-

nymi farszami: ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami, z płuckami. Kresowiacy 

przynieśli ze sobą kołduny, chłodnik litewski czy kwas chlebowy. Z nowych 

zup wymienić należy zalewajkę na zakwasie, którą przyrządzało się w central-

nej Polsce i na kielecczyźnie. Ostatnią modyfikację do kuchni Pomorza wpro-

wadziły nawyki żywieniowe lansowane w oficjalnej kuchni PRL-u. Daniami, 

które na trwałe wpisały się w kulinarny jadłospis na Pomorzu są schabowy 

z kapustą zasmażaną i ziemniakami, kotlet mielony, bigos. Osobnym zagadnie-

niem jest powstawanie nowych potraw, często zaskakujących połączeniem 

składników kulinarnych. Prym wiodą tu dania z ryb i grzybów11. 

 

Tradycyjne potrawy 

Pomorska kuchnia posiada wiele receptur na ciekawe i smaczne dania 

mięsne, warzywne, rybne, owocowe. Te tradycyjne przepisy pochodzą od lud-

ności zamieszkującej od wieków zróżnicowane pod względem kulturowym te-

reny. Mieszkańcy Pomorza żyli zgodnie z porami roku, do których dopasowali 

swoje nawyki i zwyczaje. Dotyczy to również kuchni, w której wypracowane 

prawidłowości i receptury obowiązują do czasów obecnych. Poniżej przedsta-

wiono niektóre potrawy i dania wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych12. 

 

 
11http://www.zielonesercepomorza.pl/kulturowo/kuchnia/kulinarny. 
12http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Kuchnia-Produkty_tradycyjne-Gotowe_dania_ 
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ŻUCHEL (BLACHARZ, SZTYDRYCH, KARTOFLAK) to placek  

z tartych ziemniaków ze smażonym boczkiem lub słoniną, który często gościł 

na stołach mieszkańców województwa pomorskiego. Przyrządzany był najczę-

ściej jesienią i zimą. Utarte ziemniaki wykładano do dwóch lub trzech blach, 

na wcześniej usmażone szpyrki z boczku wieprzowego lub słoniny, a jesienią 

zastępowano je okrasą z gęsi. Warstwę ziemniaków posypywano jeszcze szpyr-

kami. Następnie wszystkie blachy były umieszczane w piekarniku lub piecu 

kaflowym opalanym drewnem.  

ZYLC – GALARETA Z NÓŻEK przygotowywano zaraz po uboju, ze 

świeżego zapeklowanego mięsa i spożywano na zimno jako zakąskę, dodatek 

do piwa lub wódki. W ten sposób wykorzystywano głowiznę, nóżki, podgardle. 

Z okazji świniobicia lub świąt oprócz swojskich kiełbas sporządzano duże ilo-

ści specjalnej kaszubskiej galarety z nóżek. Jej wyjątkowość polega na tym, że 

cały materiał sieka się drobniutko lub przepuszcza przez maszynkę oraz zakwa-

sza octem. 

HYLYNG OPIEKANY Z CEBULĄ – ŚLEDŹ PO KASZUBSKU 

znany jest od ponad 100 lat i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Śledź na 

Pomorzu był łatwym w zdobyciu i najtańszym produktem spożywczym. Sta-

nowił więc pożywienie ludzi biednych, które dostarczało im cennego białka. 

Aby urozmaicić monotonną dietę śledzia przyrządzano w zalewach na bazie 

octu i cebuli.  

ZUPA ZAGRAJ (DZIADOWSKA ZUPA) to prosta, energetyczna po-

trawa, przygotowywana z produktów dostępnych w każdym gospodarstwie. 

Jest to okraszony wywar z ziemniaków z zacierkami, którego smak wzboga-

cony jest solą, liściem laurowym i zielem angielskim. Zupę tę spożywano na 

śniadanie, na obiad, a nawet na kolację. W końcowych latach XX wieku zupę 

zaczęto gotować na bazie warzyw. Niektórzy zabielają ją mlekiem lub śmie-

taną.  

ZUPA Z ŻÓŁTEJ BRUKWI – ZUPA Z ŻÔŁTICH WRËKÓW to bar-

dzo popularna na Kaszubach zupa – z pokrojonej w kostkę brukwi, ziemniaków 

i mięsa, przeważnie gęsiny lub schabu, przyprawiona majerankiem. Jest to zupa 

gęsta, a mięso jedzone jest osobno, bezpośrednio z widelca.  

SZMÓROWÓNÔ KAPÙSTA (SZMUROWANA KAPUSTA) – DU-

SZONA KAPUSTA NA WĘDZONCE; przyrządzanie tego dania zaczynano 

od zalania kiszonej kapusty wodą i gotowania bez przykrycia przez ok. 10 min. 

Następnie kapustę przykrywano i gotowano do miękkości. Na patelni smażono 

cebulę wraz pokrojoną w drobną kostkę wędzoną słoniną lub boczkiem i doda-

wano do ugotowanej kapusty. Całość przyprawiano solą, pieprzem, zielem an-

gielskim, listkiem laurowym i gotowano przez kilka minut. Niektórzy zagęsz-

czali kapustę zasmażką z mąki, tłuszczu wieprzowego i wody.   



B. Krzysztofik, B. Krochmal-Marczak, Gastronomia jako atrakcja… 

 

116 

Kapusta była bardzo popularnym warzywem uprawianym często w gospo-

darstwach kaszubskich. Przygotowywano z niej różnego rodzaju zupy, np. pa-

rzybrodę czy kapuśniak, ale również dania główne do których należy kapusta 

duszona na wędzonce.  

SZARPAK, SZARPAKI (KAPUŚNIAK BOROWIACKI) to jedna  

z bardzo popularnych na Pomorzu zup kapuścianych, przygotowywana z kapu-

sty kiszonej. Zupa ta jest bardzo łatwa i szybka do przygotowania. Drugą po-

pularną zupą z kapusty świeżej była zupa zwana parzybroda.  

SZADOLCE I KULANKI KASZUBSKIE. W codziennym, skromnym 

pożywieniu Kaszubów ziemniaki odgrywały dużą rolę i podawano je w postaci 

klusek, kopytek, placków; podsmażone albo jako dodatek do zupy. Wymienia-

jąc kaszubskie specjały wspomnieć należy o gotowanych ziemniakach z gęsią 

okrasą (bulwe z oboną), ziemniakach zalewanych kwaśnym mlekiem lub ma-

ślanką (bulwe z kwasnym mlekiem), ziemniakach zalewanych soloną wodą ze 

śledzi (bulwe ze sledziówką), szadolcach (gotowanych plackach z tartych su-

rowych ziemniaków) i kulankach (małych kluseczkach zalanych mlekiem lub 

kwaśną śmietaną) 13. 

STUPKA – SOS ŚLEDZIOWY NA ZAKLEPCE. Ryby na Pomorzu 

spożywano w różnej postaci. Gotowano z nich pożywne zupy. Były też one 

dodatkiem smakowym do dań podawanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 

Najpopularniejsze wśród tego bogactwa i obfitości ryb były śledzie, które 

szczególnie często gościły na kaszubskich stołach. Ponieważ jest to produkt 

nietrwały, zimą przechowywano zasolone śledzie w beczkach. Stupka to słowo 

pochodzące z gwary kaszubskiej, oznaczające sos zrobiony najczęściej z masła 

lub z wytopionych szpyrek (słonina) albo z loku, czyli wody od śledzi, zatarty 

mąką i przysmażony na patelni. Dziś jest to powszechne danie postne, przygo-

towywane w piątki, podawane na zimno lub ciepło.  

SOS ZIMNY ŻUŁAWSKI bardzo często przyrządzano na Żuławach, 

szczególnie w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Ze względu na jego pracochłon-

ność jest on obecnie przygotowywany tylko na wielkie uroczystości, np. we-

sela, urodziny czy chrzciny. Baza sosu składa się z gotowanego żółtka i oleju. 

Aby sos się udał należy go umiejętnie rozetrzeć, a następnie cienką strużką do-

lać pozostały olej, dokładnie ucierając. Sos trzeba doprawić solą i przyprawami 

według uznania.   

PYZY BOROWIACKIE. Kuchnia regionu Borów Tucholskich charakte-

ryzuje się dużą ilością tanich i prostych potraw z ziemniaków. Jedną z tych po-

traw są pyzy borowiackie z twarogiem; są tak charakterystyczne dlatego, że do 

ich sporządzania wykorzystuje się tylko surowe ziemniaki, bez dodatku 

 
13 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-

produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie/(pid)/337.  
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gotowanych. Na terenach Kociewia Leśnego farsz do pyz przygotowuje się  

z twarogu, czasem z grzybów.  

POLEWKA Z RYB PO KASZUBSKU. Ze względu na powszechność 

zarówno ryb morskich, jak i słodkowodnych, dość popularne są polewki spo-

rządzane na bazie ryb. Nadają się do tego szczególnie małe rybki – płotki, 

okonki i karski. Zupy takie są bardzo smaczne i chętnie przyrządzane w  tym 

regionie; nazywane „rybionką”, są przyrządzane z tylko jednego gatunku ryb, 

np. okoni.  

PLINCE KASZUBSKIE to placki z utartych ziemniaków, smażone na 

patelni.  Jest to smaczne i pożywne danie, które podaje się i dawniej podawało 

się jako główne danie obiadowe lub jako posiłek w ciągu dnia. Plince muszą 

być cienkie i chrupiące – polecane z cukrem i śmietaną14. 

KASZUBSKIE KLUSKI ZIEMNIACZANE ŁYŻKĄ KŁADZIONE to 

także potrawa przyrządzana na bazie ziemniaków. Przygotowywano je jako da-

nie główne oraz jako dodatek do zup: grzybowej, brzadowej, czerniny, gapiej, 

z dynią na mleku oraz do zup owocowych. Jedzono je często na śniadanie 

z mlekiem w postaci zupy mlecznej. Kluski te jadano cały rok, okraszone lub  

z cebulą w okresie postu.  

KASZUBSKA JAJECZNICA NA WĘGORZU – PRAŻNICA jest ka-

szubskim specjałem. Do jajecznicy dodaje się wędzonego węgorza, popular-

nego na Półwyspie Helskim i na Pojezierzu Kaszubskim. 

GÒLCE/NADZY KLOSCZY (KLUSKI ZIEMNIACZANE) z tartych,  

surowych ziemniaków kładzione na wrzącą wodę lub mleko są kluskami zwa-

nymi „bez buksów”, czyli bez spodni lub nagimi kluskami (nadzy klosczy); pod 

tą nazwą występują wśród wielu rodzajów potraw kaszubskich. Jest to trady-

cyjne wiejskie jedzenie.   

KASZUBSKA ZUPA BRZADOWA jest zasadniczą potrawą postną na 

Kaszubach. Jest to zupa z suszonych owoców: gruszek, jabłek, śliwek i wiśni. 

Przyrządza się ją z kluskami, jak również z dodatkiem mleka lub śmietany.  

GĘŚ POMORSKA PIECZONA. Na Pomorzu bardzo rozpowszechniona 

była niegdyś hodowla gęsi, zwłaszcza lokalnych ras: pomorskiej czy kartuskiej. 

Hodowano je zarówno w gospodarstwach chłopskich, jak i w majątkach ziem-

skich. Z gęsi otrzymywano mięso, smalec, puch i pierze. Bardzo chętnie spo-

żywano gęsinę, którą przyrządzano na wiele sposobów, zarówno na co dzień, 

jak i od święta. Mieszkańcy Kaszub nadal utrzymują tradycję przyrządzania 

gęsiny. Kaszubskim specjałem była „gęsia okrasa”. Na co dzień używano jej 

do omasty zup (brukwiowej, grochówki), do smarowania chleba, dodawano do 

jajecznicy i placków ziemniaczanych. Smalec gęsi wymieszany ze smalcem 

wieprzowym używano do smarowania chleba oraz dodawano do ciasta 

 
14 Ibidem. 
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drożdżowego. „Innym przysmakiem, z którego słynęły Kaszuby, były piersi 

wędzone – „pierśniki”, „półgęski” – przysmak świąteczny, jadany cienko po-

krojony z chlebem. Na świątecznym stole – zwłaszcza w bogatych domach – 

gościła gęś pieczona (szmùrowònô găs)15. Tuszkę nacierano solą i majeran-

kiem, a do środka wkładano jabłka zazwyczaj odmiany szara reneta i pieczono 

pod przykryciem”16.  

OKRASA Z GĘSI (ÒBÒNA). Tłuszcz gęsi lub kaczy jest często używany 

przez Kaszubów jako omasta do zup (zôcerka z òbòną), kapusty lub jako doda-

tek do gotowania ziemniaków. Òbòna to kaszubska nazwa okrasy z gęsi. Może 

być ona przyrządzona z piersi gęsi lub z mięsa, wraz z kośćmi  posiekanymi 

tasakiem. Do siekania okrasy gęsiej na Kaszubach używano specjalnej drew-

nianej niecki, tak zwanej „skrzynówki”. 

KACZKA PO POMORSKU jest daniem typowo kaszubskim, serwowa-

nym obecnie na Pobrzeżu Kaszubskim. Kaczka domowa od przeszło 2500 tys. 

lat jest jednym z najbardziej cenionych ptaków domowych. Pod względem po-

pularności kaczka jest drugim ptakiem hodowlanym domowym zaraz po gęsi. 

Kaczka po pomorsku to potrawa posiadająca wieloletnią tradycję. Jest ona na-

dziewana farszem z wieprzowiny. Podaje się ją z okazji świąt lub przyjęć oko-

licznościowych. Tłuste kaczki podczas pieczenia w brytfannie należy obficie 

podlać wodą, a gdy ona wyparuje, kaczka upiecze się własnym tłuszczu. W ten 

sposób pieczone mięso kaczki jest bardzo smaczne i aromatyczne. Kaczka po 

pomorsku może być daniem obiadowym (podaje się ją wtedy na ciepło) lub 

przekąską na zimno. Ponieważ przed pieczeniem usuwa się wszystkie kości, 

potrawę łatwo wyporcjować.  

CZERNINA KASZUBSKA. Znaleziony został przepis, według którego 

Czôrnina to zupa  sporządzana z krwi gęsi, kaczki lub indyka, do której dodaje 

się suszone grzyby, owoce, gęsie podroby, marchew, włoszczyznę, sól, ocet  

i cukier do smaku. Podaje się do niej na talerzykach osobno ugotowane ziem-

niaki. Czernina jest symbolem kuchni Pomorza. 

BOROWIACKA POLEWKA Z MAŚLANKI. W regionie Borów Tu-

cholskich gotuje się borowiacką polewkę, czyli zupę z maślanki. Jest to cha-

rakterystyczna zupa ziemniaczana przyprawiona cebulą, kubabami (zielem an-

gielskim) i liśćmi bobkowym, okraszona śmietaną lub skwarkami. Tradycyjna 

receptura przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu umiejęt-

ność przygotowania borowiackiej polewki z maślanki przetrwała do dziś17. 

 
15 Ibidem.  
16 Szuba N., Pomorska książka kucharska, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin 

2011, s. 67. 
17 http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-

produktow-tradycyjnych/woj.-pomorskie/(pid)/337.  
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RUCHANKI. Od czasów przedwojennych istnieje tradycja wypieku ru-

chanek z ciasta chlebowego. Rodowici mieszkańcy Kaszub potwierdzają, że 

gdy zabrakło chleba na śniadanie, gospodyni przed wypiekiem chleba smażyła 

owe placki. Ubierała ona z dzierży porcję ciasta chlebowego na żytniej mące, 

następnie na patelni smażyła niewielkie placki. Były one jedzone z cukrem,  

popijane kawą zbożową. Nazwa „ruchanki” pochodzi od słowa „wyruchane”, 

czyli wyrośnięte i wyrobione.  

KASZUBSKI CHLEB ŻYTNI NA ZIEMNIAKACH. Chleb zaczął być 

powszedni na kaszubskim stole dopiero pod koniec XIX wieku. Wcześniej po-

jawiał się rzadko. Był on pieczony z mąki żytniej, z mniejszym lub większym 

dodatkiem ugotowanych albo surowych, utartych ziemniaków. Kaszubi piekli 

chleb również z mąki jęczmiennej, owsianej, tatarczanej, a nawet grochowej. 

Ucierali oni mąkę na żarnach, przez co był bardzo ciemny, prawie czarny. 

Chleb z dodatkiem roztartych ziemniaków, na zaczynie chlebowym to jeden ze 

specjałów kaszubskich. 

SZPAJZA, CYTRONSZPAJZA – DESER JAJECZNY, KREM JA-

JECZNY. Na święta i inne szczególne okazje chętnie pieczono ciasta i przy-

rządzano rozmaite leguminy. Wśród deserów popularny był również słodki 

krem jajeczny, przyprawiony cytryną. Zagościł on na stałe wśród tradycyjnych 

potraw kuchni pomorskiej. Cytronszpajza przyrządzana była na święta, wesela, 

chrzciny, a w bogatszych domach również przy okazji niedzielnego obiadu. 

Według mieszkańców Kaszub szpajza była nieodłącznym elementem każdej 

większej imprezy18. 

      KASZUBSKI SERNIK Z ZIEMNIAKAMI  wywodzi się ze środkowej 

części Kaszub zwanej Pojezierzem Kaszubskim. Podstawowymi produktami 

spożywczymi były: mleko słodkie i kwaśne (maślanka), śmietana, masło oraz 

jaja. W zasadzie nie produkowano tam serów, oprócz powszechnie wytwarza-

nego i spożywanego w dużych ilościach twarogu, tzw. glemzy. Na niedziele  

i święta, oraz z okazji większych uroczystości kościelnych lub rodzinnych po-

dawano sernik ziemniaczany. Ziemniaki dodawano po to, aby ciasto było dłu-

żej wilgotne oraz świeże. Receptura na sernik ziemniaczany jest na Kaszubach 

wciąż kultywowana19. 

 

Atrakcyjność kuchni Pomorza i Kaszub w ocenie badanych 

W badaniach dotyczących znajomości kuchni kaszubskiej i pomorskiej 

wzięło udział 70 osób. Największy udział (40%) stanowili respondenci  

w wieku 31-40 lat. Drugą grupą są osoby w wieku 41-49 (20%). Nieco mniej 

liczną grupą są ankietowani w wieku 50-55 lat (17%) (tabela 1). Osoby z tej 

ostatniej grupy wiekowej w większości wypełnili ankietę w formie papierowej. 

 
18 Ibidem. 
19 Ibidem.   
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Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 19 a 30 rokiem życia. Bada-

nie przeprowadzono celowo w takich grupach wiekowych, ponieważ ważne 

było doświadczenie w podróżowaniu i ilość odbytych podróży. W badaniach 

udział wzięło 80% kobiet i 20% mężczyzn. 89% respondentów to mieszkańcy 

miast, natomiast 11% mieszka na wsi. Największa grupa ankietowanych, bo aż 

46%, posiadała wykształcenie wyższe; 37% średnie, 14% zawodowe, 3% pod-

stawowe. 

 
Tabela 1. Wiek respondentów/ płeć/ miejsce zamieszkania/ wykształcenie 

Źródło: Opracowanie własne 

 

69% ankietowanych było czynnych zawodowo, 14% bezrobotnych, 

11% uczniów, 4,5% rencistów i 1,5% emerytów (rys. 1). 
 

Rys. 1. Status społeczno-zawodowy respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ankietowani odpowiedzieli na 13 pytań zamkniętych jednokrotnego 

lub wielokrotnego wyboru, dotyczących kuchni Pomorza. Jako cel wyjazdu  

w badane rejony 66% respondentów podaje wypoczynek, a 43% – kontakt z na-

turą. 31% respondentów chętnie poznaje tradycję i kulturę regionu, 19% od-

wiedza podczas wyjazdu rodzinę i znajomych, 17% za motyw wyjazdu podaje 

udział w wydarzeniach kulturowych, 13% ankietowanych uprawia turystykę 

69%

11%

1,50%

4,50% 14%

pracujący uczeń emeryt rencista bezrobotny

Wiek respondentów 

(lata) 

Udział 

(%) 

Płeć 

(%) 

Miejsce za-

mieszkania 

Wykształ-

cenie 

Udział 

(%) 

19-24 11,5 kobiety wieś podst. 3 

25-30 11,5 
80 89 

średnie 14 

31-40 40 zawodowe 37 

41-49 20 mężczyźni miasto wyższe 46 

50-55 17 20 11   
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kwalifikowaną. 1 respondent podał jako cel wyjazdu zwiedzanie nowych 

miejsc (tabela 2).  

Podczas wyjazdów turystycznych 59% respondentów najchętniej ży-

wili się w lokalach z kuchnią regionalną. Wskazuje to, że kuchnia taka jest bar-

dzo atrakcyjna dla turystów odwiedzających dany region. Spośród bogatej 

oferty lokali gastronomicznych w miejscowościach turystycznych turyści naj-

chętniej wybierają właśnie te, które w ofercie mają dania regionalne. Na drugim 

miejscu pod względem popularności są według ankietowanych restauracje  

z kuchnią domową, do której chętnie uczęszcza aż 36% badanych, 19% żywi 

się w barach typu fast food, a 11% w restauracjach sieciowych. 

 
Tabela 2. Cel wyjazdu/ Najchętniej wybierany rodzaj lokalu gastronomicznego / 

Znaczenie pojęcia „gastronomia regionalna” 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Cel wyjazdu 

 

Udział 

(%) 

Rodzaj lokalu 

gastronomicz-

nego 

Udział 

(%) 

Znaczenie pojęcia 

„gastronomia regio-

nalna” 

udział 

(%) 

wypoczynek 

66 

kuchnia regio-

nalna 59 

potrawy spotykane 

jedynie na określo-

nym obszarze 

87 

kontakt z na-

turą 43 

kuchnia do-

mowa 36 

dania przygotowy-

wane wg tradycyj-

nych receptur 

37 

poznanie tra-

dycji i kultury 

regionu 

31 

fast food 

19 

produkty i potrawy 

widniejące na „li-

ście produktów tra-

dycyjnych” 
3 

odwiedziny 

krewnych i 
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19 

restauracje sie-

ciowe 11 

udział w wy-

darzeniach 

kulturowych 

17 

kuchnia zagra-

niczna 0 
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żywcze, produko-

wane tradycyjną 

metodą, objęte 

ochroną przez UE, 

wyróżnione zna-

kami potwierdzają-
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19 
turystyka 

kwalifiko-

wana 13 

  

zwiedzanie 

nowych 

miejsc 

1,5 

 żywność ekolo-
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Na pytanie dotyczące pojęcia „gastronomia regionalna” największa 

grupa respondentów (56%) odpowiedziała, że są to potrawy spotykane jedynie 

na określonym obszarze. 37% ankietowanych rozumie pojęcie „gastronomia 

regionalna” jako dania przygotowywane wg tradycyjnych receptur. Dla 9% ba-

danych „gastronomia regionalna” to produkty i potrawy widniejące na „Liście 

Produktów Tradycyjnych”, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa. Re-

spondenci rozumieją więc, co to jest kuchnia regionalna oraz czym jest produkt 

regionalny. 

 
Tabela 3.  Skojarzenia związane z kuchnią Pomorza i Kaszub 

Źródło: Opracowanie własne 

Skojarzenia  

z kuchnią 

Pomorza i Ka-

szub 

Udział 

(%) 

Najbardziej cha-

rakterystyczne 

potrawy kuchni 

Pomorza i Ka-

szub 

Udział 

(%) 

Uczestnictwo  

w imprezach 

propagujących 

kuchnię regio-

nalną na Pom. 

Udział 

(%) 

smaczne dania 
44 

śledź po kaszub-

sku 

81 Święto Produktu 

Tradycyjnego 

14 

rodzime su-

rowce 
40 

plince kaszub-

skie 

31 Jarmark Pomor-

ski 

11 

prosta, po-

żywna kuchnia 
30 

czernina 14 Pom. Gęsina na 

św. Marcina 

11 

tłuste dania 
10 

zupa brzadowa 13 Poznaj Smak 

Kaszub 

11 

zdrowa żyw-

ność 
0 

szmurowana 

kaczka 

12 Jarmark Cyster-

ski 

7 

 szmurowana gęś 9 Szparagowe 

Święto 

7 

golce ze szmu-

rowaną kapustą 

9 W słowińskiej 

zagrodzie 

7 

hreczanyki 9 Słupski Koszyk 

Regionalny 

3 

zupa dziadow-

ska 

4 Jarmark Adwen-

towy Pomorza 

3 

zupa z żółtej 

brukwi 

3 Pom. Stół Bożo-

narodzeniowy 

3 

zylc 0 Festiwal Pomu-

chla 

0 

 Gęsina w Swoło-

wie 

0 

Nie uczestniczy-

łem/am 

53 
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Większości ankietowanych (44%) kuchnię Pomorza i Kaszub kojarzy 

ze smacznymi daniami, 40% respondentów odpowiedziało, że kuchnia ta koja-

rzy im się z rodzimymi surowcami, 30% – kojarzy tę kuchnię z prostotą i po-

żywnością, co jest zgodne z rzeczywistymi cechami kuchni Pomorza i Kaszub 

(tabela 3). 10% ankietowanych twierdzi, że kuchnia Pomorza i Kaszub kojarzy 

im się z tłustymi daniami. 

 Najczęściej wskazywaną (81% respondentów) potrawą  kuchni Pomo-

rza i Kaszub jest śledź po kaszubsku. 31% respondentów uważa, że jedną  

z najbardziej charakterystycznych potraw omawianej kuchni są plince kaszub-

skie, 14% respondentów wskazuje na czerninę. Dla około 10% ankietowanych 

charakterystyczne dla Pomorza i Kaszub są: zupa brzadowa, szmurowana 

kaczka lub gęś, golce ze szmurowaną kapustą, hreczanyki. Najmniej znanymi 

potrawami są zupa dziadowska, zupa z żółtej brukwi. Żadnemu z ankietowa-

nych kuchnia Pomorza nie kojarzy się z zylcem. Najchętniej zaznaczane były 

potrawy, których nazwa była zrozumiała lub których nazwa wskazywała bez-

pośrednio na pochodzenie. Ankietowani niechętnie zaznaczali potrawy na-

zwane w języku omawianego regionu.   

 Zaledwie 57% respondentów ze Śląska miało wcześniej okazję spróbo-

wać potraw kuchni Pomorza i Kaszub. Mimo, że Pomorze jest bardzo chętnie 

odwiedzanym regionem turystycznym, a całe Wybrzeże Bałtyku najważniej-

szym ośrodkiem wypoczynku w Polsce, z powyższych odpowiedzi wynika, że 

kuchnia Pomorza i Kaszub cieszy się średnią popularnością wśród mieszkań-

ców Śląska. 43% ankietowanych nigdy wcześniej nie próbowało tradycyjnych 

dla tego regionu produktów i potraw.  

 Aż 53% respondentów przyznało, że nigdy nie uczestniczyło w impre-

zach propagujących kuchnię regionalną na Pomorzu. Wynik ten świadczy  

o średnim poziomie zainteresowania kuchnią pomorską i kaszubską wśród 

mieszkańców województwa śląskiego, co może być wynikiem słabego marke-

tingu, propagującego tradycje kulinarne Pomorza. Mimo, że corocznie organi-

zowanych jest w tym regionie kilkadziesiąt różnych festiwali i imprez kulinar-

nych, zaledwie niewielka grupa respondentów uczestniczyła w wybranych im-

prezach. Najbardziej znane jest Święto Produktu Tradycyjnego w Gdańsku-

Oliwie, w którym uczestniczyło zaledwie 14% badanych. 11% ankietowanych 

uczestniczyło w Jarmarku Pomorskim w Bytowie oraz w takich wydarzeniach, 

jak Pomorska Gęsina na świętego Marcina (w którym biorą udział najlepsze 

restauracje regionalne) oraz Poznaj Smak Kaszub w Wygodzie Łączyńskiej (na 

zakończenie sezonu truskawkowego). 7% ankietowanych brało udział w Jar-

marku Cysterskim w Pelplinie, Szparagowym Święcie w Swołowie oraz w im-

prezie „W słowińskiej zagrodzie” organizowanej przez Muzeum Wsi Słowiń-

skiej w Klukach. Ponieważ ankietowani nie uczestniczyli w festiwalach i im-

prezach propagujących kuchnię regionalną, nie znają tradycyjnych produktów 
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i potraw regionalnych, które na takich imprezach są przygotowywane i pole-

cane do degustacji. Często imprezy folklorystyczne są jedyną okazją do spró-

bowania potraw tradycyjnych dla danego regionu. 

Zaledwie 33% ankietowanych zetknęło się z informacją o Pomorskim 

Szlaku Kulinarnym, który tworzą restauracje gotujące w zgodzie z przyjętą fi-

lozofią slow food i serwujące autorskie dania na najwyższym europejskim po-

ziomie, bazujące na regionalnych produktach. Ten wynik oznacza, że potencjał 

turystyczny regionu jest niewykorzystany (rys. 2). Szlaki kulinarne spośród 

wszystkich szlaków turystycznych są jeszcze stosunkowo najmniej znane  

i mało popularne. Małe zainteresowanie turystyką kulinarną i szlakami kulinar-

nymi powoduje słabą orientację w produktach i potrawach regionalnych.  

 
Rys. 2. Ocena znajomości i zainteresowania kuchnią regionalną  

Pomorza i Kaszub 

 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Pomorska kuchnia regionalna oraz oparte na niej imprezy i przebiega-

jący tędy szlak kulinarny są walorem podnoszącym atrakcyjność turystyczną 

regionu, co potwierdza 97%. Można zatem stwierdzić, że kuchnia regionalna 

jest dużą atrakcją dla przybywających w dane miejsce turystów. Organizowa-

nie festiwali folklorystycznych, tworzenie coraz to ciekawszych szlaków kuli-

narnych oraz dobra strategia marketingowa mogą zwiększyć zainteresowanie 

kuchniami regionalnymi w całej Polsce. Jest to duża szansa na rozwój turystyki 

w wielu regionach. 

Dostępność  lokali oferujących produkty i dania kuchni regionalnej na 

Pomorzu bardzo dobrze ocenia 15% respondentów (rys. 3). 38% ankietowa-

nych ocenia tę dostępność dobrze, natomiast 34% – średnio. Można zatem 
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stwierdzić, że turyści, którzy odwiedzają Pomorze i Kaszuby nie mają pro-

blemu z dotarciem do miejsc, gdzie podaje się potrawy regionalne.  
 

Rys. 3. Ocena dostępności lokali gastronomicznych  

z kuchnia regionalną Kaszub i Pomorza 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zainteresowanie ofertą podróżowania w celu poznania dań i produktów 

kulinarnych Pomorza (połączoną ze zwiedzaniem, poznaniem kultury i tradycji 

regionu) wyraziło aż 83% ankietowanych (rys. 2). Można zatem wywniosko-

wać, że atrakcyjność kuchni regionalnej może być czynnikiem decydującym  

o wyborze miejsca wypoczynku lub podróży. 

 

Podsumowanie 

Potrawy regionalne odzwierciedlają sposób żywienia się ludności. Wy-

jątkowość pożywienia w danym regionie jest uzależniona przede wszystkim od 

położenia geograficznego regionu, zasobów naturalnych środowiska oraz go-

spodarki rolniczej. Produkty regionalne mają swój specyficzny charakter dzięki 

charakterystycznym dla danego regionu metodom wytwarzania, składnikom 

użytym do produkcji oraz czynnikom środowiska naturalnego, mającym zasad-

niczy wpływ na jakość miejscowych wyrobów. 

 Najwięcej elementów tradycji, przekazywanych z pokolenia na poko-

lenie, zaobserwować można podczas świąt i uroczystości rodzinnych. Przyrzą-

dza się wtedy potrawy wystawne, ale i pracochłonne, które są spożywane  

w większym gronie. Stąd należy czerpać inspiracje dla gastronomii regionalnej. 

Kuchnia Pomorza i Kaszub oraz tradycyjne potrawy i produkty kuli-

narne są wykorzystywane jako atrakcje turystyczne. W regionie organizowane 

są liczne imprezy folklorystyczne oraz święta kulinarne, promujące kuchnię re-

gionalną. Tworzy się również szlaki kulinarne. Wszystkie te działania dosko-

nale promują region, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz wpływają na  
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podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. Kuchnia regionalna jest zatem 

dobrym sposobem promocji innych walorów turystycznych, zarówno przyrod-

niczych, jak i kulturowych Pomorza. Region Pomorza i Kaszub jest postrze-

gany przez mieszkańców Śląska jako region atrakcyjny turystycznie oraz kuli-

narnie. Podsumowując można stwierdzić, że:  

− potrawy sporządzone według tradycyjnych receptur, z wykorzystaniem na-

turalnych składników są atrakcyjne dla turystów, a ich dostępność na rynku 

usług gastronomicznych pozytywnie wpływa na wybór miejsca wypo-

czynku lub podróży,  

− tradycyjna kuchnia regionalna jest wysoko atrakcyjna i może wpływać na 

rozwój turystyki kulturowej, a także turystyki ogółem na badanym terenie; 

kuchnia regionalna znakomicie uzupełnia inne produkty turystyczne, 

szczególnie te związane z dziedzictwem narodowym i kulturową turystyką 

lokalna,  

− ważną rolę w zakresie upowszechnienia produktów tradycyjnych i kuchni 

regionalnej mają restauracje, które kultywują tradycję lokalną poprzez wy-

strój wnętrz i kuchnię regionalną; w promowaniu tradycyjnej kuchni i pro-

duktów regionalnych mają udział również festiwale folklorystyczne, 

− kuchnia Pomorza i Kaszub cieszy się średnią popularnością wśród miesz-

kańców Śląska; 43% ankietowanych nigdy nie próbowało tradycyjnych dla 

tego regionu produktów i potraw, a 53% badanych nigdy nie brało udziału 

w żadnej imprezie folklorystycznej związanej z kuchnią regionalną, 

− ankietowani nie znają tradycyjnych potraw kuchni Pomorza i Kaszub; we-

dług nich najbardziej charakterystyczne dla tego regionu są potrawy, któ-

rych nazwa jest zrozumiała lub których nazwa wskazywała bezpośrednio 

na pochodzenie. Ankietowani niechętnie zaznaczali potrawy nazwane  

w języku omawianego regionu – wynika to z nieznajomości kuchni Pomo-

rza i Kaszub,  

− potwierdza się założona w pracy hipoteza, że mieszkańcy jednego regionu 

Polski, pomimo coraz większego zainteresowania kuchnią regionalną,  

w stopniu niewystarczającym posiadają wiedzę na temat potraw regional-

nych innych regionów Polski. 
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ZARZĄDZANIE PRODUKTEM MEDIALNYM  

W SIECI „YOUTUBOWE OKO” 

 

Managing media offer in the „Youtube eye” network 

 
Abstract 

Uznaje się, iż Internet wyznacza kierunki rozwoju, ma również wpływ na strukturę 

społeczną. Jak wskazują badania ponad 4,39 miliarda użytkowników jest aktywnych 

w „środowisku sieciowym”. Częścią tej wirtualnej przestrzeni jest YouTube, uznawa-

ny za medium XXI wieku. Jest największym portalem umożliwiającym oglądanie  

i przesyłanie filmów z możliwością ich komentowania i udostępniania. To dzięki swej 

prostocie zyskał niebywały sukces. Pozwala użytkownikom niedysponującym profe-

sjonalnym sprzętem i umiejętnościami na przesyłanie i publikowanie filmów. Platfor-

ma ta, podobnie jak „środowisko sieciowe” podlega ciągłej zmianie. Konsekwencją 

tego faktu jest profesjonalizacja. Potencjał YouTube dostrzegają firmy, inwestując 

coraz większe budżety w promocję na platformie. Celem niniejszej publikacji jest 

prezentacja współczesnych trendów komunikacji sieciowej, jak również polskiego 

rynku youtuberów, który podlega profesjonalizacji mimo innej charakterystyki niż 

rynek mediów tradycyjnych. Te dwa światy – media tradycyjne i sieciowe – podlegają 

bowiem podobnym zasadom, popytowi i podaży, chociaż istnieją pewne różnice. Moż-

na jednak przyjąć, iż coraz częściej youtubowe produkcje zarządzane są profesjonal-

nie, zaś reklamodawcy dostrzegają promocyjny i społeczny potencjał platformy. 

słowa kluczowe: zarządzanie, produkt medialny, cyberprzestrzeń, YouTube 

Abstract 

It is recognized that the Internet sets the direction of development, also has an impact 

on the social structure. Research shows that over 4.39 billion users are active in a 

"networked environment." YouTube is considered part of this virtual space as the 

medium of the 21st century. Is the largest portal that allows watching and uploading 

movies with the possibility of commenting and sharing and thanks to its simplicity, it 

achieved incredible success. It allows users who do not have professional equipment 

and skills to upload and publish videos. This platform, like the "network environ-

ment", is constantly changing. The consequence of this fact is professionalization. The 

potential of YouTube is noticed by companies investing larger budgets in promotion 

on the platform. The purpose of this publication is to present contemporary trends in 

network communication. As well as the Polish youtubers market, which is subject to 

professionalization, despite the different characteristics than the traditional media 

market. These two worlds - traditional and online media - are subject to similar rules 

of supply and demand, although there are some differences. It can be said, however, 

that more and more YouTube videos are managed professionally, and advertisers see 

the promotional and social potential of the platform. 

Keywords: management, media product, cyberspace, YouTube 



M. Różycka, Zarządzanie produktem medialnym… 

 

129 

              Internet powstał w wyniku przywłaszczania sobie nowej sieciowej 

technologii wymiany informacji przez jej użytkowników1  

 

Wstęp 

W ciągu ostatnich kilku dekad Internet stał się ważną częścią życia wielu 

osób. Umożliwia dostęp do informacji i usług, pozwala na wyrażanie opinii, 

wymianę poglądów oraz stwarza możliwości gospodarcze i przyczynia się do 

mobilizacji społecznej i politycznej2. Ze względu na rozwój techniki widocz-

ne jest odchodzenie od rozumienia Internetu jako sieci komputerowej na rzecz 

postrzegania go jako „środowiska sieciowego” lub „cyberprzestrzeni”3. Słowo 

„cyberprzestrzeń” zostało po raz pierwszy użyte przez Wiliama Gibsona  

w 1984 r. w powieści „Burning Chrome”4. W opinii Karola Dobrzenieckiego 

cyberprzestrzeń można zdefiniować jako „niematerialną emanację Internetu, 

nową przestrzeń, w której (w specyficzny sposób) toczy się życie społeczne”5.  

Charakterystyczną cechą służącą ocenie współczesnego społeczeństwa 

jest jego aktywność w mediach społecznościowych. W literaturze przedmiotu 

formułowany jest pogląd, iż polska nazwa tego medium jest nieco myląca6. 

Społeczność odnosi się bowiem do zbiorowości, wspólnoty złączonej pew-

nymi zależnościami czy też ideami lub wartościami. Bardziej wiarygodnie 

zjawisko to opisuje nazwa angielska – Social Networking Services, ponieważ 

„odwołuje się do pojęcia sieci społecznych, często używanego w celu okre-

ślenia rozległych relacji międzyludzkich w Internecie”7.  

W cyberprzestrzeni obecnych jest szereg portali występujących pod 

wspólną nazwą mediów społecznościowych: 

− transakcyjne – umożliwienie sprzedaży/kupna, 

− hobbystyczne – skupione na pasjach, zainteresowaniach tematycznych 

(n. p. zdrowa żywność, moda), 

− relacyjne – oparte na życiowym doświadczeniu, 

 
1 Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeń- 

stwem, Wyd. Rebis, Poznań 2003, s. 220. 
2 Kański R., Podstawy i rozwój e-biznesu, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 

2005, s. 11. 
3 Dobrzeniecki K., Lex informatica, Wyd. TNOIK Toruń 2008, s. 38-39. 
4 Cyberprzestrzeń – definicje, 

http://www.techsty.art.pl/hipertekst/cyberprzestrzen.htm [26.02. 2019]. 
5 Dobrzeniecki K., Prawo a etos cyberprzestrzeni, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2004, s. 10. 
6 Kapralska Ł., O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznoś- 

ciowych, w: Komunikowanie się w zmieniającym się społ., red. M. Niezgoda,  

M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków 2010, s. 264. 
7 Tamże, s. 265. 

http://www.kopernikanska.pl/index.php?a=search&k=-3&man=65
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− fikcyjne – związane z fikcją i nierealnymi środowiskami (SeconLife) 8. 

Uznać można, iż stanowią one mieszankę różnych funkcji, wśród których 

dominującym czynnikiem jest tworzenie relacji oraz społeczności znajomych. 

Wśród najpopularniejszych portali wymienić należy MySpace, Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter oraz Snapchat. Służą one nawiązywaniu relacji 

z innymi użytkownikami Internetu, ale ich znamienną cechą jest wykorzysty-

wanie serwisów do autoprezentacji. Dotyczy to przede wszystkim budowania 

profili poprzez uzupełnianie informacji na swój temat, dodawanie zdjęć czy 

prezentowanie swoich zainteresowań, gustów i odwiedzanych miejsc. Strony 

te wykorzystywane są również do wyrażania opinii na różne tematy, a nawet 

dzielenia się w sieci sprawami z życia osobistego. „Internet przekonstruował 

niemal całkowicie strefę prywatności wielu członków współczesnych społe-

czeństw”9. W kontekście powyższych rozważań warto przywołać opinię Jana 

Van Dijka, iż „jego istota (Internetu) sprowadza się do tego, że najważniej-

szym węzłem społeczeństwa sieci staje się jednostka, a nie określone miejsce, 

grupa czy organizacja (…) sieci są społecznym odpowiednikiem indywiduali-

zacji: dzięki nim jednostka prowadzi niezwykle mobilny tryb życia osadzony 

w sieci geograficznie rozproszonych relacji”10.  

Współcześnie wzrasta indywidualna wolność wyboru; ekran komputera to 

coś więcej niż kino, telewizja czy wideo – wszystko można na nim zatrzymać, 

dekomponować, multiplikować i przekształcać, pytać, odpowiadać, kopiować 

i redukować11. Tym samym tworzy się masowa komunikacja zindywiduali-

zowana i w opinii Manuela Castellsa „ma ona charakter masowy, ponieważ 

potencjalnie może dotrzeć do globalnej publiczności (…); jednocześnie jest to 

komunikacja zindywidualizowana, gdyż przekaz tworzony jest samodzielnie, 

samoistnie dochodzi do określenia potencjalnych odbiorców, a wyszukiwanie 

konkretnych przekazów czy treści z Internetu i elektronicznych sieci komuni-

kacyjnych następuje w wyniku osobistej selekcji”12. Chociaż Internet defi-

niowany jest jako medium, to zdaniem autora jest to raczej środek ko-

munikacji interaktywnej13.  

 
8 Vissen T. G., Hagemann S., Serwisy WEB 2.0. Od pomysłu do realizacji,  Wyd. 

Helion, Gliwice, 2010, s. 79-80.  
9 Górny A., Górny Z., Komu jest potrzebna Nasza-Klasa?, w: Com.unikowanie  

w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny,  

A. Wagner, Wyd. NOMOS, Kraków 2010, s. 274. 
10 Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wyd. PWN, Warszawa 2010,  

s. 235.  
11 Golka M., Ekrany w dorzeczach komunikowania, w: Wiek Ekranów. Przestrzenie 

kultury widzenia, red. A. Gwoźdź, P. Zawojski, Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 14.  
12 Castells M., Władza komunikacji, Wyd. PWN, Warszawa 2013, s. 66.   
13Tamże, s. 74.  
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To co odróżnia go od prasy, telewizji czy radia, to: 

− szybkość i łatwość wysyłania i wymiany informacji 

− interaktywność, czyli możliwość komunikacji obustronnej 

− społeczność  z którą można komunikować się za pomocą jego instru-

mentów 

− możliwość przetwarzania informacji na wiele sposobów bez utraty jej 

wartości 

− dostępność niezależnie od różnic kulturowych i warunków bytowych14. 

Społeczne generowanie treści, gdzie każdy ma równe prawa, to domena 

Web 2.0. Magdalena Karciarz oraz Maciej Dutko nazywają go wprost „ko-

muną”15. Zdaniem autorów internauci zostali włączeni w interakcję, zaczęli 

mieć wpływ na to co znajdzie się w sieci, ich opinie zaczęły mieć znaczenie. 

Internet przestał być przestrzenią działalności osób wykwalifikowanych  

w programowaniu czy zorientowanych w informatycznym świecie, ale wręcz 

został zaanektowany przez amatorów i entuzjastów16. Znamiennym faktem 

jest przyznanie już w 2006 r. przez tygodnik „Times” corocznej nagrody dla 

„Człowieka Roku” internaucie. Na okładce znajdował się komputer, jednak 

zamiast ekranu widniało lustro. Wydawca chciał wskazać, iż nagrodę zdoby-

wa w istocie każdy17.   

Świat wirtualny stanowi bardzo atrakcyjne pole do aktywności. Dzięki 

niemu można bowiem zbudować własny wizerunek, a także stworzyć więzi, 

które niekoniecznie muszą funkcjonować w świecie rzeczywistym. Ponadto 

zanikają w tym obszarze fizyczne wyznaczniki (wygląd, ton głosu etc.) i mo-

gą one redefiniować znaczenie własnego „ja”18. Badacze formułują opinię, iż 

„wirtualne wspólnoty oferują radykalnie nowy kontekst myślenia o tożsamo-

ści ludzkiej w wieku Internetu”19. Przyjmuje się, iż Internet wyznacza kierun-

ki rozwoju, ma również wpływ na strukturę społeczną. W 2019 r. liczba użyt-

kowników Internetu wyniosła 4,39 mld, co stanowi wzrost o 366 mln (9%)  

w porównaniu ze styczniem 2018 r. W 2019 roku odnotowano ponadto 3,48 

mld użytkowników mediów społecznościowych, a łączny światowy wzrost 

 
14 Aouil B., Komunikowanie się w Internecie – narzędzia, specyfika i właściwości,  

w: Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 11.  
15 Karciarz M., Dutko M., Informacje w Internecie, Wyd.  PWN, Warszawa 2010,  

s. 15. 
16 Tamże. 
17http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/195811,internauta-czlowiek-roku-

2006.html, [4.09.2019]. 
18 Kubiński G., Narodziny podmiotu wirtualnego, Oficyna Wydawnicza Impuls, 

Kraków 2008, s. 146.  
19 Castells M., Społeczeństwo sieci, Wyd. PWN, Warszawa 2007,  s. 363.    
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wyniósł 288 mln (9%) w porównaniu do roku poprzedniego20. Przyjąć można, 

iż obecnie jesteśmy na nowym etapie rozwoju sieci wirtualnej – i nie polega 

to na zmianach technologicznych w Internecie, ale na sposobie korzystania  

z możliwości, jakie stwarza21. Sieć internetowa stała się otwarta na ludzi i ich 

aktywność. Współtworzą oni internetowe serwisy, gdzie wykorzystuje się ich 

kolektywną mądrość i wiedzę22.  

 

Częścią wirtualnej przestrzeni jest YouTube, uznawany za medium XXI 

wieku. Jest największym portalem umożliwiającym oglądanie i przesyłanie 

filmów z możliwością ich komentowania i udostępniania. Inspiracją do jego 

powstania były trudności ze znalezieniem filmu z niefortunnego występu 

Jenny Jackson na „Superbowl” w 2004 r. Dlatego twórcy postanowili założyć 

portal umożliwiający dzielenie się ze znajomymi krótkimi filmami23. Serwis 

internetowy założony został przez Chada Hurleya, Steve’a Chena i Jaweda 

Karima. Domena „Youtube.com” została zarejestrowana 14 lutego 2005 ro-

ku24, a przez kilka kolejnych miesięcy podlegała zmianom technologicznym. 

W maju 2005 r. została udostępniona publiczna wersja testowa serwisu. Pod 

koniec roku, 15 grudnia 2005 r., strona oficjalnie wystartowała. W tym czasie 

witryna notowała już ponad 8 milionów odsłon dziennie25. Pierwszy film, 

który został opublikowany na YouTube 23 kwietnia 2005 r. o 20:27, zatytu-

łowany był Me at the zoo26.  

Dynamiczny rozwój platformy i jej sukces, zachęcił zewnętrzne firmy do 

wykupienia YouTube. Niecały rok po oficjalnym starcie, 9 października 2006 

r., amerykańskie przedsiębiorstwo Google wykupiło firmę YouTube za około 

1,65 miliarda dolarów27. 

 
20 https://mobirank.pl/2019/02/01/raport-mobile-i-digital-na-swiecie-w-2019-roku/ 

[2.01. 2020]. 
21 Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów,  Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2010, s. 36. 
22 Jung B., Wokół mediów ery web 2.0, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2010, s. 143. 
23 Historia YouTube by Nauka na Luza  

https://www.youtube.com/watch?v=Il7AAOLn8TQ [10.04.2019]. 
24 Oficjalne narzędzie do monitorowania utworzenia, modyfikacji domen inter-

netowych Domain Tools, http://whois.domaintools.com/youtube.com [18. 12. 2019]. 
25 Artykuł na stronie The Telegraph, „YouTube: a history”, 

https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digit

al-media/7596636/YouTube-a-history.html [21.12.2019]. 
26 https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw [10.04.2019]. 
27 Wiadomość w serwisie NBC News, Google buys YouTube for $ 1,65 billion, 

http://www.nbcnews.com/id/15196982/ns/business-us_business/t/google-buys-

youtube-billion/#.XhdBmi2Bg_U [30.12.2019]. 

https://mobirank.pl/2019/02/01/raport-mobile-i-digital-na-swiecie-w-2019-roku/%20%5b2.0
https://mobirank.pl/2019/02/01/raport-mobile-i-digital-na-swiecie-w-2019-roku/%20%5b2.0
https://www.youtube.com/watch?v=Il7AAOLn8TQ
http://whois.domaintools.com/youtube.com
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digital-media/7596636/YouTube-a-history.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/digital-media/7596636/YouTube-a-history.html
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
http://www.nbcnews.com/id/15196982/ns/business-us_business/t/google-buys-youtube-billion/#.XhdBmi2Bg_U
http://www.nbcnews.com/id/15196982/ns/business-us_business/t/google-buys-youtube-billion/#.XhdBmi2Bg_U
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Strona do połowy 2007 r. była oficjalnie dostępna jedynie na rynku ame-

rykańskim. Dopiero 19 czerwca 2007 r. YouTube oficjalnie wystartował  

w dziewięciu krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Włoszech, Japonii, 

Holandii, Hiszpanii, Brazylii oraz w Polsce28. Interfejs całej strony był prze-

tłumaczony na języki krajów, w których zaczęła działać platforma. Język oraz 

region był określany na podstawie lokalizacji adresu IP. Dzisiaj strona jest 

oficjalnie dostępna w ponad 100 państwach oraz w 80 językach29.  

Portal służy do umieszczania i odtwarzania, a także komentowania  

i oceniania filmów na różnych kanałach30. Z serwisu YouTube korzysta ponad 

2 miliardy (zarejestrowanych) użytkowników, jest to prawie jedna trzecia 

wszystkich użytkowników Internetu. Każdego dnia widzowie oglądają  

w sumie miliard godzin treści dostępnych na platformie, z czego 70% tej war-

tości generują widzowie oglądający wideo na urządzeniach mobilnych31. 

YouTube działa w technice HTML5 i FLV, dzięki czemu użytkownicy 

mają możliwość korzystania z szerokiego spektrum filmowego (zwiastuny, 

teledyski, videoblogi, własne filmy)32. Materiały które znajdują się na You-

Tube to przede wszystkim prywatne filmy. Istnieje jednak wiele organizacji  

i grup, które korzystają z tego serwisu, udostępniając treści ich dotyczące. 

Osoby, które nie posiadają konta na YouTube, mogą jedynie oglądać filmy, 

natomiast zapisane do społeczności, posiadają swój indywidualny „kanał”  

i mogą umieszczać na nim filmy, a także je komentować. Niektóre treści ge-

nerowane są wiekowo (dostępne są tylko po ukończeniu 18 lat)33. 

Obecnie YouTube „stanowi platformę dystrybucji oryginalnych materia-

łów dla twórców oraz dużych i małych reklamodawców”34. To dzięki swej 

prostocie zyskał niebywały sukces. Pozwala zwykłym użytkownikom,  niedy-

sponującym profesjonalnym sprzętem oraz umiejętnościami, na przesyłanie  

i publikowanie filmów. Konsekwencją tego faktu jest coraz większe zaintere-

sowanie tą aktywnością35.  

Widzowie oglądają codziennie setki milionów godzin filmów i generują 

miliardy wyświetleń. Liczba widzów w wieku od 18 do 34 lat i od 18 do 

49 lat, którzy oglądają treści na platformie, nawet jeśli liczyć tylko wersje na 

 
28 News z polskiej strony press.pl, „YouTube po polsku”,  

https://www.press.pl/tresc/9878,youtube-po-polsku [30.12.2019] 
29 Oficjalna podstrona „Centrum prasowe” portalu YouTube, 

https://www.youtube.com/intl/pl/about/press/ [4.01.2020]. 
30 http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com[10.03.2019]. 
31https://www.youtube.com/intl/pl/about/press/ [12.01.2020]. 
32 https://www.youtube.com/html5 [5. 04.2019]. 
33 https://youtube.googleblog.com/ [10.04.2019]. 
34 https://www.youtube.com/yt/about/pl/ [28.04.2019.] 
35 Tamże. 

https://www.press.pl/tresc/9878,youtube-po-polsku
https://www.youtube.com/intl/pl/about/press/
http://www.alexa.com/siteinfo/youtube.com
https://www.youtube.com/intl/pl/about/press/
https://www.youtube.com/html5
https://youtube.googleblog.com/
https://www.youtube.com/yt/about/pl/
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urządzenia mobilne, jest większa niż w przypadku jakiejkolwiek telewizji 

kablowej w Stanach Zjednoczonych36. Ponad połowa wszystkich wyświetleń 

na YouTube pochodzi z urządzeń mobilnych. Najpopularniejszy teledysk na 

świecie (Luis Fonsi „Despacito”) miał na platformie już w 2017 r. 4,6 mld 

wyświetleń37. Z kolei najpopularniejszy film mógł pochwalić się liczbą dużo 

mniejszą – jedynie 182 054 540 wyświetleń38. 24 lutego 2019 r. teledysk do 

utworu „Despacito” jako pierwszy osiągnął sześć miliardów wyświetleń. Do 

dnia dzisiejszego wynik ten nie został pobity39. Z kolei 29 maja 2019 r. indyj-

ski kanał muzyczny „T-Series” jako pierwszy osiągnął próg 100 milionów 

subskrypcji40. Zaś 24 sierpnia kanał komediowy „PewDiePie” Felixa 

Kjellberga osiągnął 100 milionów subskrypcji i stał się drugim z kolei kana-

łem, mogącym pochwalić się taką liczbą, a także pierwszym samodzielnym 

kanałem, któremu udało zdobyć się ten wynik41. 

 Platforma, jak wspomniano, ma swoje wersje lokalne w ponad 

100 krajach. Jest dostępna w 80 językach, co obejmuje 95% wszystkich użyt-

kowników Internetu. Liczba kanałów, które mają sześciocyfrowe przychody, 

wzrosła w 2019 r. o 50% w ujęciu rocznym. Ponadto Zespół ds. YouTube 

Space pomaga twórcom produkować materiały, prowadząc programy i warsz-

taty strategiczne. Działania te realizowane są głównie w studiach produkcyj-

nych w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Sao Paulo i Berlinie42. 

Do marca 2018 r. twórcy realizujący filmy w studiach YouTube Space wy-

produkowali ponad 10 tysięcy filmów, które osiągnęły ponad miliard wyświe-

tleń i przekroczyły 70 milionów godzin czasu poświęconego na ich ogląda-

nie43.  

Od chwili wprowadzenia systemu Content ID w 2007 r., (filmy przesłane 

do YouTube porównywane są z bazą plików przesłanych przez właścicieli 

 
36 Tamże.  
37https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-

materialy-w-2018-roku/kb9r78n [21.03.2019]. 
38https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-

miesiecy-6195454501992065a [22.03.2019]. 
39https://www.forbes.com/sites/veronicavillafane/2019/02/25/luis-fonsi-and-daddy-

yankees-despacito-makes-youtube-history-as-first-video-with-6-billion-

views/#4fcef8a71893 [15.01.2020]. 
40https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/t-series-youtube-

pewdiepie-100-million-subscribers-most-popular-channel-a8934391.html 

[15.01.2020]. 
41https://www.theverge.com/2019/8/26/20831853/pewdiepie-100-million-subscribers-

youtube-tseries-competition [12.01.2020]. 
42 https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku/ 

[15.04.2019]. 
43 Tamże. 

https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-materialy-w-2018-roku/kb9r78n
https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-materialy-w-2018-roku/kb9r78n
https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-miesiecy-6195454501992065a
https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-miesiecy-6195454501992065a
https://www.forbes.com/sites/veronicavillafane/2019/02/25/luis-fonsi-and-daddy-yankees-despacito-makes-youtube-history-as-first-video-with-6-billion-views/#4fcef8a71893
https://www.forbes.com/sites/veronicavillafane/2019/02/25/luis-fonsi-and-daddy-yankees-despacito-makes-youtube-history-as-first-video-with-6-billion-views/#4fcef8a71893
https://www.forbes.com/sites/veronicavillafane/2019/02/25/luis-fonsi-and-daddy-yankees-despacito-makes-youtube-history-as-first-video-with-6-billion-views/#4fcef8a71893
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/t-series-youtube-pewdiepie-100-million-subscribers-most-popular-channel-a8934391.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/t-series-youtube-pewdiepie-100-million-subscribers-most-popular-channel-a8934391.html
https://www.theverge.com/2019/8/26/20831853/pewdiepie-100-million-subscribers-youtube-tseries-competition
https://www.theverge.com/2019/8/26/20831853/pewdiepie-100-million-subscribers-youtube-tseries-competition
https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku/
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treści) tylko do lipca 2016 r. YouTube wypłacił dwa miliardy dolarów właści-

cielom praw, którzy zdecydowali się zarabiać na swoich treściach44. Branża 

muzyczna decyduje się monetyzować ponad 95 proc. roszczeń, wybierając 

opcję pozostawiania treści na platformie. Połowa zysków branży muzycznej 

na YouTube pochodzi z materiałów zamieszczanych przez fanów objętych 

roszczeniami w ramach Content ID45. Już w lipcu 2015 r. liczba partnerów, 

którzy korzystali z systemu Content ID, wynosiła ponad 8 tysięcy. Były to 

zarówno duże sieci telewizyjne, studia filmowe i firmy nagraniowe. Zgłosiły 

one prawa do ponad 400 milionów filmów, co pozwala na większą kontrolę 

treści i zarabianie na filmach zawierających materiały chronione prawami 

autorskimi46. Obecnie system Content ID liczy 9 tysięcy partnerów. W bazie 

Content ID znajduje się obecnie ponad 75 milionów plików referencyjnych, 

co oznacza, że jest to najbardziej obszerna baza tego typu na świecie47. Zosta-

ła ona wyróżniona nagrodą „Primetime Emmy”48.  

YouTube to coś więcej niż telewizja. Każdy z użytkowników ma nieo-

graniczony dostęp do treści, poza tym ma możliwość oglądania i transmito-

wania relacji na żywo. Coraz więcej użytkowników korzysta z niego jako  

z platformy służącej głównie do rozrywki. Powstaje również duża ilość treści 

angażujących odbiorców do poznawania życia twórców49. Popularne staje się 

nagrywanie codzienności własnego życia i publikowanie go jako vlogów. 

Zwiększa to zaangażowanie internautów. Jest to jedna z podstawowych form 

dających szansę na zyskanie popularności i sympatii użytkowników. Gwiaz-

dy, które dzięki YouTube zyskały popularność, stają się rozpoznawalne i od-

grywają coraz większą rolę w świecie rozrywki. Stale rosnąca popularność 

serwisu powoduje, iż producenci muzyczni, filmowi, a także koncerny traktu-

ją go jako atrakcyjne miejsce do zamieszczania reklam50. Współpraca między 

firmami a twórcami pozwala na wykorzystywanie youtuberów do promocji 

produktów czy usług.  

W 2016 r. amerykański „Forbes” po raz pierwszy przygotował ranking 

najlepiej zarabiających youtuberów na świecie. Pierwsza dziesiątka była war-

ta 54,5 mln dol., a zwycięzca rankingu, Szwed Felix Kjellberg, znany  

 
44 https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku/ 

[15.04.2019]. 
45 https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-

miesiecy-6195454501992065a [22.03.2019].  
46 https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [10.04.2019]. 
47 Tamże. 
48 Tamże.  
49 Majorek M., Kod YouTube, Kraków 2015,  Wyd. Universitas, s. 24. 
50 Tamże. 

https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku/%20%5b
https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku/%20%5b
https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-miesiecy-6195454501992065a
https://tech.wp.pl/za-to-zapamietamy-2017-rok-youtube-podsumowal-mijajace-12-miesiecy-6195454501992065a
https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html%20%5b
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w sieci jako „PewDiePie” zarobił w 2016 r. 15 mln dolarów (miał 47,8 mln 

subskrypcji)51.  

 

Platforma podlega ciągłej zmianie, zaś konsekwencją tego faktu jest jej 

profesjonalizacja. W istocie chodzi bowiem o coraz większe pieniądze, rów-

nież na polskim rynku online. W Polsce serwis w rodzimym języku zadebiu-

tował 19 czerwca 2007 r.52. Jak wynika z danych firmy „Gemius”, już w paź-

dzierniku 2016 r. YouTube odwiedziło prawie 19,5 miliona Polaków. W nie-

których grupach wiekowych był odwiedzany chętniej niż największe stacje 

telewizyjne53. We wskazanym okresie 8,52 mln osób w wieku  15-34 lat od-

wiedziło platformę. Tymczasem z danych „Nielsen Audience Measurement” 

wynika, że w podobnej grupie wiekowej (16-34) w październiku 2016 r. za-

sięg Polsatu wyniósł 8 mln widzów, a TVN 7,98 mln. Ponadto badania wska-

zują, że wśród osób między 25 a 34 rokiem życia, YouTube – z 4,81 mln od-

wiedzających – wybierany był równie chętnie, jak Polsat i TVN (zasięg na 

poziomie – odpowiednio – 4,98 mln i 4,89 mln)54. Tendencja ta utrzymała się 

również w roku 2017. Liczba treści na YouTube wzrosła o 39%55. Z kolei 

najwięcej wyświetleń spośród polskich teledysków na platformie zanotował 

klip do piosenki Sławomira Zapały pod tytułem „Miłość w Zakopanem” – 

67,3 mln wyświetleń56. Z kolei w styczniu 2019 r. YouTube miał 20,52 mln 

użytkowników, 71,77 proc. zasięgu i 1,08 mld odsłon57. 

Uznać można, iż youtubowe produkcje coraz częściej zarządzane są pro-

fesjonalnie. Jak wskazuje Ricky Griffin zarządzanie to „zestaw działań 

(obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i przewo-

dzenie tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby orga-

nizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych   

z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”58.  

 

 
51http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-

na-youtube.html [11.03.2019]. 
52 http://portalmedialny.pl/art/58400/youtube-w-liczbach-ponad-20-mln-

uzytkownikow-w-polsce.html [10.03.2019]. 
53 https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku 

[12.03.2019]. 
54Tamże. 
55 https://ircenter.com/social-media-2017-trendy-i-zmiany/ [21.03.2019]. 
56https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-

materialy-w-2017-roku/kb9r78n [23.03.2019]. 
57https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-facebook-i-youtube-ze-spadkami-

zasiegu-w-gore-wp-allegro-i-gazeta-pl-gemius-pbi-ze-stycznia [12.02.2020]. 
58 Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2004, s. 6. 

http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,149543,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html
http://portalmedialny.pl/art/58400/youtube-w-liczbach-ponad-20-mln-uzytkownikow-w-polsce.html
http://portalmedialny.pl/art/58400/youtube-w-liczbach-ponad-20-mln-uzytkownikow-w-polsce.html
https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku%20%5b
https://socialpress.pl/2016/12/co-najchetniej-ogladalismy-na-youtube-w-2016-roku%20%5b
https://ircenter.com/social-media-2017-trendy-i-zmiany/
https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-materialy-w-2017-roku/kb9r78n
https://businessinsider.com.pl/media/internet/youtube-rekordy-i-najpopularniejsze-materialy-w-2017-roku/kb9r78n
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-facebook-i-youtube-ze-spadkami-zasiegu-w-gore-wp-allegro-i-gazeta-pl-gemius-pbi-ze-stycznia
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/google-facebook-i-youtube-ze-spadkami-zasiegu-w-gore-wp-allegro-i-gazeta-pl-gemius-pbi-ze-stycznia
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Celem niniejszej publikacji jest prezentacja współczesnych trendów ko-

munikacji sieciowej, jak również polskiego rynku youtuberów, który podlega 

profesjonalizacji, mimo innej charakterystyki niż rynek mediów tradycyjnych. 

Te dwa światy – media tradycyjne i sieciowe – podlegają bowiem podobnym 

zasadom, tzn. popytowi i podaży, chociaż oczywiście istnieją pewne różnice. 

Na polskim rynku medialnym rośnie rola treści wideo. Potencjał ten do-

strzegają firmy, inwestując coraz większe budżety w promocję na YouTube. 

Przyjąć można, oczywiście w dużym uproszczeniu, iż istnieją dwie szkoły 

komercyjnego wykorzystania potencjału platformy. Pierwsza z nich koncen-

truje się na zasięgach i kontrowersji – nazywana bywa strategią hejtu. Jest to 

zgodne z tzw. modelem rozgłosu, gdzie zwrócenie i utrzymanie uwagi pozwa-

la mediom na osiąganie zysku z widowni. Fakt bycia znanym jest często waż-

niejszy, niż treść59. Druga (niestety zdecydowanie rzadziej stosowana) – kon-

centruje się na projektach popularnonaukowych, których pozycja na platfor-

mie jest coraz mocniejsza, a ich autorzy stają się atrakcyjni dla rynku reklamy 

sieciowej, co wykazane zostanie w niniejszej publikacji.  

 

Sieciowy produkt medialny  

Wytworem przemysłu medialnego jest produkt medialny, funkcjonujący 

na rynku jako dobro konsumpcyjne codziennego użytku60. Produkt medialny 

powinien odpowiadać na potrzeby i pragnienia odbiorców, kształtując osta-

teczny popyt na określone dobro. Nie podlega on jednak typowym fazom 

cyklu życia produktu (tzn. wprowadzenia na rynek, wzrostu sprzedaży, nasy-

cenia rynku, zwanego też fazą dojrzałości, a wreszcie spadku sprzedaży)61. 

Produkty medialne rozwijają się gwałtowniej, a często z pominięciem niektó-

rych z wymienionych faz62. Produkt ten nie jest typowym produktem bowiem 

media występują równolegle na dwóch rynkach, są zatem czymś, co Robert 

Piccard określa jako dual produkt market (podwójny produkt rynkowy)63. Dla 

rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość użytkowa, a więc zdolność 

do zaspakajania informacji i rozrywkowych potrzeb różnych kategorii odbior-

ców. Podstawowym stosunkiem wymiany, jaki dokonuje się między mediami 

a ich odbiorcami jest relacja zawartość – czas (także zainteresowanie, poświę-

cenie uwagi). Wymiana ta nie musi się wiązać z zapłatą, w przypadku niektó-

 
59 Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wyd. PWN, Warszawa-Kraków 

1999, s. 68-69, za: P. Elliott, The Making Television Series – A Case Study In the 

Production of Culture, London 1972, Constable. 
60 Jupowicz-Ginalska A., Marketing medialny,  Wyd. Difin,  Warszawa 2010, s. 55.  
61 Kotler Ph.,  Marketing,  Wyd. Rebis, Poznań 2015, s. 21.    
62 Tamże, s. 529. 
63 Picard R. G., Media Economics, “Concepts and Issues” Sage Publications, vol. 22, 

The Sage CommText Series 1989, str. 17. 
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rych mediów jedyną realną walutą jest czas. Drugi rynek, na którym media są 

obecne, to rynek reklamy, mający dla mediów coraz większe znaczenie. Na 

rynku tym media oferują reklamodawcom swoją usługę, polegającą na po-

średnictwie w nawiązywaniu kontaktu między nimi a odbiorcami mediów64. 

Charakterystyka ta w wielu punktach spójna jest z sieciowymi produktami 

wideo. Dotyczy to zarówno zaspakajania potrzeb zdefiniowanych grup od-

biorczych, pozyskiwania środków finansowych, jak również samej produkcji.  

 

Definicja produkcji filmowej wyjaśnia, iż jest to zespół czynności twór-

czych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, prowa-

dzących do wytworzenia filmu w postaci kopii wzorcowej65. W trakcie pro-

dukcji filmowej wyróżnić można cztery etapy powstawania filmu: deve-

lopment, preprodukcję, produkcję oraz postprodukcję. Development jest to 

pierwszy, nieformalny etap powstawania filmu. Nie jest on obowiązkowym 

szczeblem produkcji filmowej, lecz w dużym stopniu ułatwia usystematyzo-

wanie pomysłów oraz rozwiązań, które zostaną wykorzystane w przyszłości. 

Proces ten rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac 

nad filmem i kończy w dniu, w którym projekt zostanie formalnie skierowany 

do produkcji (np. w dniu skompletowania grupy zdjęciowej66. Z kolei prepro-

dukcja jest to etap produkcyjny, poprzedzający część właściwą powstawania 

filmu, w trakcie której dokonywane są wszystkie formalne czynności związa-

ne z powstawaniem filmu, od określenia budżetu do doboru obsady. W teorii 

– im dłużej trwa etap preprodukcji, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo 

wystąpienia nieprzewidzianych trudności w czasie produkcji i postprodukcji 

filmu67. Istotnym elementem preprodukcji jest również znalezienie źródeł 

finansowania. Opracowywany jest projekt przepływów gotówkowych oraz 

ustalany jest limit, którego koszty produkcji nie mogą przekroczyć68. Kolej-

nym etapem jest produkcja, zwana inaczej okresem zdjęciowym, w którym 

wszystkie dotychczasowe przygotowania mają zastosowanie w rzeczywisto-

ści. Trwa on od pierwszego do ostatniego dnia zdjęciowego; w jego trakcie 

realizowany jest cały materiał filmowy. W okresie zdjęciowym weryfikowany 

jest każdy element przygotowania produkcji. Począwszy od możliwości ekra-

 
64 Tamże. 
65 Ustawa o kinematografii z 30.06.2005, Dz. U. Dziennik Ustaw nr 132 z 2005 poz. 

1111, ze zmianami; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 

331; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1112; Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540. 
66 Zabłocki M., Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce, Wyd. Wojciech 

Marzec, Warszawa 2013, s. 129-130.  
67 Tamże, s. 37-38.   
68 Goodell G., Sztuka produkcji filmowej, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2009,  

s. 73. 
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nizacji scenariusza, przez lokacje zdjęciowe, dobór aktorów oraz możliwości 

sprzętowe i budżet69. Postprodukcja to finalny etap powstawania filmu. Pod-

czas niego mają miejsce wszystkie prace związane z obróbką materiału wideo 

oraz audio. Materiał wideo, oprócz montażu, poddawany jest obróbce kolory-

stycznej oraz dodawane są efekty specjalne. Synchronizacji podlega obraz  

i dźwięk, czego końcowym efektem jest ostateczna wersja filmu70.  

Uznać można, iż większość wskazanych elementów realizują twórcy 

YouTube. Istnieją jednak pewne różnice. Niektóre etapy ze względu na cha-

rakterystykę pracy zostały usunięte lub uproszczone. Dotyczy to przede 

wszystkim pozyskiwania środków finansowych na produkcje. Dopiero po 

zaistnieniu w wirtualnej przestrzeni, stworzeniu sieciowej marki można ubie-

gać się o reklamowe budżety. Guru marketingu, Jack Trout, mówi jasno: „wy-

różnij się, albo zgiń”71 – i stwierdzenie to z pewnością dotyczy również  you-

tuberów.  

Twórcy wskazują, iż YouTube jest platformą, która daje nieograniczone 

możliwości. Dzięki niej można wykorzystać swą kreatywność bez większych 

nakładów finansowych. Jest to w ich ocenie najlepsza platforma do wyrażenia 

siebie jako twórcy72. Martin Stankiewicz rezygnując z pracy w Wirtualnej 

Polsce i przechodząc na YouTube nie myślał o pieniądzach. Jak sam twierdzi: 

„poczuł chęć artystycznego uwolnienia się i trafił na moment kiedy rynek 

zaczął rozkwitać. Potem pojawił się LifeTube i nauczył go właściwego zarzą-

dzania produktem i swoim wizerunkiem”73. Analizując wywiady z youtube-

rami można sformułować pogląd, iż większość z nich tworząc swój kanał, nie 

miała w planach zarabiania pieniędzy, nie myślała o sukcesie. W kręceniu 

filmów szukali wolności, wyrażenia siebie, a także dobrej zabawy74. Dopiero 

z czasem, jak twierdzi youtuber Stuu, przyszedł czas na zarabianie pienię-

dzy75.  

Sukces na YouTube tkwi nie tylko w atrakcyjności materiału. Ważnym 

elementem jest sam kanał. Powinien posiadać swój oryginalny baner  

i awatar, a także specjalnie przygotowane opisy. Jak również krótki triller, 

prezentujący jego zawartość. Całość tworzy wizytówkę twórcy, która umoż-

 
69 Zabłocki M., Produkcja filmowa. Producent Filmowy. Elementy technologii pro-

dukcji filmu, http://www.sfp.org.pl/wydarzenia,111,1691,0,1,Produkcja-filmowa-

producent-definicje.html [12.03.2019].  
70Tamże.  
71Lekcja podstaw marketingu, „Press”, 06/2016, s. 126. 
72 https://www.youtube.com/watch?v=DUbeBjCyqb0 [11.04.2019]. 
73 Strasznie chwytają, „Press”, 01-02/2017, s. 100. 
74 Włodek Markowicz, Jak zostać youtuberem 

https://www.youtube.com/watch?v=vDFiwvZdAfw [10.7.2019]. 
75 Zawód youtuber – film dokumentalny,  

https://www.youtube.com/watch?v=DUbeBjCyqb0 [10.04.2019].  

https://www.youtube.com/watch?v=DUbeBjCyqb0
https://www.youtube.com/watch?v=vDFiwvZdAfw
https://www.youtube.com/watch?v=DUbeBjCyqb0
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liwia użytkownikom podjęcie decyzji o śledzeniu jego twórczości76. Aby za-

rabiać pieniądze na samych wyświetleniach, należy mieć powyżej 200 filmów 

na kanale; dopiero ich kumulacja pozwala generować satysfakcjonujące zyski. 

Ważne jest regularne dodawanie filmów o stałych godzinach – żeby użytkow-

nik wiedział, kiedy ma wracać na dany kanał77. Ogromną przewagą YouTube 

jest to, iż filmy cały czas znajdują się na kanale i w każdej chwili można je 

odtwarzać na nowo. To zupełnie inaczej niż reklamy w tradycyjnych mediach. 

Jest to więc skuteczny i stosunkowo tani sposób komunikacji z potencjalnymi 

konsumentami. 

Jak podkreślają znani youtuberzy, same wyświetlenia to jednak nie 

wszystko. Największe przychody odnotowują ze sponsorowanych odcinków  

i kampanii dla znanych marek78. Coraz prężniej wśród twórców rozwija się 

także crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Jest to wsparcie 

finansowe od fanów, dzięki któremu można realizować określone przedsię-

wzięcia. Na polskim ryku to jeszcze nowość, za granicą zbiórki te cieszą się 

ogromną popularnością. Polskim youtuberem i prekursorem tej działalności 

jest Krzysztof Gonciarz, który zebrał około 80 tys. zł. na zrealizowanie filmu 

o lesie samobójców „Aokigahar”79. Na platformie patronite.pl, na której zbie-

rano pieniądze na realizację filmu, wspierający finansowo przedsięwzięcie 

otrzymywali nagrody, bonusy, ale jak stwierdza sam autor – „większość  osób 

miała poczucie, że robi film razem z nim”80.  

Znani youtuberzy mają jednak „wpadki”. Opublikowany 9 grudnia 2016 

r. film „Mój nowy projekt NAEBA”, w którym Gonciarz zaprezentował mo-

dele ekskluzywnych koszulek, nie spodobał się widzom. Liczba negatywnych 

opinii pod filmem po raz pierwszy przewyższyła pozytywne. W komentarzach 

krytykowano nie tylko cenę koszulek (99 zł), ale również sam pomysł81. Po 

trzech dniach autor zareagował filmem „zjebałem”, w którym przez 20 minut 

tłumaczył się ze swojej wpadki: „przepraszam wszystkich których zawiodłem 

[…] biorę to na klatę […]. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i na powrót wku-

pię się w wasze łaski”82. Jeszcze dwa tygodnie po zdarzeniu film miał zaled-

wie 6, 9 tyś polubień i 12 tyś łapek w dół. Joanna Niemiec, wiceprezes firmy 

„LoveBrands Relations” nie była zdziwiona tą reakcją: „zawrotny sukces 

Gonciarza na patronite.pl pokazuje, iż odbiorcy cenią sobie jego twórczość na 

tyle, że są skłonni za nią zapłacić, ale pod jednym warunkiem: że pozostanie 

 
76 Jak zostać Youtuberem…. 
77 https://sprawnymarketing.pl/bledy-na-youtube/ [1.05.2019]. 
78 Tamże.  
79https:/joemonster.org/filmy/78268 [10. 04.2019.]. 
80 Z kamerą wśród ludzi, „Press”, 1/2016, s. 91.  
81 Wpadka youtubera, „Press”, 01-02/2017, s. 13. 
82 Tamże.  

https://sprawnymarketing.pl/bledy-na-youtube/%20%5b
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szczerym, zabawnym, uczciwym i co najważniejsze wciąż płodnym pod ką-

tem treści twórcą. Tymczasem idol zamiast „kupić ich” treścią, chciał kupić 

ich produktem”83. Niektórzy fani zrezygnowali z wpłat na patronite.pl.  

W grudniu 2016 r. średnia miesięczna wynosiła tylko 21,9 tys. zł.  

YouTube proponuje również inne źródła dochodów, o czym świadczy 

wprowadzono niedawno opcja płatnych komentarzy. Super Chat to funkcja 

dająca możliwość wysyłania dotacji podczas transmisji na żywo i wyekspo-

nowania wypowiedzi. Jak deklaruje Google, jest to nowy sposób na interakcję 

fanów i twórców w trakcie relacji84. 

YouTube jest idealnym miejscem dla korporacji, dużych firm, które mają 

problem z dotarciem do najmłodszych konsumentów. Jak wskazują badania 

nie oglądają oni telewizji, nie czytają gazet. Smartfon lub komputer jest 

pierwszym  urządzeniem, z którego korzystają, gdy np. oglądają wideo85. To 

co również istotne to fakt, iż młodzi odbiorcy zdecydowanie bardziej skłonni 

są uwierzyć twórcom z sieci niż klasycznym gwiazdom. Sieciowi celebryci 

mają ogromy wpływ na ich decyzje konsumenckie. Badania wskazują, iż ka-

nał kotlet.tv jest atrakcyjniejszy niż Magda Gessler, a kosmetyczna vlogerka 

Red Lipstick Monster jest o wiele bardziej angażująca niż aktorka Małgorzata 

Kożuchowska, reklamująca kosmetyki86.  

Uznaje się, iż sukces twórców internetowych wywodzi się z teorii Kevi-

na Kelly „1000 True Fans”. W opinii autora wcale nie trzeba mieć miliona 

fanów, żeby przeżyć. Wystarczy tysiąc zaangażowanych, którzy będą wspie-

rać swojego twórcę i kupią od niego właściwie wszystko87.  

 

Oczywiście wszelkie trendy, które pojawiają się na polskim YouTube 

wzorują się na zagranicznych. Formaty, które odnoszą sukces są zazwyczaj 

kopiowane od innych twórców i przenoszone na nasz grunt społeczny i kultu-

rowy. Format telewizyjny to pojęcie oznaczające licencję na produkcję kolej-

nych wersji audycji telewizyjnej, która jest lub była produkowana na innym 

rynku (zwykle: w innym państwie). Kupując format, stacja telewizyjna lub 

działający na jej rzecz zewnętrzny producent, nabywa możliwość legalnego 

powielenia istniejącego już programu88. Najważniejszym powodem sięgania 

 
83 Tamże, s. 13.  
84 https://socialpress.pl/2017/02/koniec-30-sekundowych-niepomijalnych-reklam-na-

youtube/ [10.03.2019]. 
85 http://www.spidersweb.pl/2015/07/czas-przed-telewizorem.html [2.03.2019.]. 
86 YouTube medium XXI wieku, „Press”, Wyd. specjalne, 06/2016, s. 18. 
87 https://pl.scribd.com/document/331651543/1-000-true-fans-kevin-kelly-docx  

[11.03.2019]. 
88 Baranowska U., Sprawdzona rozrywka, „Licencje” – dodatek do magazynu „Media 

i Marketing Polska”, 06. 2009. 

https://socialpress.pl/2017/02/koniec-30-sekundowych-niepomijalnych-reklam-na-youtube/
https://socialpress.pl/2017/02/koniec-30-sekundowych-niepomijalnych-reklam-na-youtube/
http://www.spidersweb.pl/2015/07/czas-przed-telewizorem.html
https://pl.scribd.com/document/331651543/1-000-true-fans-kevin-kelly-docx
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_i_Marketing_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Media_i_Marketing_Polska
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przez telewizje po formaty jest chęć zminimalizowania ryzyka związanego  

z wprowadzaniem do swojej oferty nowych programów. Adaptując popularny 

w innych krajach format stacja ma nadzieję na powtórzenie jego sukcesu na 

swoim rynku89. Dlatego współczesna telewizja to świat formatów. Ten typ 

programów występuje również na YouTube. Różnią się one tematyką, sposo-

bem montażu czy charakterystycznym cięciem kadru. Bardzo często twórcy  

w swoich filmach wykorzystują cechy z różnych formatów, tworząc w ten 

sposób swój własny90.  

Do najczęściej występujących formatów zaliczyć można pranki. Akcja 

dzieje się na ulicy i nagrywana jest za pomocą ukrytej kamery. W większości 

dotyczy nagrywania spontanicznie spotkanych ludzi w różnych zabawnych, 

zaskakujących sytuacjach, i obserwowaniu ich reakcji. Kolejnym popularny 

formatem są vlogi – jedna z najbardziej popularnych form kręcenia filmów na 

YouTube. Cechą charakterystyczną jest twórca, będący głównym bohaterem 

całego filmu. Ekran zajmuje jego twarz, a on sam najczęściej opowiada  

o swoim życiu codziennym, a także wypowiada się na dowolne tematy. To co 

odróżnia ten przekaz od innych to cięty język prowadzącego. Od tego formatu 

powstała także specjalna nazwa twórców – vlogerzy. Całość poddawana jest 

wyraźnej obróbce i cięciu kadru. O sukcesie decyduje vloger, a konkretnie 

jego osobowość, nie zaś to, co ma do przekazania – istotniejsze jest, w jaki 

sposób to robi91.  

Internetowe show to vlog, ale w nieco poszerzonej formie. Wynika to ze 

specyfiki realizacji. Najczęściej występuje jeden lub dwóch prowadzących. 

Cały odcinek jest podzielony na klika części92. Format ten cieszy się dużą 

popularnością. I tak np. internetowy talk-show 20m2 Łukasza to prawdziwy 

fenomen93. Program można oglądać wyłącznie w serwisie YouTube. Kanał 

Łukasza Jakóbiaka już w 2013 r. miał ponad 38 tysięcy subskrybentów,  

a odcinki 20m2 Łukasza wyświetlono ponad 6,7 miliona razy. Jego kanał to 

obecnie ponad 400 tys. subskrypcji i 350 zrealizowanych odcinków94. Główną 

ideą programu jest pokazywanie prawdziwych rozmów z prawdziwymi ludź-

mi. Łukasz Jakóbiak gości celebrytów, piosenkarzy, aktorów, sportowców  

i polityków – ludzi z pierwszych stron gazet.  Była u niego Krystyna Janda, 

Anna Grodzka, Aleksandra Kwaśniewska, Natalia Siwiec i Doda. Zaproszenie 

 
89 Tamże.  
90 Jak zostać Youtuberem…. 
91 Tamże. 
92 Tamże. 
93ladnydom.pl/wnetrza/1,94387,13920884,20m2_Lukasza__czyli_najslynniejsza_kaw

alerka_w_Polsce.html [15.04.2019]. 
94https://rowinskabusinesscoaching.com/youtuber-kim-jest-i-jak-nim-zostac-mowi-

lukasz-jakobiak-cz-1-przypomnienie-kulis-biznesu-extra-4/ [30.04.2020]. 

https://rowinskabusinesscoaching.com/youtuber-kim-jest-i-jak-nim-zostac-mowi-lukasz-jakobiak-cz-1-przypomnienie-kulis-biznesu-extra-4/%20%5b
https://rowinskabusinesscoaching.com/youtuber-kim-jest-i-jak-nim-zostac-mowi-lukasz-jakobiak-cz-1-przypomnienie-kulis-biznesu-extra-4/%20%5b
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przyjął m.in. Ryszard Kalisz, Robert Kozyra, Piotr Najsztub, Tomasz Jacy-

ków i Dariusz Michalczewski95. Youtuber podkreśla, iż „jest w nim auten-

tyczna ciekawość świata. Każdego gościa traktuje jako sumę jego życiowych 

doświadczeń, wiedzy, którą może przekazać odbiorcy”96. Program nie ma 

profesjonalnego studia, armii kamerzystów, sztabu oświetleniowców i  maki-

jażystów. Koszt produkcji jest bardzo niski. Program nagrywany jest telefo-

nami komórkowymi97. Jak stwierdza youtuber: „nie pracowałem nigdy  

w telewizji, więc nie mogę porównać rozmowy na YouTube i wywiadu tele-

wizyjnego. W sieci jednak można sobie pozwolić na większy luz i potknięcia, 

które mają ciekawy wpływ na przebieg rozmowy”98.  

Popularnym formatem są również sondy uliczne. Jest to jedna z najprost-

szych form. Sprowadza się do przeprowadzenia wywiadu z ludźmi spotkany-

mi na ulicy. Sukces osiąga się dzięki osobie prowadzącej, która powinna od-

znaczać się łatwością w nawiązywaniu kontaktów w taki sposób, by skłonić 

nieznajomych do odpowiedzi na najtrudniejsze pytania i wystąpienia przed 

kamerą. Na YouTube karierę robią również poradniki – formaty, których 

głównym celem jest edukacja i instruktarz wykonania konkretnej czynności, 

rzeczy czy dzieła. Każdy element filmu pokazuje konkretne rozwiązanie pro-

blemu. Platforma pełna jest porad dotyczących w istocie wszystkiego. Od 

twórcy wymaga się zgłębienia tematu i odpowiedniego przygotowania. Na 

platformie obecne są również newsy – filmy zaliczane do formatu vlogów, 

podobnie jak w telewizji. Gwarancją sukcesu jest szybkie przekazywanie 

wiadomości, osobowość prowadzącego, dobór newsów, a także odpowiedni 

montaż99.  

Gameplaye jest to jedna z części całego YouTuba – gamingu. Cechą cha-

rakterystyczną jest dzielenie się wrażeniami podczas gier. Gamerzy przycią-

gają największą i najbardziej zaangażowaną publiczność – wielu badaczy 

uznaje to za fenomen. Sekret tkwi w osobowości prowadzącego, a dokładniej 

w jego zdolności do komentowania rzeczywistości wirtualnej. Najczęściej są 

to soczyste komentarze, relacje na żywo. Filmy te to najczęściej duży kadr gry 

z małym kwadratem tzw. podglądem na gracza. Dodatkowo niektóre sytuacje 

ozdobione są efektami specjalnymi – grafikami czy napisami. Format ten 

wymaga od youtubera dużego zaangażowania. Polskim przykładem sukcesu 

jest reZigiusz, który już w 2016 r. miał 1206132 mln subskrybentów100. Jego 

 
95 Tamże. 
96 Warsztat, Łukasz Jakóbiak, Ma być przyjemnie, „Press”, 04/2017, s. 72.  
97 Tamże. 
98 Tamże. 
99 Jak zostać Youtuberem…. 
100archiwum.radiozet.pl/Rozrywka/O-tym-sie-mowi/TOP-5-najpopularniejszych-

kanalow-YouTube-dla-graczy-00000462 [15.04.2019]. 
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kanał jest obecnie drugim największym kanałem w Polsce, posiada aktualnie 

ok 3,9 miliona subskrypcji101. Ten 24-latek z Wodzisława Śląskiego  ma jeden 

z najpopularniejszych kanałów gamingowych w Polsce. Zasłynął dzięki se-

rii „Minecraft” oraz niezwykle żywiołowemu prowadzeniu vlogów. Jego na-

grania przyciągają sporą rzeszę fanów. Popularność reZigusza to nie tylko 

rozdawanie autografów i zarabianie pieniędzy. Postanowił zaangażować się 

w działalność charytatywną. Dzięki akcji, którą zorganizował wśród swoich 

fanów udało mu się zebrać kwotę 112 tys. zł.102. Przekazał ją na 

rzecz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-

Zdroju103.  Z kolei podczas drugiej zorganizowanej akcji charytatywnej „Re-

Zimy Dobrem” zebrał ponad 300 tys. złotych na pomoc chorym dzieciom. 

Było to możliwe dzięki hojności kupujących jego gadżety w sklepie ReziSty-

le104.  

Recenzja to format cieszący się także dużą popularnością. Dotyczy do-

słownie wszystkiego (telefony, komputery, samochody, jedzenie, kosmetyki 

itp.). Format dzieli się na recenzje komediowe i poważne. Osoba prowadząca 

kanał musi budować wizerunek eksperta w danej dziedzinie i dodatkowo 

przekazywać swoją wiedzę w sposób ciekawy i zrozumiały. Unpaching często 

jest uzupełnieniem recenzji, dotyczy rozpakowywania nowych produktów, 

gadżetów. Z kolei live, czyli programy na żywo, najczęściej służą do prezen-

tacji rozrywki, ale ich dużym segmentem jest także gaming. Osoba prowadzą-

ca taki kanał musi mieć kompetencje technologiczne, a także nienaganną dyk-

cję, ponieważ przekaz nie podlega montażowi105.  

 
Grafika 1. Chellenge. Jedzenie kaktusa 

 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=soPZXYC7Wkk [16.04.2019] 

 

 
101https://www.youtube.com/channel/UCLLNPuvRGKxSczJcxlOiMXg [10.04.2020]. 
102 Tamże.  
103 Tamże. 
104 https://apynews.pl/profil/rezigiusz# [4.03.2019]. 
105 Jak zostać Youtuberem…. 

https://www.youtube.com/watch?v=soPZXYC7Wkk
https://www.youtube.com/channel/UCLLNPuvRGKxSczJcxlOiMXg
https://apynews.pl/profil/rezigiusz# [
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Reasumując powyższe rozważania warto przywołać opinię Joanny Tran-

cewicz, która na podstawie dostępnych w sieci formatów dzieli youtuberów 

na: kabareciarzy, dziennikarzy, showmanów, podróżników. Wideo, w jej oce-

nie, może przybierać różne formy. Podkreśla, że sam fakt bycia youtuberem 

nie wymaga udziału w castingach, wystarczy kamera albo telefon – „nagry-

wasz i już”106 . Niestety często prawdziwe talenty przegrywają z internautami, 

którzy w udostępnianych treściach świadomie stawiają na głupotę. Na przy-

kład zainteresowanie przekazem generują dzięki jedzeniu kaktusa. Grafika  

1 prezentuje tzw. challenge-eating cactus. 

 

Zarządzanie w sieci dotyczy ludzi, którzy miejsce to traktują jako swoją 

pracę. Konsekwencją tego faktu jest powstanie „Stowarzyszenia twórców 

sieciowych”. LifeTube Sp. z o.o. to pierwsza polska organizacja, która zrze-

sza gwiazdy internetowe, by reprezentować je w kontaktach z firmami. Firma 

ta pod swoimi skrzydłami ma 850 kanałów, miesięcznie generuje 996 milio-

nów wyświetleń, a ich kanały posiadają w sumie 197 milionów subskrypcji. 

W październiku 2016 r. sieć kupił fundusz „Altus TFI”107. Jak twierdzi Prezes 

Barbara Sołtysińska „pracujemy z youtuberami, którym staramy się zapewnić 

jak najlepsze wsparcie przy prowadzeniu kanału i współpracy z markami”108. 

Oprócz tego opracowują na YouTube strategię dla firm/marek. Są jak agencja 

reklamowa, dom mediowy i agencja menadżerska w jednym. Do tej firmy 

partnerskiej należą dwa największe polskie kanały Blowek (z 4,38 milionów 

subskrypcji) oraz Stuu (4,26 milionów subskrypcji). LifeTube jest odpowie-

dzialna za wiele akcji marketingowych. Ich klientami były między innymi 

firmy Coca-Cola, Orange, Play, T-Mobile, Samsung, Lidl, Mercedes-Benz109. 

Największą kampanią na polskim rynku z udziałem youtuberów, była kampa-

nia marketingowa „Internet przechodzi do Play”, w której to 28 influencerów 

wystąpiło w reklamie telewizyjnej dla marki Play. Łączna liczba wyświetleń 

wyniosła 45 milionów wyświetleń. Akcja wygenerowała 3,2 razy więcej zgło-

szeń konkursowych, przyniosła 6 razy więcej rejestracji, a koszt dotarcia do 

jednego użytkownika był o 3,5 razy tańszy od dotarcia poprzez tradycyjną 

kampanię reklamową110.   

 
106http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1609153,1,zawod-

internetowy-celebryta.read [26.03.2019]. 
107 Tamże.  
108 http://blog.kurasinski.com/2014/09/barbara-soltysinska-lifetube-tradycyjna-

telewizja-traci-internet-zyskuje-a-w-nim-glownie-youtube/ [05.04.2019]. 
109 Strona główna LifeTube, https://lifetube.pl [02.04.2020]. 
110 Case study LifeTube, „Internet przechodzi do Play”, https://lifetube.pl/case-

study/internet-przechodzi-play/ [02.04.2020]. 

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1609153,1,zawod-internetowy-celebryta.read
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1609153,1,zawod-internetowy-celebryta.read
http://blog.kurasinski.com/2014/09/barbara-soltysinska-lifetube-tradycyjna-telewizja-traci-internet-zyskuje-a-w-nim-glownie-youtube/
http://blog.kurasinski.com/2014/09/barbara-soltysinska-lifetube-tradycyjna-telewizja-traci-internet-zyskuje-a-w-nim-glownie-youtube/
https://lifetube.pl/
https://lifetube.pl/case-study/internet-przechodzi-play/
https://lifetube.pl/case-study/internet-przechodzi-play/
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Drugą największą firmą partnerską w Polsce jest wrocławski GetHero Sp. 

z o.o. Firma ta posiada ponad 100 kanałów i ponad 27 milionów subskrypcji. 

W sumie wszystkie filmy wygenerowały prawie 2 miliardy wyświetleń. Do 

GetHero należy trzeci i szósty największy youtuber w Polsce, Rezigiusz (3,94 

miliony subskrypcji) oraz Karol Friz Wiśniewski (3,76 miliony subskrypcji). 

Firma ta zrealizowała ponad tysiąc kampanii reklamowych, między innymi 

dla ING Banku Śląskiego, Coca-Cola, Telewizji Polskiej, LG, PlayStation111. 

W Polsce sieci partnerskie działają jednak nieco inaczej niż w innych kra-

jach. Aby móc do niej należeć, należy odnosić sukcesy. Za granicą skala dzia-

łań sieci partnerskich jest znacznie większa. Twórcy prowadzeni są „od zera” 

pod okiem menagerów112. Oczywiście należy pamiętać, że na YouTube nic 

nie jest za darmo. Cały zysk z reklam i komercyjnej współpracy jest dzielony 

między twórcę a sieć w taki sposób, by większa część trafiła do sieci partner-

skiej.  

Badania wskazują, iż blisko połowa oglądanych w sieci filmów należy do 

twórców zrzeszonych w sieciach partnerskich113. Największe stowarzyszenia 

twórców sieciowych w Europie to114:  

− RTL Group, 54 kanały telewizyjne, 29 stacji radiowych – w 10 krajach; 

− Righter, odpowiedzialny za prowadzenie kanałów 35 youtuberów z 20th 

Centry Fox – w 17 krajach; oprócz tego dostarcza narzędzia wykorzy-

stywane do wideo marketingu; 

− Zoomin.tv – największa sieć partnerska w Amsterdamie; 

− ProSiebenSat.1 – niemiecka sieć; 

− Endemic Beyond Europa – sieć, która ma oddziały w większości krajów 

Europy, współpracuje ze znanymi markami: YouTube, McDonald czy 

Sony Music; 

− Divimove – sieć, która zajmuje się youtubowymi talentami i nowymi 

gwiazdami. 

Konkluzją powyższych rozważań być może stwierdzenie, iż zarządzanie 

w sieci zgodne jest z ideą ekonomii afektywnej, gdzie idealny konsument jest 

aktywny, zaangażowany emocjonalnie i działa w społecznej sieci115. Komuni-

kacja w Internecie przebiega bowiem dwutorowo. Autor komunikatu, czeka 

na reakcję swoich odbiorców, zaś informacja zwrotna pozwala mu na dalsze 

 
111 Oficjalna strona GetHero, https://www.gethero.pl [02.04.2020]. 
112http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/wywiady/polskie-sieci-partnerskie-na-

youtube-dzialaja-jak-agencje-a-powinny-254010 [03.02.2019]. 
113http://yt360.pl/europa-mcnami-stoi-czyli-najwieksze-sieci-partnerskie-na-starym-

kontynencie-youtube-w-europie/ [13.01.2019]. 
114Tamże.  
115 Jenkins H.,  Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 

2007, s. 25. 

https://www.gethero.pl/
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skuteczne działania. Tego typu perspektywa w sieciowym zarządzaniu jest  

w istocie potencjalną receptą na sukces. Dzięki portalom takim jak Facebook 

czy YouTube chwilowa sława staje się realna. Wysłany film obiega cały świat 

i za pomocą linkowania w kilka sekund ma ogromną oglądalność. Na fali 

popularności Internetu zrodziło się wiele gwiazd. Przykładem jest choćby idol 

nastolatek Justin Bieber, który udostępniał swoje utwory na serwisie YouTu-

be i został zauważony przez jednego z producentów muzycznych, który póź-

niej został jego menagerem116.  

 

Youtubizacja rynku reklamy  

„Reklama online rośnie najszybciej ze wszystkich mediów. Jako wiodący 

trend wyznacza kierunki rozwoju reklamy wideo oraz reklamy mobilnej”117. 

Badania Domu Mediowego Starlink wskazują, iż reklamodawcy zaczęli prze-

nosić budżety do sieci, dostrzegając potencjał tego medium118. Również wielu 

medioznawców potwierdza zjawisko „youtubizacji” reklamy. Uznaje się bo-

wiem, iż reklama zamieszczona w Internecie jest bardziej skuteczna i ma 

szanse dotarcia do większej liczby odbiorców119.  

Jak zauważa Wiesław Godzic: „mamy TVN Player na komórce, ale za-

nim wyświetli się film muszę obejrzeć kilkuminutową reklamę. To przykre  

i zmuszające nas do oglądania, ale to właśnie będzie dominować. Wydaje się, 

że takie reklamy ogląda więcej osób”120. Badania potwierdzają, że wartość 

rynku reklamy w Polsce w 2019 wyniosła niemal 10 mld zł121. Globalnie ry-

nek reklamowy zyskał 4,4 proc., a nakłady marketingowe w mediach spo-

łecznościowych zwiększyły się globalnie do ponad 50 mld dolarów w 2019 

r.122. Część tego reklamowego tortu skonsumowała platforma YouTube.  

Chociaż już 22 polskich twórców (Blowek, Stuu i Rezigiusz byli najpo-

pularniejszymi yotuberami na YouTube w 2019 r.123) ma ponad milion sub-

 
116 http://www.vancouverobserver.com/politics/news/2010/12/24/justin-bieber-makes-

them-proud-why [02.03.2019]. 
117 Tamże. 
118http://firma.money.pl/pressroom/artykuly/raport;money;pl;z;prasy;zniknely;reklam

y;warte;pol;miliarda;zlotych,73,0,1551433.html [27.02.2019]. 
119 Tamże  
120 http://dziennikarzerp.org.pl/polskie-media-w-ciaglej-transformacji-2/[27.04.2019]. 
121 https://brief.pl/publicis-groupe-wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-2019-

wyniosla-niemal-10-mld-zl/ [12.03.2020]. 
122 wnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/za-3-lata-globalne-wydatki-na-

reklame-w-mediach-spolecznosciowych-przekrocza-50-mld-dolarow-infografika-

254365 [05.03.2019]. 
123 https://www.rmf.fm/magazyn/news,26693,juz-100-polskich-kanalow-na-youtube-

przekroczylo-prog-miliona-subskrybentow-blowek-stuu-i-rezigiusz-najpopularniejsi-

na-youtube.html [30.04.2020]. 

http://www.vancouverobserver.com/politics/news/2010/12/24/justin-bieber-makes-them-proud-why
http://www.vancouverobserver.com/politics/news/2010/12/24/justin-bieber-makes-them-proud-why
http://firma.money.pl/pressroom/artykuly/raport;money;pl;z;prasy;zniknely;reklamy;warte;pol;miliarda;zlotych,73,0,1551433.html
http://firma.money.pl/pressroom/artykuly/raport;money;pl;z;prasy;zniknely;reklamy;warte;pol;miliarda;zlotych,73,0,1551433.html
http://dziennikarzerp.org.pl/polskie-media-w-ciaglej-transformacji-2/
https://brief.pl/publicis-groupe-wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-2019-wyniosla-niemal-10-mld-zl/%20%5b
https://brief.pl/publicis-groupe-wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-2019-wyniosla-niemal-10-mld-zl/%20%5b
https://www.rmf.fm/magazyn/news,26693,juz-100-polskich-kanalow-na-youtube-przekroczylo-prog-miliona-subskrybentow-blowek-stuu-i-rezigiusz-najpopularniejsi-na-youtube.html%20%5b
https://www.rmf.fm/magazyn/news,26693,juz-100-polskich-kanalow-na-youtube-przekroczylo-prog-miliona-subskrybentow-blowek-stuu-i-rezigiusz-najpopularniejsi-na-youtube.html%20%5b
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skrypcji na swoim kanale YouTube, to nie łatwo ich wycenić. Jak wskazuje 

raport przygotowany przez „Press”, zatrudnienie średnio znanego youtubera 

to wydatek od 100 do 150 tys. zł124. Największe gwiazdy typu „Cyber Ma-

rian” czy „Abstrachuje TV” – mogą żądać od 150 do 300 tys. złotych, z tym, 

że górną granicę osiągają nieliczni. Kiedy gwiazda Internetu przeskakuje do 

telewizji,  stawki rosną. Za kampanię w Internecie i TV sieciowi celebryci 

mogą liczyć na oferty 300-500 tys. zł125.  

Szacunkowe dane dotyczące zarobków z reklam to: „S.A. Wardęga” do-

staje miesięcznie minimum 1,5 tys. $, „Abstrachuje TV” – 4,7 tys. $, „Remi-

giusz” – 3,1 tys. $, „Blowek” – 3 tys., a „Stuu Games” – 2,3 tys. $126. Widełki 

są jednak duże i sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie. W nie-

których przypadkach kwota uzależniona jest od zasięgów. Jeśli film przekro-

czy np. 1 mln wyświetleń, wtedy stawka jest o 10-30% wyższa. O szczegó-

łach kontraktów firmy nie chcą jednak informować127.  

Nie ulega wątpliwości, że youtuberzy są coraz bardziej atrakcyjni dla re-

klamodawców. W świetle badań najbardziej zyskuje „Red Lipstic Monster”. 

Wartość ekwiwalentu reklamowego materiałów na jej temat wyceniono na 

prawie 17 mln zł. Tyle należałoby zapłacić za informacje wyemitowane w 

TV, radiu i prasie bądź w artykułach sponsorowanych na portalach interneto-

wych, by zyskać taki sam poziom ekspozycji, co na jej kanale na YouTube128. 

Pod względem AVE (ekwiwalent reklamowy) drugie miejsce zajął kanał 

„20m2” z wynikiem 7,8 mln zł, a kolejne: „reZigiusz” 6 mln zł, „Stuu”  

5,3 mln zł oraz Krzysztof Gonciarz 4,9 mln zł. Na wysokich pozycjach zna-

leźli się również: „Polimaty”, „AbstrachujeTV”, „DonGURALesco”, „Cyber 

Marian”, „SA Wardęga”129. Szacuje się ponadto, że 20-30% widzów platfor-

my, ogląda reklamy w całości130.  

Tylko w 2017 r. Krzysztof Gonciarz wyprodukował prawie 300 różnych 

filmów, wliczając w to przede wszystkim filmy na kanał  vlogowy i kome-

diowy. Każdy z nich miał ponad 600 tysięcy subskrybentów131, co w istotny 

sposób przełożyło się na potencjał reklamowy youtubera. Zwycięzcą rankingu 

subskrypcji w roku 2018 został youtuber, który przekroczył 3 miliony sub-

 
124 Prześwietl zanim zatrudnisz, „Press”, 03/2017, s. 92. 
125 Tamże. 
126 YouTube rządzą Cyber Marian, DonGuralescko i RedLipstic Monster, „Press”, 

03/2017, s. 96-97.  
127 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-

na-youtube.html?disableRedirects=true [02.05.2019 ]. 
128 YouTube rządzą Cyber Marian…, s. 96-97.  
129 Tamże.  
130 Spot musi zaciekawiać, „Press”, dodatek specjalny „Youtube medium XXI wieku”, 

06/2016, s. 47.  
131 https://apynews.pl/youtuberzy-podsumowanie-2017-roku [20.03.2019]. 

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html?disableRedirects=true%20%5b
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html?disableRedirects=true%20%5b
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skrypcji. „Blowek” z 910 tysiącami nowych widzów stał się najchętniej sub-

skrybowanym youtuberem w Polsce132. Zaś w roku 2019 Blowek, jako pierw-

szy polski youtuber, osiągnął 4 miliony subskrybentów133. 

Youtuberzy zarabiają na reklamach wyświetlanych przed ich filmami. 

Istotnym źródłem dochodu jest również, a może przede wszystkim, lokowanie 

produktów i sponsoring. Piszą także książki. Z raportu Biblioteki Narodowej 

opublikowanego w marcu 2017 r. wynika, że 65% Polaków w 2016 r. nie 

przeczytało ani jednej książki134. Z kolei w 2018 r. przeczytanie przynajm-

niej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów .135  

A mimo to, a może właśnie dlatego, wydawcy chętnie inwestują w youtube-

rów jako autorów. Już ukazały się następujące pozycje: „Mówiąc inaczej”, 

Pauliny Mikuły, „Kropki” Włodka Markiewicza, „Trenuj z Krzychem” 

Krzysztofa Golonki, „Topowa dycha” Artura Filipowicza, „Cierpienia młode-

go youtubera” Martina Stankiewicza. Dotychczas większość książek wydały 

„Znak” i „Flow Books”. Do współpracy zachęciło youtuberów także wydaw-

nictwo „Insignis” oraz krakowskie „SQN”136. Uznaje się, iż książki kupują ci,  

którzy oglądają na YouTube swoich ulubieńców. Przemysław Romański, 

właściciel wydawnictwa „SQN” twierdzi, iż „dla wielu ludzi Internet jest dziś 

substytutem innych mediów, a YouTube często zastępuje im telewizję. Skoro 

więc przez lata popularne były książki celebrytów telewizyjnych, to teraz 

ukazują się książki celebrytów yotubowych. Z tą różnicą, że youtuberom ła-

twiej dotrzeć do potencjalnych czytelników za pomocą własnych kanałów”137.  

 

To jednak nie jedyne źródła dochodu. Niektórzy youtuberzy założyli re-

stauracje oraz kluby138. Można również wycenić, ile są warte pozostałe seg-

menty yotubowego biznesu. Twórcy zarabiają na gadżetach i spotkaniach  

z fanami. Męska koszulka z logo firmy, którą założył „reZigiusz”, kosztuje  

49 zł., plecak – 59 zł, a kubek – 29 zł139. Oferta internetowego sklepu Rezi 

Style wciąż się poszerza. Grafika nr 2 prezentuje ofertę sklepu Remigiusza. 

 

 

 
132 https://apynews.pl/ranking-youtuberow [15.03.2019]. 
133 https://socialpress.pl/2019/01/pierwszy-w-historii-polskiego-youtubea-tworca-z-4-

milionami-subskrypcji-jest-nim-blowek [20.04.2020]. 
134 Youtuber czyli pisarz, „Press”, 01-02/2017, s. 56-57.  
135 https://www.bn.org.pl/tag-czytelnictwo [30.04.2020]. 
136 Tamże.  
137 Tamże.  
138 http://natemat.pl/134641,youtuberzy-otwieraja-klub-abstrachuje-beda-

wspolwlascicielami-warszawskiego-baru [20.04.2019].  
139 http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-

na-youtube.html?disableRedirects=true [02.02.2019.]. 

https://apynews.pl/ranking-youtuberow%20%5b
https://socialpress.pl/2019/01/pierwszy-w-historii-polskiego-youtubea-tworca-z-4-milionami-subskrypcji-jest-nim-blowek%20%5b
https://socialpress.pl/2019/01/pierwszy-w-historii-polskiego-youtubea-tworca-z-4-milionami-subskrypcji-jest-nim-blowek%20%5b
https://www.bn.org.pl/tag-czytelnictwo%20%5b
http://natemat.pl/134641,youtuberzy-otwieraja-klub-abstrachuje-beda-wspolwlascicielami-warszawskiego-baru
http://natemat.pl/134641,youtuberzy-otwieraja-klub-abstrachuje-beda-wspolwlascicielami-warszawskiego-baru
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html?disableRedirects=true%20%5b
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,20678731,zarabianie-na-ekranie-kto-zarabia-na-youtube.html?disableRedirects=true%20%5b
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Grafika 2. Kubek ze sklepu reZigiusza 

 
Źródło: http://sklep.rezigiusz.pl/ [21.06.2019]. 

 

Z roku na rok przybywa fanów internetowych twórców wideo. Więksi 

youtuberzy już od wielu lat próbują organizować różnego typu spotkania ze 

swoimi widzami. Niektóre wydarzenia, już od dawna nie są zwykłymi kame-

ralnymi spotkaniami z grupką fanów, a bardzo dużymi, zorganizowanymi 

wydarzeniami masowymi. Tylko podczas „MeetUp 2016” we Wrocławiu (to 

spotkanie twórców YouTube i ich fanów) sprzedano 10 tys. biletów. Najtań-

sze wejściówki kosztowały 30-40 zł. Za wstęp na teren strefy premium (osob-

ne wejście, gadżety powitalne, poczęstunek) trzeba było zapłacić 300 zł, zaś 

spotkanie twarzą w twarz z najpopularniejszymi youtuberami kosztowało 500 

zł140. Z kolei „MetUp”, organizowany przez „GetHero” i „reZigiusza” w 2016 

r., był jedną z największych tego typu imprez w tej części Europy; odbyła się 

w gdańskiej „Ergo Arenie” i była trzecią odsłoną spotkań widzów z twórcami, 

które rozpoczęły się we Wrocławiu w 2014 r.141. Każda edycja przyciąga 

ogromne rzesze zainteresowanych, do których zaliczani są nie tylko interne-

towi twórcy i ich widzowie, ale również przedstawiciele mediów oraz sponso-

rów142. Do grona partnerów wspomnianych spotkań dołączyli: „x-com”, 

„Roccat”, „Cybersport”, „Sameqizy”, „Press”, „Tvp.pl”, „Radio Eska”, „Tu-

beNews”, „ApyNews”, „Coca- Cola” oraz „Sprite”. O spotkaniach informo-

wano obszernie w wielu kanałach social media: na Facebooku, Instagramie, 

YouTube i Twitterze. Odnotowano również bardzo dużo pozytywnych ko-

mentarzy oraz filmów i zdjęć z wydarzenia143.  

Z kolei w krakowskiej Tauron Arena odbyło się „MeetUp 2017”, czyli 

spotkanie gwiazd YouTube z fanami. W wydarzeniu, którego partnerem było 

 
140 Tamże.  
141 Największe spotkanie youtubowe w Polsce, „Press”, 09/2016, s. 49. 
142 Tamże. 
143 Tamże.  

http://sklep.rezigiusz.pl/%20%5b
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miasto Kraków, wzięło udział niemal 20 000 uczestników144. Dla nieco star-

szych odwiedzających dodatkową atrakcją była obecność Rafała Sonika, 

zwycięzcy Rajdu Dakar. Ostatnia edycja YouTube MeetUp odbyła się 31 

sierpnia 2019 r., na stadionie Tauron Arena Kraków145. Na wydarzeniu było 

obecnych ponad 200 youtuberów oraz 20 tysięcy uczestników146. Bilety na 

wydarzenie kosztowały 50 zł, 60 zł, lub 70 zł od osoby (w zależności jak 

wcześnie kupiono bilet). Można było również kupić bilet „Premium”, który 

uprawniał do wstępu na zamkniętą strefę wydarzenia, osobne wejście poza 

główną kolejką, poczęstunek i zestaw gadżetów. Bilet kosztował 300 zł.  

Z kolei za 500 zł można było kupić bilet „Meet & Greet”, który dodatkowo 

uprawniał do ekskluzywnego spotkania z ambasadorami imprezy. Byli nimi 

youtuberzy reZigiusz oraz Friz. Najdroższy bilet, „God Mode” kosztował 

1000 zł. Mogły go kupić tylko osoby pełnoletnie. Uprawniał dodatkowo do 

wejścia tuż pod scenę oraz wstęp na zamkniętą imprezę po całym wydarze-

niu147.  

Dużą popularnością cieszą się również obozy z youtuberami. Uczestnicy 

„Stars4Fans”, obozów dla widzów, w których biorą udział gwiazdy YouTube  

płacili około 1,6 tys. zł za tydzień wakacji z idolem w Bieszczadach148.  

 

Badania wskazują, iż o połączeniu youtubera z marką decyduje jego wia-

rygodność w sieci. Twórca nie będzie gwarantem sukcesu, jeśli nie wplecie  

w sposób naturalny produktu w specyfikę swojego kanału149. Elementem, na 

który zwracają uwagę sponsorzy, jest liczba followersów. Zakłada się bo-

wiem, iż jeśli kogoś obserwuje dużo osób, to kanał wart jest inwestycji. Moż-

na przyjąć, iż spora część to boty150, nieaktywne konta lub fejki. Dlatego by 

ocenić jakość kanału ważniejsze są inne wskaźniki, najczęściej oparte na za-

angażowaniu internautów w publikowane treści, a trochę mniej dotyczące 

zasięgu151. Często jednak firmy współpracujące z youtuberami patrzą jedynie 

 
144 http://brief.pl/20-tysiecy-fanow-wzielo-udzial-w-meetup-najwiekszym-spotkaniu-

spolecznosci-youtube-w-polsce/ [10.03.2019]. 
145 Tamże. 
146 Oficjalna strona GetHero, https://www.gethero.pl/#MeetUP [23.04.2020]. 
147 Oficjalna strona zakupu biletów na YouTube MeetUp 2019, 

https://www.biletin.pl/pl/festiwal/meetup-2019-krakow-krakow/7938/bilety.html 

[23.04.2020]. 
148 Największe spotkanie youtubowe w Polsce, „Press”, 09/2016, s. 49.  
149 Prześwietl zanim zatrudnisz, „Press” 03/2017, s. 93. 
150 „Bot” jest typem programu destrukcyjnego, który umożliwia atakującemu 

przejęcie kontroli nad komputerem. Boty, znane też jako „roboty internetowe”, są 

zwykle częścią sieci nazywanej siecią typu „bot”, w której skład wchodzą 

zainfekowane komputery na obszarze całego świata. 
151 Zaangażowanie głupcze, “Press”, 05/2016, s. 81.  

http://brief.pl/20-tysiecy-fanow-wzielo-udzial-w-meetup-najwiekszym-spotkaniu-spolecznosci-youtube-w-polsce/%20%5b
http://brief.pl/20-tysiecy-fanow-wzielo-udzial-w-meetup-najwiekszym-spotkaniu-spolecznosci-youtube-w-polsce/%20%5b
https://www.gethero.pl/#MeetUP
https://www.biletin.pl/pl/festiwal/meetup-2019-krakow-krakow/7938/bilety.html
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na zasięgi i czasami wolą nie wnikać, skąd się one biorą. A bywa, że siłą na-

pędową kanału jest hejt152.  

Aby zrozumieć to zjawisko należy je najpierw nazwać. To spolszczona 

wersja słowa hate, czyli nienawidzić. Hejtem określa się działanie w Interne-

cie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści. To wszelkie formy ude-

rzenia w kogoś, nie tylko słowem (chociaż głównie nim), ale i grafiką czy 

filmem. Wielu internautów czuje się w sieci bezkarnych, dlatego chętnie ob-

rażają innych użytkowników153. Naukowcy z amerykańskich uniwersytetów 

w Utah i Arizonie, przez kilka miesięcy czytali komentarze pojawiające się 

pod tekstami na stronie internetowej dziennika „Arizona Daily Star” (w sumie 

przebadali 706 artykułów i prawie 6,5 tys. komentarzy)154. Chodziło o zbada-

nie poziomu agresji słownej i nienawiści w nich zawartej. Co piąty komentarz 

zawierał obraźliwe wypowiedzi, które nazwać można hejtem interneto-

wym, zaś ponad połowę (55,5%) można określić jako ogólnie nieuprzejme. 

Najczęściej występujący hejt to klasyczne wyzwiska – 14 proc. wszystkich 

zamieszczonych komentarzy. Najgorszymi – po chamsku obrażającymi in-

nych – okazali się być użytkownicy z tajemniczymi nickami, którzy pojawili 

się w czasie całego badania tylko raz. I nigdy więcej nie wrócili do dyskusji. 

Tak jakby ktoś celowo założył anonimowe konto, tylko po to, by dać upust 

swej agresji155. 

Influencer-hejter kim jest? Skutecznie wpływa na opinię innych, a je-

go rekomendacja często warta jest więcej niż wysokobudżetowa kampania 

reklamowa. Influencerzy umiejętnie budują wokół siebie grupę lojalnych 

odbiorców, z którymi łączą ich silne relacje i zainteresowania. To dzięki tym 

cechom coraz szerzej rozpychają się łokciami w świecie reklamy i marketin-

gu156. „Kiedyś autorytet był nienaganny i nieosiągalny, dziś influencer jest  

z takiego samego świata jak mój. I ma wady, które wzmacniają jego auten-

tyczność”157.  

Hejt staje się elementem strategii. Przyjmuje się, że formułowanie strate-

gii marketingowej związane jest z kreatywną postawą organizacji. Polega nie 

tylko na  reagowaniu i przystosowywaniu się do zmian w otoczeniu, ale rów-

nież na twórczym ich kształtowaniu. Krzysztof Obłój i Maciej Trybuchowski 

proponują definicję strategii „jako przyjętej przez kierownictwo spójnej kon-

cepcji działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie fundamentalnych 

 
152 Influencer hejter, “Press”, 03/2017, s. 106.  
153 Wawrzyniak M., Hejtoholik, Wyd. Helion, Gliwice 2015, s. 35.  
154http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-

piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html [10.07.2019]. 
155 Tamże. 
156 Influencer hejter, “Press”, 03/2017, s. 106.  
157 Tamże. 

http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html%20%5b
http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/naukowcy-zbadali-hejt-internetowy-co-piaty-komentarz-jest-obelzywy-,artykuly,345268,1.html%20%5b
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celów długookresowych w ramach wybranej domeny działania”158. W opinii 

autorów wzorcowy model strategii to: domena działania, strategiczna przewa-

ga, cele do osiągnięcia oraz funkcjonalne programy działania. Uznaje się, iż 

przedsiębiorstwo, by utrzymać się na rynku i zwiększyć swą przewagę konku-

rencyjną, winno działać w  oparciu o realistyczną i sprawną strategię marke-

tingową. Niestety strategia hejtu okazuje się być w sieci bardzo skuteczna.  

 
Grafika 3. Gimper w akcji UNICEF Polska 

 
Źródło: https://apynews.pl/gimper-i-akcja-jastawiam-widzowie-przeciazyli-

serwery-unicef[dostęp 11.07.2019]. 

 

Najbardziej jaskrawym przykładem popularności zbudowanej na hejcie  

w Internecie jest przypadek Tomasza Działdowego prowadzącego kanał 

„Gimper”. Głośno zrobiło się o nim w mediach mainstremowych w maju 

2016 r. po reportażu „Superwizjera”159. W programie „Hejt niszczy życie” 

przedstawiono konflikt między vlogerami Krzysztofem Woźniakiem, znanym 

w sieci jako „Ator”, a „Gimperem.” Publiczne potępienie Gimpera postawiło 

w niezręcznej sytuacji producenta napoju „Hoop Cola”, który współpracował 

z youtuberem. Konsekwencją tej sytuacji nie było jednak odwrócenie się ma-

rek od Gimpera160. W grudniu 2016 r. „UNICEF Polska” zaprosiła youtubera 

do udziału w akcji społecznej Ja stawiam, która poruszała problem niedoży-

wionych dzieci. Jego widzowie i sympatycy przeciążyli serwery „UNICEF”. 

Na facebookowym profilu „UNICEF Polska” po zakończeniu akcji napisano: 

Gimper pokłony161. W styczniu 2017 r. Gimper promował wspólnie z Play 

 
158 Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, w: Zarządzanie: Teoria  

i praktyka, red. A. Koźmiński, Wyd.  PWN, Warszawa 2001, s. 127. 
159 Influencer hejter, “Press”, 03/2017, s. 107.  
160 Tamże. 
161 Tamże, s. 108.   

https://apynews.pl/gimper-i-akcja-jastawiam-widzowie-przeciazyli-serwery-unicef%5bdost??p
https://apynews.pl/gimper-i-akcja-jastawiam-widzowie-przeciazyli-serwery-unicef%5bdost??p
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„Finał 25 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W 2018 r. zaangażował 

się w akcję charytatywną „Wielcy Małym”, gdzie zbierano pieniądze na po-

moc dla zwierząt162. Grafika nr 3 prezentuje Gimpera promującego akcję 

„UNICEF Polska”. Obecnie Gimper nie współpracuje z żadną siecią. Sam 

zarządza swoim kontem na YouTube, a kanał podpięty jest pod firmę produ-

cencką „MyMuscic Polska”, która jesienią 2016 r. wydała jego płytę „Niepo-

wstrzymany”. Tomasz Działdowy jest również raperem o pseudonimie Gimp-

son163. Album zajął pierwsze miejsce na liście bestsellerów w „Empiku”  

w kategorii „Rap & Hip-Hop”. Wytwórnia przyznaje, iż kontrowersyjne za-

chowania rapera w sieci nie mają dla nich żadnego znaczenia, dopóki osiągają 

zyski164. 

Ostatnio jednak sieciowi twórcy „gryzą się w język”. Gimper na swoim 

kanale umieścił komunikat: „Sceny przedstawione w filmie mają charakter 

satyryczny, ich celem nie jest obrażanie kogokolwiek. Postacie występujące  

w filmach są zmyślone, a wszystkie wypowiadane kwestie są formą konwen-

cji artystycznej i nie należy traktować ich poważnie”165. Z kolei youtuber Stuu 

jeden z najpopularniejszych, (1,218 ml subskrypcji) który często wdawał się 

w przepychanki na YouTube, przeprosił. W dłuższej perspektywie hejt może 

się bowiem nie opłacać166. Warto nadmienić, iż zjawisko to ma zasięg global-

ny. Wspomniany już Felix Kjellberg, znany społeczności internetowej jako 

„PewDiePie”, będący najpopularniejszym youtuberem na świecie, w lutym 

2017 r. przepraszał swoją widownię. Jego zachowanie było konsekwencją 

artykułu w „The Wall Steet Journal”, w którym oburzono się, że youtuber  

w swych materiałach posługuje się językiem antysemickim i nazistowskimi 

treściami167. Tekst mocno uderzył w youtubera, po artykule współpracę z nimi 

zerwała wytwórnia Walta Disneya. Co więcej sam YouTube wyrzucił go  

z programu reklamowego Google Preferred. PweDiePie, chcąc ugasić pożar 

zagrażający jego pozycji, przeprosił publicznie za swoje zachowanie. Wpraw-

dzie straty finansowe i wizerunkowe były duże, nie zmniejszyło to jednak 

liczby jego widowni. Wspomniana afera spowodowała kolejne 4 mln sub-

skrypcji168.  

Uznać jednak można, iż youtuberzy, współpracujący z dużymi markami 

lub wydawcami, nie mogą pozwolić sobie na negatywne opinie, gdyż w isto-

 
162 https://www.picuki.com/tag/pomagamyzwierzetom [20.04.2020]. 
163 Influencer hejter, “Press”, 03/2017, s. 107.  
164 Tamże.  
165 Tamże.  
166 Tamże.  
167 Wpadłeś? Przeproś, “Press”, 09-10/2017, s. 212.  
168 Tamże.  

https://www.picuki.com/tag/pomagamyzwierzetom%20%5b
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cie chodzi o milionowe kontrakty. Podobnie jest na profesjonalizującym się 

rynku polskim.  

W październiku 2016 r. Grupa TVN kupiła sieć partnerską „Gamellon” 

zrzeszającą ok. 100 kanałów na YouTube, w tym należące do takich gamerów 

jak „Blowek”, „Cyprian”, „Stuu”, a także „Karolek”, którzy są w sieci wul-

garni i obrażają innych. Rozpoczęły się rozmowy nad polityką sieci, która 

będzie wyznaczać standardy współpracy. Wśród nich znalazły się zapisy do-

tyczące niedopuszczalnych treści, które mogą być szkodliwe lub niebezpiecz-

ne169. „Zakup sieci Gamellon to dla nas krok do przodu w stronę dotarcia do 

młodszego segmentu widzów i konsumentów” – stwierdzał Marcin Bogłow-

ski, dyrektor działu badań i rozwoju produktu reklamowego w TVN Media170. 

Oferta reklamowa kanałów partnerskich sieci została włączona do portfolio 

biura reklamy TVN. Nadawca oferuje youtuberom korzystanie ze swojej in-

frastruktury produkcyjnej, pomoc w zarządzaniu i optymalizacji kanałów. 

Angażuje ich również do promocji swoich formatów171. 

Z kolei w marcu 2016 r. 51,11% udziałów w sieci partnerskiej „Talent 

Media” przejęła za 2,78 mln zł agencja digitalowa „The Digitals”, spółka 

zależna grupy komunikacyjnej „Mediacap”172. Wiceprezes firmy, Maciej Je-

ziorski wyjaśniał, iż „influencer marketing jest obecnie najsilniejszym tren-

dem, a wideo online najszybciej rosnącym segmentem komunikacji”173.  

Coraz częściej reklamodawcy doceniają także youtuberów o mniejszym 

zasięgu – tworzących wartościowe treści. Badaniu podlegają bowiem kanały 

popularno-naukowe na YouTube. Sukces odnosi się tam inaczej – tu nie 

sprawdza się strategia hejtu, tylko wartościowy content (treść). W rankingu, 

przeprowadzonym przez „Press” w marcu 2017 r.174, oceniano pomysł – 

ogólny sposób, w jaki autor postanowił popularyzować tematykę, jakość me-

rytoryczną treści, które kanał popularyzuje, realizację – scenariusz i jakość 

wykonania (obraz, dźwięk, efekty specjalne – czyli czy film dobrze się oglą-

da), potencjał społecznościowy (liczba subskrypcji, komentarze) oraz szanse  

rozwoju175. Jurorzy wskazali, (w ich subiektywnej ocenie) najciekawsze  

i najbardziej profesjonalnie przygotowane oraz zarządzane kanały. Wskazano 

między innymi: „Polimaty Radosława Kotarskiego” (który czasami sprawia 

wrażenie bycia młodszą wersją Bogusława Wołoszańskiego), „Crazy nauka” 

Aleksandry i Piotra Stanisławskich (nauka w 90 sekund), „SciFun” Dariusza 

 
169 Tamże, s. 107.  
170Konwertowanie klientów, „Press”, 04/2017, s. 11.  
171 Tamże.  
172 Tamże.  
173 Tamże.  
174 Szkiełko i youtubowe oko, „Press”, 03/2017, s. 88. 
175 Tamże.   
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Hoffmana (dużo eksperymentów, naturalna charyzma), „Nauka to lubię” To-

masza Rożka (dziennikarz, fizyk – więc jakość merytoryczna zapewniona), 

„Eureka”  Marka Kamińskiego (od teorii spiskowych do fizyki), „Astrofaza” 

Piotra Koska (dla głodnych kosmosu, kosmiczne newsy), „Z głową w gwiaz-

dach” Karola Wójcickiego (astronomia w najlepszym wydaniu), „Historia bez 

cenzury” Tomasza Okonia i Wojciech Drewniaka (to się ogląda, choć nieraz 

wstrząsa; cecha charakterystyczna: myślowe skróty, bardziej show niż prze-

kaz o historii, fakty w emocjonalnym sosie).176  

Wspomniany Tomasz Rożek na swoim kanale przekonuje, że jajka mogą 

świecić, pokazuje, z czego składa się parówka oraz jak zrobić herbatę w  wor-

ku. Autor jednego z najpopularniejszych kanałów naukowych na YouTube 

w Polsce zna się na nauce. Świadczy o tym nazwa prowadzonego przez niego 

kanału – „Nauka. To lubię”177. Zajmuje się edukacją zawodowo – jako dzien-

nikarz pisze artykuły i książki naukowe, występuje w telewizji, prowadzi 

warsztaty, konferencje oraz pokazy naukowe178. Przygodę z YouTube Tomasz 

Rożek rozpoczął w 2016 r.179. Powodem był telefon od nauczycielki z liceum, 

która poinformowała go, iż w jednym z tekstów do analizy na maturze jest 

fragment jego książki. Postanowił podejść do egzaminu i okazało się, że  

z analizy własnego tekstu dostał tylko 65% punktów. Swoje „zmagania”  

z maturą postanowił skomentować na YouTube180. Wideo spotkało się z du-

żym zainteresowaniem. Dlatego postanowił kontynuować swą przygodę  

z mediami sieciowymi. Zainwestował – kupił podstawowy sprzęt (mikrofon, 

lepszą kamerę), nauczył się obsługi programu do montażu. Obecnie jego ka-

nał subskrybuje ponad 200 tys. użytkowników181, zaś liczba wyświetleń to 1,8 

mln182. Jak sam stwierdza „kanał daje mu większą swobodę. Może mówić 

o rzeczach, o których w telewizji nie mógłby wspomnieć. Chodzi tu chociaż-

by o opowiadanie o tym, jaką bzdurą z naukowego i astronomicznego punktu 

widzenia są horoskopy. Taki materiał nie ma szans na emisję w telewizji, bo 

ta bardzo lubi zapraszać wróżbitów i wróżki. Telewizja niechętnie wyemituje 

program, w którym stwierdzi, że to nic innego jak naciąganie ludzi. Kanał 

daje mu wolność w doborze tematów i w formie ich przedstawiania”183. Na 

 
176 Tamże, s. 89-90.  
177 https://jotem.in/tomasz-rozek-kanalu-nauka-lubie-fizyk-kamera-wywiad/ 

[1.07.2019]. 
178 Tamże. 
179 http://www.newsweek.pl/trendy/-tenmomentgdy-tomasz-rozek-o-swoich-

wyborach-zyciowych-,artykuly,385387,1.htm [10.06.2019]. 
180 Tamże.  
181 https://www.chip.pl/2019/09/nauka-z-youtubea/ [12.04.2020]. 
182 Tamże.  
183 https://jotem.in/tomasz-rozek-kanalu... 

https://jotem.in/tomasz-rozek-kanalu-nauka-lubie-fizyk-kamera-wywiad/%20%5b
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pytanie po co mu kanał, odpowiada: „czuję misję, choć wiem, że to nie modne 

słowo. Popularyzowanie nauki, edukowanie siebie i innych jest bardzo ważne, 

dzięki temu rozwija się społeczeństwo. Dziś siłę kraju mierzy się nie tylko 

liczbę czołgów i samolotów, ale też liczbą patentów oraz laureatów Nagrody 

Nobla”184.  

Z kolei  Piotr Kosek z Płocka, na YouTube prowadzi kanał „Astrofaza”. 

W krótkich filmikach opowiada o tym, jak wielki jest wszechświat, jak wy-

gląda dzień na planecie Demon, dlaczego kwazary są gorsze niż komuna, czy 

kot Schrodingera wciąż żyje, czy może jednak już zdechł, a może jedno  

i drugie jednocześnie, w zgodzie z teorią superpozycji cząstek185. Na YouTu-

be jest obecny od 15 grudnia 2014 r. Wtedy też pojawił się jego pierwszy 

film, który zapowiadał program popularnonaukowy. Youtuber postanowił 

zmienić nastawienie społeczeństwa do świata, który wcale nie składa się tylko 

z chodnika, po którym spacerujemy codziennie, a jest nim (w jego ocenie) 

otaczający nas z każdej strony kosmos186. „Astrofaza” ma już 330 tys. sub-

skrybentów i staje się jednym z najpopularniejszych polskich kanałów popu-

larnonaukowych w sieci. Autor studiował anglistykę, w swoim życiorysie 

mam także epizod z psychologią. Jego przygoda z Internetem zaczęła się od 

telewizji internetowej „Się Kręci”. Szczególnym zainteresowaniem internau-

tów cieszyły się sondy uliczne. Jednak w ocenie autora kanału, płockie spra-

wy docierały do zbyt małej grupy odbiorców. Zdefiniował więc niszę zgodną 

ze swoją pasją. Skierował kanał do osób zainteresowanych kosmosem.  

W styczniu 2015 r., kiedy kanał ruszał miał 20 wyświetleń. Po tygodniu film 

miał ich już ponad tysiąc. Obecnie ma listę tematów, których realizacja zaj-

mie rok. Powstała grupa na FB, komentarze są pozytywne187. Konsekwencją 

coraz większego zainteresowania jego „kosmiczną” twórczością była rezy-

gnacja z pracy. Co dwa tygodnie robi nowy film. Pomaga mu oczywiście 

grupa przyjaciół. „To w istocie już małe przedsiębiorstwo, więc należy nim 

zarządzać i inwestować w zespół”188. Już dwa lata działalności pozwoliły mu 

stwierdzić, iż „prawdziwe jest powiedzenie o tym, że w biznesie wypala co 

trzeci pomysł”. Uważa, że programy na żywo są przyszłością sieciowego 

wideo189. Piotr Kosek jako prowadzący kanał Astrofaza jest finalistą w kate-

gorii Media w XIV edycji konkursu Popularyzator Nauki, organizowanego 

 
184http://wyborcza.pl/1,75400,17173372,Siedmiu_milionerow_naukowych_z_YouTub

e_apos_a.html [1.08.2019]. 
185 http://plock.wyborcza.pl/plock/51,95996,19784349.html?i=0 [17.04. 2019].  
186 https://apynews.pl/poznaj-youtubera-astrofaza [10.07.2019]. 
187 Tamże. 
188 Tamże.  
189 Tamże.  

http://wyborcza.pl/1,75400,17173372,Siedmiu_milionerow_naukowych_z_YouTube_apos_a.html%20%5b
http://wyborcza.pl/1,75400,17173372,Siedmiu_milionerow_naukowych_z_YouTube_apos_a.html%20%5b
http://plock.wyborcza.pl/plock/51,95996,19784349.html?i=0%20%5b
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przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego190.  

Yotuberzy, zajmujący się edukacją, trafiają zwłaszcza do młodych 

odbiorców, którzy w szkołach rzadko eksperymentują (49% gimnazjalistów 

nigdy nie brało udziału w eksperymencie z biologii, a 43% z chemii!)191. 

Dzięki raportowi portalu „Sotrender” można wskazać polskie kanały popular-

nonaukowe na YouTube, które mają największą liczbę subskrypcji192. Są to: 

SciFun, (subskrypcje: 472 tys., wyświetlenia: 41 mln), Polimaty (subskrypcje: 

316 tys., wyświetlenia: 28 mln), Astrofaza (subskrypcje: 330 tys., wyświetle-

nia: 3,1 mln), Matemaks (subskrypcje: 36,7 tys., wyświetlenia: 43,8 mln), 

Nauka. To lubię (subskrypcje: 200 tys., wyświetlenia: 1,8 mln), Tomasz 

Gwiazda (subskrypcje: 18,9 tys., wyświetlenia: 3,6 mln), Mirosław Zelent 

(subskrypcje: 16,7 tys., wyświetlenia: 1,1 mln), Krystian Karczyński (sub-

skrypcje: 13,4 tys., wyświetlenia: 2,7 mln)193. Dane te zmieniać mogą się dy-

namicznie, gdyż popularność na platformie bywa bardzo niestabilna.  

Badania potwierdzają jednak fakt, że aż 88% polskich użytkowników 

YouTube korzysta z tej platformy, aby nauczyć się czegoś konkretnego po-

przez oglądanie tutoriali. Każdego dnia na YouTube treści związane z nauką 

mają 500 mln wyświetleń194. Badania wskazują również, iż platforma ta zy-

skuje na popularności w czasie pandemii Covid-19, przede wszystkim dzięki 

dostępności materiałów edukacyjnych i informacyjnych195. W marcu 2019 r. 

należąca do koncernu Google platforma uruchomiła dla rodziców dzieci, 

zmuszonych przez obecną sytuację do nauki w domach, dział Learn@Home. 

Jej użytkownicy mogą znajdować treści edukacyjne, które – według YouTube 

– od 13 marca 2020 cieszą się dwukrotnie większą popularnością w wyszuki-

warce serwisu196. Autorzy Raportu CNet oceniają, że pandemia wirusa to 

kolejna próba dla platformy. Według serwisu YouTube może wykorzystać 

obecną sytuację, aby udowodnić, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo gronu 

ponad 2 mld aktywnych w ciągu miesiąca użytkowników197.  

 
190 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32177%2Castrofaza-dla-

glodnych-kosmosu.html [30.04.2020]. 
191http://wyborcza.pl/1,75400,17173372,Siedmiu_milionerow_naukowych_z_YouTub

e_apos_a.html [1.08.2019]. 
192 Tamże.  
193 Tamże. 
194 ino.online/post/4187/na-youtube-tresci-zwiazane-z-nauka-maja-500-mln-

wyswietlen-dziennie.html [30.04.2020]. 
195 Tamże. 
196 https://www.cyberdefence24.pl/youtube-bije-rekordy-popularnosci-w-czasie-

pandemii [1.05.2020]. 
197 Tamże. 
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Potencjał youtuberów wykorzystywany jest również w akcjach chary-

tatywnych. Wśród pierwszych youtuberów, którzy zdecydowali się zorgani-

zować zbiórkę pieniędzy na rzecz domu dziecka, byli Karol Paciorek i Wło-

dek Markowicz, autorzy nieistniejącego już kanału „Lekko Stronniczy”.  

W 2011 r., kilka miesięcy po uruchomieniu kanału, zdecydowali się na prze-

prowadzenie „Lekko Stronniczej Akcji”. Okazją do tego był zbliżający się 

Dzień Dziecka. Akcja zakończyła się sukcesem, zebrano 3,7 tys. zł. To zachę-

ciło youtuberów do dalszych działań198. W tego typu akcje angażują się rów-

nież ci, którzy w istocie dość często stosują hejt jako źródło swojej popular-

ności. Kontrowersyjny Gimper przez dwie minuty skakał, robiąc pajacyki  

i przy okazji informował widzów o akcji charytatywnej. Nagranie obejrzało 

ponad 200 tys. osób. Było ono częścią akcji „Pajacyk Challange”, której ce-

lem jest skupienie uwagi jak największej liczby odbiorców. Gimper zachęcał 

do klikania w znajdujące się pod nagraniem linki, gdyż za każde kliknięcie 

reklamodawcy płacili na cel charytatywny199. Z podobnym zaangażowaniem 

vlogerzy wzięli udział w akcji „Szlachetna Paczka” – udostępniali filmy po-

kazujące przygotowanie paczek dla potrzebujących rodzin. Zachęcali również 

do wpłacania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestrę 

Jurka Owsiaka wsparli m.in. Łukasz Jakóbiak, Cyber Marian, Kuba Jankow-

ski, Radosław Kotarski, Sylwester Wardęga i Red Lipstic Monster200. W ra-

mach kampanii reklamowej Playa nakręcono teledysk, w którym o rozryw-

kowej starości śpiewali youtuberzy, m.in. twórcy kanałów „Zdupy”, „Szpara-

gi”, „Red Lipstic Monster” i „Mówiąc inaczej”201.  

Yotuberzy angażują się coraz aktywniej w działalność prospołeczną. 

60 influencerów wzięło udział w akcji społecznej #KoronaCizGłowyNie-

Spadnie. Celem akcji, zainicjowanej przez grupę LTTM (LifeTube, Talent-

Media, Mellon Media), jest zachęcanie do samoizolacji i stosowania odpo-

wiednich środków prewencyjnych w związku z pandemią koronawirusa202.  

W akcję #KoronaCizGłowyNieSpadnie zaangażowali się znani youtuberzy  

z różnych kategorii tematycznych, między innymi: Blowek, Dominik Rupiń-

ski, Sheo, Ziemniak, Malwina Bakalarz, Rafał Gębura, Farell, Remigiusz 

Maciaszek i AdBuster. Twórcy internetowi zachęcają swoich widzów do zo-

stania w domu i ograniczenia kontaktów z innymi osobami poprzez filmy 

publikowane na YouTube oraz posty w mediach społecznościowych (Insta-

 
198 Serce youtubera, “Press”, 10/2015, s. 46-47.  
199 Tamże, s. 47-48.  
200 Tamże, s. 48.  
201 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jerzy-owsiak-i-youtuberzy-z-play-w-klipie-

o-rozrywkowej-starosci-promuja-final-wosp-wideo [1.07.2019]. 
202 https://mmponline.pl/artykuly/234540,60-influencerow-w-akcji-spolecznej-

koronacizglowyniespadnie [1.05.2020]. 
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gram, Facebook, Tik Tok)203. Bywa, że youtuberzy przemilczają pobudki dla 

których angażują się w akcje charytatywne. W istocie bowiem pozytywne 

opinie, które pojawiają się po sprawnie przeprowadzonych akcjach, przekła-

dają się na ich wizerunek, a tym samym na postrzeganie twórców przez mar-

ki, co w konsekwencji decyduje o ich sukcesie finansowym204. 

 Badania świata mediów potwierdzają, iż działalność prospołeczna 

wpływa na sposób odbierania marki przez odbiorców, tym bardziej, że  

w nazwie własnej organizacji pojawiają się nazwy środków przekazu (Funda-

cja Polsat, Fundacja TVN, Fundacja Agory). Prowadzi to do przenoszenia 

skojarzeń z brandu fundacji na brand medialny – środki przekazu dbają  

o utożsamianie ich z działalnością filantropijną205. Zgodne jest to z zasadą 

„oświeconego egoizmu”, zgodnie z którą organizacje dążą do tego, by gene-

rować takie korzystne dla społeczeństwa rezultaty, jakie będą zarazem prowa-

dzić do generowania rezultatów pozytywnych dla nich samych206. Jak wska-

zuje Monika Kostera, „kiedyś pomagaliśmy by pomóc, teraz pomagamy by 

zarobić”207. Przykładami działań w myśl idei „oświeconego egoizmu” są ini-

cjatywy z zakresu marketingu społecznego, np. działalność: „Fundacji Pol-

sat”, „Fundacji TVN”, „Fundacji Radia Zet”. Przyjąć można zatem, iż dzia-

łalność charytatywna prowadzona przez youtuberów wpisuje się w tzw. mar-

keting społeczny, który w istotny sposób służy kreowaniu wiarygodności ich 

marki medialnej.  

Konstatacją powyższych rozważań może być stwierdzenie iż „kultura  

z hierarchicznej struktury (kultura wysoka vs. kultura niska) przekształciła się 

w federację nisz, które przeżyły prawdziwą eksplozję”208. Youtubowe pro-

dukcje pod tym względem triumfują w rankingach. Na szczycie globalnego 

rankingu w 2019 r. znalazł się kanał Ryan’s World (Ryan Kaji), który zarobił 

26 milionów dolarów. Na kanale 8-letniego Ryana możemy zobaczyć liczne 

reakcje na rozpakowywanie zabawek, nagrywane przez rodziców chłopca. 

Znajdują się tam również pomysłowe zabawy Ryana z rodzicami, takie jak 

zabawa w policjanta czy chemika. Jego filmy zostały obejrzane ponad 35 

miliardów razy, a kanał liczy ponad 23 miliony widzów209. 

 
203Tamże. 
204 Tamże, s. 49. 
205 Jupowicz-Ginalska A., Marketing Medialny, Wyd. Difin S.A, Warszawa 2010,  

s. 220-221. 
206 Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Akad. i Profesjonalne, 

Warszawa 2010, s. 46.  
207 Tamże.  
208 http://blog.sotrender.com/ [28.01.2019]. 
209 https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2019/12/18/the-highest-paid-youtube-

stars-of-2019-the-kids-are-killing-it/#71084c0438cd [10.01.2020]. 

http://blog.sotrender.com/
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Coraz większa profesjonalizacja sprawia jednak, iż nie każdy może zna-

leźć swoje miejsce na platformie i nie każdy może tam odnieść sukces. Rośnie 

tzw. „bariera wejścia”210. Obecnie większość nowych youtuberów pojawia się 

na platformie, gdyż widzi w tym szanse na odniesienie sukcesu finansowego. 

A jak wskazuje Martin Stankiewicz: „jeśli tworzysz kanał tylko z chęci zaro-

bienia pieniędzy, to ci się nie uda”211. Zmienił się bowiem sposób zarządzania 

mediami społecznościowymi – „na Facebooku coraz większy odsetek zasięgu 

to zasięg płatny, na Instagramie coraz mocniej widać wpływ płatnych wy-

świetleń. Popularni Youtuberzy to tak naprawdę przedsiębiorstwa z obsługą  

i sklepami online, gdzie fani mogą zakupić obrandowane przez swoich idoli 

produkty”212.  

Youtuberzy dywersyfikują źródła swoich dochodów. Profesjonalnie za-

rządzają sieciowymi produktami dbając o to, by nie tylko reklamy dawały im 

bezpieczeństwo finansowe, tym bardziej, że nie wszystkie wyświetlenia pod-

legają monetyzacji. Każdy rodzaj reklamy ma inną stawkę. Kwoty zarabiane 

na wyświetleniach związane są z miejscem odtwarzania filmów. Dla przykła-

du, tworząc treść w kilku językach można dotrzeć do społeczności w innych 

krajach. Stawki za pojedyncze wyświetlanie reklamy są tam dużo wyższe od 

tych oferowanych na polskim rynku213.  

Sama działalność na YouTube nie wystarcza. Twórcy muszą promować 

swoje filmy i kanały. Youtuberzy to zaangażowani użytkownicy sieci. Wyko-

rzystują więc wszystkie dostępne platformy. Więcej wyświetleń przynosi 

promowanie na Facebooku (grupy i fanpage), Instagramie, Twitterze, Sna-

pchacie. Na każdym z mediów społecznościowych jest jednak inna widownia. 

Potencjalna współpraca zależy więc od treści, jaką tworzy się na kanale. In-

stagram to najczęściej darmowe ubrania. Zarobki są tam jednak zdecydowanie 

niższe niż od tych z YouTube214. Również Snapchat zaczyna rozwijać się 

coraz prężniej. Marki zwracają uwagę na potencjał platformy, tworząc anga-

żujące kampanie. Po blogerach, vlogerach, youtuberach kształtuje się nowa 

grupa gwiazd Internetu – snapchaterzy215. Angelika Mucha nazywana jest 

królową polskiego Snapchata. Regularnie śledzi ją kilkaset tysięcy ludzi. Jej 

najpopularniejszy snap miał 190 tys. wyświetleń. Współpracę z nią podjęły 

takie firmy jak „Coca- Cola”, „Starbucs”, „McDonald”216. Jej menadżerem 

 
210 Tamże. 
211 Strasznie chwytają, Press, 01-02/2017, s. 102.  
212 Tamże. 
213 http://pawel-nowak.com/zarabianie-na-youtube-wyliczenia/ [30.04.2019].  
214Stuu, Jak zarabiać na youtubie,  

https://www.youtube.com/watch?v=NshECRQXjVM [08.01.2019]. 
215 Znikający duszek, „Press” 04/2016, s. 55.  
216 http://www.press.pl/magazyn-press/artykul/45367,tu-liczy-sie-luz [20.04.2019]. 

http://pawel-nowak.com/zarabianie-na-youtube-wyliczenia/%20%5b
https://www.youtube.com/watch?v=NshECRQXjVM
http://www.press.pl/magazyn-press/artykul/45367,tu-liczy-sie-luz%20%5b
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jest Dominik Borkowicz, który jest także menadżerem aktora Macieja Musia-

ła.  Z kolei jej kanał na YouTube liczy sobie ponad 800 tys. subskrypcji, a na 

Instagramie influencerkę obserwuje aż 1,4 mln osób217  

 

Influencerzy są zafascynowani nową aplikacją. Większość twórców inter-

netowych studzi jednak emocje. Youtuber Stuu zawodowo woli YouTube, 

który w jego ocenie jest narzędziem do pracy, wyrażania pasji, twórczości, 

osobowości. Przygotowanie materiałów na YouTube wymaga czasu i zaanga-

żowania. Snapchat traktować można jedynie jako kanał komunikowania się  

z widzami. Nadal w jego ocenie jest on tylko dodatkiem do YouTube218. 

Przytoczone statystyki pozwalają sformułować opinię, iż YouTube ma 

ogromny potencjał. Problem tkwi jednak w tym, iż tak jak każde medium 

internetowe, dziś platforma jest popularna, nikt nie wie jednak, co będzie za 

rok lub dwa. Popularni youtuberzy zauważają brak trwałości i zdają sobie 

sprawę z faktu, iż pomysły na kanał mogą się kiedyś wyczerpać, dlatego tak 

ważne jest budowanie alternatywnej kariery poza Internetem219.  

W ocenie znanego i odnoszącego sukcesy youtubera Krzysztofa Goncia-

rza jedną z recept na sukces, oprócz profesjonalizacji i dywersyfikacji źródeł 

dochodu jest fakt, iż twórca „jako jakiś popkulturowy twór z innego świata, 

powinien być twoim kolegą z osiedla”220.  
 

Grafika 4. Krzysztof Gonciarz 

 
Źródło: https://www.instagram.com/kgonciarz/?hl=en[dostęp 1.07.2019]. 

 

On sam obecnie mieszka w Japonii i dzięki sukcesowi finansowemu  

w sieci stworzył firmę, którą zarządza. Inwestuje w ludzi: ma trzech montaży-

 
217 https://lelum.pl/angelika-mucha-wiek/ [12.04.2020]. 
218 Znikający duszek, „Press”, 04/2016, s. 57.  
219 https://www.youtube.com/watch?v=inHEOuB8_vk [15.04.2019]. 
220 Z kamerą wśród ludzi, „Press”, 12/2016, s. 90. 

https://www.instagram.com/kgonciarz/?hl=en%5bdost??p
https://lelum.pl/angelika-mucha-wiek/%20%5b
https://www.youtube.com/watch?v=inHEOuB8_vk
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stów, osobę od mediów społecznościowych, menadżerkę od prowadzenia 

sklepu i osobę, która zajmuje się kontaktami z klientami221. Od początku jak 

twierdzi, chciał „zbudować model biznesowy oparty na kilku źródłach docho-

dów. Braned kontent, kampanie reklamowe, firmy Tofu Media i Dozo Media, 

a także książki i sklep z odzieżą”222. W jego ocenie dywersyfikacja źródeł 

dochodu jest potrzebna, gdyż dochody w sieciowym biznesie bywają nieregu-

larne. W ciągu jednego miesiąca można zarobić bardzo dobrze, zaś przez 

kolejne cztery bardzo słabo223. Podczas gali „Grand Video Awards 2017” 

zdobył za swą działalność aż 4 statuetki. 

 

Wirtualna przestrzeń – zagrożenie czy szansa  

Uznaje się, iż segmentacja i dywersyfikacja, dostosowywanie się do po-

szczególnych grup, zwracanie uwagi na indywidualnego człowieka to istotna 

przesłanka sukcesu. Na tę potrzebę odpowiada Internet, który wymusza ak-

tywność odbiorcy, pozwalając mu na odbieranie treści, które mu odpowiada-

ją224. Publiczność w dużej mierze nie chce być już pasywna, chce by ich gusta 

i zainteresowania się liczyły. Komunikacja poprzez sieć pozwala na bezpo-

średnią interakcję z innym użytkownikiem, a także na przesyłanie tego same-

go komunikatu do wielu osób. Ta pełnia władzy, którą posiada zasiadający 

przy komputerze uczestnik sieci, ma wpływ na jego zachowania. Rodzi to 

jednak pewne ryzyko izolacji, może stać się bowiem „rozrywką dla samotni-

ków, treningiem dla samotności”225.  

W literaturze przedmiotu formułowany jest pogląd, iż komunikacja w cy-

berprzestrzeni może dawać poczucie uczestniczenia w życiu społecznym, być 

substytutem życia społecznego. Nawiązywanie kontaktów w sieci może uzu-

pełniać ich brak w świecie rzeczywistym, a także pozwala na poczucie kon-

troli nad swoimi relacjami226. Prowadzenie w ten sposób życia towarzyskiego 

tworzy nowe stosunki społeczne – oderwane od konkretnego miejsca oraz 

czasu227. Badacze sieci stwierdzają, iż tak naprawdę Internet oferuje nie tylko 

 
221 Tamże. 
222 Tamże. 
223 Tamże, s. 89.  
224 Grabowski M., Świadomość marki – po prostu bądź, 

http://www.ams.com.pl/pdf/MiM_online_swiadomosc_marki.pdf [21.07.2019]. 
225 Lisowska-Magdziarz M.,  Media powszechne. Środki komunikowania masowego  

i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, 

Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 70. 
226 Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu, w: Psychologiczne konteksty 

Internetu, red. B. Szmigielska, Wyd. WAM, Kraków 2009, s.108, s. 232. 
227 Sobczyk D., Sposoby porozumiewania się w Internecie, w: Komunikacja społeczna 

w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2008, s. 52. 

http://www.ams.com.pl/pdf/MiM_online_swiadomosc_marki.pdf
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wyobrażeniową sieć społeczną, ale jednocześnie fizyczną samotność. W rze-

czywistości siedzimy sami przed ekranami komputerów i komórek, dając się 

uwodzić możliwości kontaktu z drugą osobą228. Wolfgang Welsch wskazuje 

na istotę zależności między tym, co rzeczywiste a wirtualne: „skoro zbiory 

danych cyfrowych mogą w jednej chwili rozrastać się, przekształcać, rozry-

wać, łączyć ze sobą i krzyżować, mamy w skutkach do czynienia z brakiem 

wyraźnej i przekonującej różnicy między bytem a zjawiskiem, które sygnali-

zuje ów byt, między istotą rzeczy a jej „obrazem”, słowem – między rzeczy-

wistością a złudzeniem”229.  

Refleksje dotyczące mechanizmu funkcjonowania sieci nie są zbyt opty-

mistyczne. Podważana jest interaktywność ekranów. Dotyczy ona bowiem nie 

naszych działań, a „fantazji działającego ekranu”230. Poddawanie się temu 

dogmatowi obrazowości może nieść za sobą ryzyko, iż „stajemy się bardziej 

przedmiotem informacji niż podmiotem komunikacji”231.  

 

Współcześnie występuje zjawisko atakowania zmysłów, nazwane „kulturą 

szybkostrzelną”232. Ilość informacji jest tak wielka, że wiadomości szybko się 

dezaktualizują, starzeją. Jak wskazuje Kazimierz Krzysztofek „wczoraj dla 

pokolenia sieciowego jest tym, czym dla poprzedniego pokolenia było przed 

tygodniem, czy przed miesiącem, a dla jeszcze wcześniejszych – przed ro-

kiem”233. Każdego dnia otrzymujemy nowe treści, podane w atrakcyjny spo-

sób, nierzadko już skomentowane i objaśnione, przez co wyzbywamy się na-

wyku refleksji i sprowadzamy się do roli biernego obserwatora234. Może to 

skutkować brakiem zaangażowania i współtworzenia otaczającej nas rzeczy-

wistości, a także wyzbyciem się szukania własnych rozwiązań i opinii. W tym 

 
228https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-6901ce5f-2883-

4b25-84a0-ad25bba2badc [11.07.2019]. 
229 Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wyd. 

PWN, Warszawa 2008, s. 100.   
230 Tamże, s. 97.  
231Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień- Ojak, Wyd. Trans Humana, 

Białystok 1997, s. 75. 
232 Tamże, s. 399-345.  
233 Krzysztofek K., Kultura 24h, w: Nowe media a praktyki komunikacyjne, red.  

K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka, Wyd. Krakowska Akademia 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2013,  s. 25. 
234 Drapała-Petryka I., Kultura szybkostrzelna/ kultura „natłoku” jałowym  gruntem 

dla rozwoju człowieka, w: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, 

red. H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barancewicz, Wyd. Difin, Warszawa 2014, 

s. 343.   

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/article/article-6901ce5f-2883-4b25-84a0-ad25bba2badc%20%5b
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kontekście należy przywołać opinię Tonina Cantelmi, który mówi o „zanika-

jących zdolnościach do abstrahowania i generalizowania”235. 

Uznaje się, że Internet jest globalną wioską, ale czy jest nią jest w istocie? 

Według Patricii Wallace jest on raczej zbiorem enklaw, użytkownicy przyłą-

czają się do nich ze względu na zainteresowania, chęć dyskusji. Brakuje  

w nich jednak cech, które charakteryzują społeczności w życiu realnym, np. 

konformizmu w sytuacjach grupowych236. Współczesny Internet to środowi-

sko prosumentów. Po raz pierwszy terminu tego użył Alvin Toffler w swojej 

książce „Trzecia Fala”237. Zwrócił on uwagę na fakt, że powstaje klient nowe-

go typu, ale w oparciu o stare zwyczaje. Teoria ta sformułowana w 1980 r., 

wydaje się być nadal aktualna. Jak zauważa Jan Kreft: „Web 2.0 to współtwo-

rzenie treści przez zbiorowości i interakcje użytkowników. Uczestniczenie  

w sieciach społecznych sprzyja m.in. szybszemu i pełniejszemu dostępowi do 

wiedzy i informacji, lepszym relacjom przedsiębiorstw z klientami, obniżeniu 

kosztów promocji”238. W ocenie autora znaczenie mają serwisy internetowe, 

w których treści przygotowywane są przez użytkowników. Sprawiają, że 

użytkownicy mogą wymieniać się doświadczeniami, opiniować, a także pole-

cać różnego typu produkty. Dla zdefiniowania tego zjawiska proponuje termin 

„prod-user”, który podkreśla znaczenie uczestnictwa, tworzenia, zatarcie gra-

nicy między biernością i aktywnością internauty (produce and user, producent 

i użytkownik)239.  

Wśród badaczy jest jednak liczne grono przeciwników takiego podejścia. 

Twierdzą oni, iż wspólne tworzenie w społeczności internetowej ma swoje 

niewątpliwe plusy, jednakże zbyt gorliwy entuzjazm w stosunku do Web 2.0. 

wydaje się być przesadą. Jednym z najbardziej zdecydowanych jest Andrew 

Keen, autor książki „Kult amatora”. Zwraca on uwagę na fakt, iż autorytety  

i znawców w danych dziedzinach, zastępuje się nieprofesjonalistami i laika-

mi240. Rodzi to problem ubożenia kultury. W ocenie autora, współcześnie 

każdy w istocie może być znawcą w jakiejś dziedzinie.  

 
235 Cantelmi T., Technopłynność. Człowiek w epoce Internetu: techno płynny umysł, 

Bratni Zew – Wydawnictwo Franciszkanów, Kraków 2015, s. 73. 
236 Wallace P., Psychologia Internetu, Wyd. REBIS, Poznań 2004, s.17-18, 85.  
237 Toffler A ., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 406-

439. 
238 Kreft J., Konsekwencje współtworzenia wartości w mediach przez użytkowników 

w: Zarządzanie w kulturze, 14, z. 4, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2013, s. 354. 
239http://jankreft.pl/pdf/artykuly/Konsekwencje%20wspoltworzenia%20wartosci%20

w%20mediach%20przez%20uzytkownikow.pdf [4.05.2019].  
240 Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Wyd. Poltext, 

Warszawa 2010, s. 33. 
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W literaturze przedmiotu formułuje się pogląd, iż górnolotne tezy o Web 

2.0 jako społecznej skarbnicy wiedzy i zbiorowej inteligencji wydają się być 

mocno przesadzone. Co więcej, że zbierana na stronach internetowych „wie-

dza” wcale nią nie jest241. W podobnym tonie wypowiada się Peter Drucker: 

„mądrość i wiedza nie zamieszkują w książkach, programach komputerowych 

czy w Internecie. Tam są jedynie informacje. Mądrość i wiedza są zawsze 

ucieleśnione w człowieku, są zdobywane przez uczącą się osobę i przez nią 

wykorzystywane”242. Piotr Zawojski stosuje jeszcze bardziej radykalne okre-

ślenia, nazywa bowiem sieć „ponowoczesną i postindustrialną formą alienacji, 

która doprowadza do izolowania ludzi od siebie i pomniejszania prawdziwych 

przeżyć”243.  

Wydaje się jednak, iż trudno Web 2.0 oceniać w kategoriach dobry/zły- 

tym bardziej, że nowoczesne technologie stały się podstawową determinantą 

komunikacji i biznesu. Jak wskazuje Raport „Social Press” z 2019 r. techno-

logia zmienia nasze życie we wszystkich wymiarach – psychologicznym, 

zawodowym, osobistym, zdrowotnym, a także rozrywkowym244. Coraz po-

wszechniejsze, coraz tańsze i coraz bardziej przystępne technologie stają się 

dla dużego grona odbiorców czymś zupełnie naturalnym. Polacy są otwarci na 

te nowinki. Z sondażu IBRiS, przeprowadzonego w 2018 r. dla Fundacji 

Orange, wynika, że 49% z nas ufa nowym technologiom, postrzegając je jako 

szansę na rozwój i bez obaw patrzy na możliwość zwiększenia sposobów na 

ich użycie245.   

Konstatacją powyższych rozważań może być stwierdzenie, że rok 2020 

zmienia jednak bardzo wiele zarówno w obszarze gospodarki, komunikacji, 

rozrywki oraz psychologii kontaktów społecznych. Koronawirus tworzy 

wspólnotę globalną – a ta, po uniwersalnym doświadczeniu zagrożenia, zmie-

ni z pewnością moralny punkt widzenia na wiele kwestii246. Obecnie trwająca 

pandemia może wywołać recesję gospodarczą, ale też równie groźną recesję 

społeczną. W obecnej sytuacji, kiedy ludzie rzadziej spotykają się osobiście,  

z pomocą przyjść mogą nowoczesne technologie. Wydaje się, iż należy bar-

dziej ożywić wirtualną komunikację i upewnić się, że nie tracimy kontaktu  

 
241 Tamże. 
242 Morbitzer J., Internet – między techniką a kulturą, w: Współczesne społeczeństwo 

w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, red. Z. Dacko-Pikiewicz,  

M. Walancik, Wyd. Impuls, Kraków 2014, s. 23.  
243 Zawojski P., Cyberkultura…, s. 11. 
244https://socialpress.pl/wp-content/uploads/2017/06/Nowe-technologie-bilans-

zyskow-i-strat-raport-SOCIALPRESS.pdf [24.07.2019]. 
245 Tamże.  
246https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-

srodowisk-branzowych-i-spolecznych [1.05.2020] 

https://socialpress.pl/wp-content/uploads/2017/06/Nowe-technologie-bilans-zyskow-i-strat-raport-SOCIALPRESS.pdf
https://socialpress.pl/wp-content/uploads/2017/06/Nowe-technologie-bilans-zyskow-i-strat-raport-SOCIALPRESS.pdf
https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych-i-spolecznych
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z przyjaciółmi i rodziną247. „Jak nigdy potrzebujemy odwołać się do ludzkiej 

innowacyjności. Nie po to jednak, by przywrócić niemożliwy do przywróce-

nia świat sprzed kryzysu, tylko po to, by zaprojektować dla tamtego świata 

alternatywę”248. W kontekście powyższych rozważań można sformułować 

opinię, iż zgodnie z duchem postępującego indywidualizmu, należy z sieci 

korzystać zarówno umiejętnie jak i rozsądnie – pamiętając jednak o tym, że 

technologię stworzył człowiek, nie zaś technologia człowieka.  

 

 

Podsumowanie  

Media społecznościowe na przestrzeni ostatnich lat uległy zmianie. Zmie-

niły się zachowania i preferencje użytkowników. Social media poddały 

się profesjonalizacji, a co za tym idzie podniosła się bariera wejścia249. Wyda-

je się, iż to nie „YouTube wytworzył nowego odbiorcę, to raczej odbiorca 

wreszcie znalazł platformę, która umożliwiła mu bezpośredni kontakt z wi-

dzami”250. YouTube wpłynął nie tylko na sposób odbioru mediów, sprawił, że 

dziś każdy może w istocie stać się nadawcą wideo.  

Zaangażowanie YouTube w trendy i profesjonalizację, zbiega się w cza-

sie ze zwiększeniem badań internetowych materiałów wideo przez „Nielse-

na”. Ta firma badawcza zmieniła w ostatnim czasie definicję telewizji i testuje 

zaawansowane narzędzia do mierzenia widowni programów telewizyjnych  

w sieci251. Korzystanie z takich narzędzi jak „Trendy” czy „Mapa trendów”  

z pewnością pomagają twórcy stworzyć dobry produkt dla YouTube, jak rów-

nież wykorzystać potencjał związany z jego obecnymi hitami. Dane zdobyte 

dzięki takim narzędziom dają możliwość dopasowania się do bieżących po-

trzeb internautów. W ten sposób treści stają się na swój sposób spersonalizo-

wane jeszcze przed ich stworzeniem252.  

Zaprezentowana w publikacji analiza wskazuje, iż YouTube jest jedną  

z najpopularniejszych platform społecznościowych w Polsce. Z roku na rok 

zwiększa swój zasięg w prawie każdej grupie demograficznej. Scena vloger-

ska szybko się profesjonalizuje253. Twórcy mocno angażują swoje społeczno-

 
247https://forsal.pl/artykuly/1459915,koronawirus-nadchodzi-pandemia-samotnosci-

izolacji-spolecznej-i-strachu.html [1.05.2020]. 
248 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1951202,1,czeka-nas-wielka-

transformacja-jaki-swiat-po-pandemii.read [1.05.2020] 
249http://socialpress.pl/2016/03/jak-zmienily-sie-media-spolecznosciowe-na-

przestrzeni-5-lat/ [28.03.2019]. 
250  YouTube. Medium XXI wieku, „Press”, Wyd. specjalne, 06/2016, s. 3. 
251 http://www.spidersweb.pl/2013/05/mapa-trendow-youtube.html [25.04.2019].  
252 Tamże.  
253 Tamże.  

https://forsal.pl/artykuly/1459915,koronawirus-nadchodzi-pandemia-samotnosci-izolacji-spolecznej-i-strachu.html
https://forsal.pl/artykuly/1459915,koronawirus-nadchodzi-pandemia-samotnosci-izolacji-spolecznej-i-strachu.html
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1951202,1,czeka-nas-wielka-transformacja-jaki-swiat-po-pandemii.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1951202,1,czeka-nas-wielka-transformacja-jaki-swiat-po-pandemii.read
http://socialpress.pl/2016/03/jak-zmienily-sie-media-spolecznosciowe-na-przestrzeni-5-lat/
http://socialpress.pl/2016/03/jak-zmienily-sie-media-spolecznosciowe-na-przestrzeni-5-lat/
http://www.spidersweb.pl/2013/05/mapa-trendow-youtube.html%20%5b
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ści, co widać w zestawieniach najbardziej lubianych kanałów254. W 2018 r. 

najbardziej lubianym kanałem był reZigiusz, który otrzymał ponad 40 mln 

łapek w górę. To także czwarty pod względem wielkości kanał na polskim 

YouTube. Liderem został jednak Blowek, który wyprzedził SA Wardęgę i na 

koniec roku był bardzo blisko przekroczenia bariery 4 milionów subskryben-

tów – co udało mu się w roku 2019255. Z kolei w 2019 r. najwięcej wyświetleń 

zanotował kanał tvn.pl – ponad 1,2 miliarda, czyli o 500 milionów więcej niż 

w 2018 r. Na drugim miejscu znalazł się inny kanał TVN – TVN Series  

z ponad 592 milionami, zaś na piątym – Planeta Faktów, trzeci niemuzyczny  

z najpopularniejszych kanałów. Oba kanały TVN należą również do najczę-

ściej publikujących, z czego może wynikać tak duża liczba wyświetleń256.  

Do tej pory wszystkie treści na polskim YouTubie były bezpłatne. Przy-

kładem innych krajów wkrótce z pewnością ulegnie to zmianie. Słynny You-

Tube Red jeszcze na polskim rynku nie działa, co jednak jest tylko kwestią 

czasu. Płatna odsłona platformy funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i daje 

dostęp do treści bez reklam lub w trybie offline257.  

Prognozy wskazują, że z Internetu korzystać będzie coraz więcej osób. 

Według badania Gemius w 2019 r. dostęp do światowej sieci deklarowało 

70% mieszkańców Polski258. Jak zauważa Dawid Kosiński „za pomocą nale-

żącego do Facebooka WhatsAppa już wysłano więcej wiadomości niż za po-

średnictwem sms-ów. Z kolei fenomen Snapchata, Instagrama, Twitcha i Vi-

meo doskonale pokazuje, że bardziej od tekstu porywa nas obraz, najlepiej 

ruchomy. Dlaczego? Bo jest bardziej podobny do rzeczywistości niż suchy 

tekst. Dokładnie z tego samego powodu będziemy chcieli korzystać z rozsze-

rzonej rzeczywistości”259. Wskazuje, że rozszerzona rzeczywistość pozwoli na 

komunikowanie się z osobami znajdującymi się tysiące kilometrów od nas  

w taki sposób, jakby znajdowały się obok nas.260 Z kolei Mark Zuckerberg, 

twórca Facebooka, twierdzi, że za 10 lub góra 15 lat pojawi się nowa platfor-

ma, do której przywiążemy się bardziej niż do smartfonów. W jego ocenie 

pojawi się sprzęt przypominający dzisiejsze okulary (a nie jakieś śmieszne 

 
254https://www.sotrender.com/blog/pl/2016/02/youtube-w-polsce-podsumowanie-

20185-r-infografika/ [5.05.2019]. 
255https://www.sotrender.com/blog/pl/2019/02/youtube-w-polsce-podsumowanie-

2018-roku-infografika/ [11.02.2020]. 
256 Tamże. 
257 http://www.spidersweb.pl/2015/10/youtube-red.html [07.03.2019].  
258 https://www.bankier.pl/wiadomosc/W-2020-r-kazdy-Polak-bedzie-mial-dostep-do-

internetu-3595004.html [20.04.2020]. 
259 http://www.spidersweb.pl/2015/01/facebook-za-10-lat.html [5.02.2019]. 
260 Tamże. 

https://www.sotrender.com/blog/pl/2016/02/youtube-w-polsce-podsumowanie-20185-r-infografika/%20%5b
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gogle), który pozwoli nam jednocześnie widzieć drugą osobę i obcować  

z naszym otoczeniem261.  

Wydaje się, iż przewidywania te ziszczą się szybciej niż wskazują pro-

gnozy, które jeszcze niecałą dekadę temu dowodziły, iż z Internetu w roku 

2017 będzie korzystać 3 miliardy ludzi, a stało się to faktem już w roku 

2013262. W 2019 r. liczba internautów osiągnęła ponad 4 miliardy, co stanowi-

ło ponad 50% populacji świata – przy prognozowanej liczbie mieszkańców 

globu wynoszącej 7,6 miliarda263. 

Konkluzją powyższych rozważań być może opinia Krzysztofa Gonciarza: 

„Dla niego telewizja nie jest nobilitacją. W Internecie publikuje to, co chce  

i kiedy chce i nikt nie robi mu kolaudacji. Zaś finansowo czołowi youtuberzy 

radzą sobie lepiej niż telewizyjni celebryci klasy B. Podkreśla, iż sam jest 

swoim szefem i tylko od niego zależy, ile zarabia”264. Podobną opinię formu-

łuje Martin Stankiewicz, laureat konkursu „Grand Video Awards 2016”  

w kategorii Branded content. Jego zdaniem „YouTube jest w tej chwili jedyną 

platformą, która nadaje się do biznesu”265. 

Uznać można, iż ogromna popularność youtuberów w Polsce jest efektem 

tego, iż polska telewizja i show biznes nie walczyły o uwagę młodych ludzi. 

Nieco inaczej wygląda to w Japonii lub Korei, gdzie show biznes w odpo-

wiednim momencie zaangażował się w produkcję internetową266. W Polsce 

przepaść między telewizją a Internetem nadal jest bardzo duża. Powoli zaczy-

na się to jednak zmieniać, gdyż np. TVN zaczyna być aktywna w wirtualnej 

przestrzeni. Pojawił się m.in. program „G.F. Darwin na Playerze”267.  

To co istotne w kontekście przedmiotu niniejszych rozważań to fakt, iż 

globalna pandemia w sposób zasadniczy zmienia świat. „Globalne wydarze-

nia często wpływają na efektywność kampanii reklamowych. Epidemia CO-

VID-19 nie jest wyjątkiem – obserwujemy silną zmianę zachowań konsu-

menckich, wiele branż wręcz zawiesiło swoje działania, a inne korzystają  

z zainteresowania i prowadzą silne działania e-marketingowe”268.  

 
261 Tamże. 
262https://www.erpview.pl/business_intelligence/w_2017_roku_analityka_big_data_ni

e_zwolni_tempa.html [1.05.2019].  

http://www.cisco.com/c/pl_pl/about/press/press-information-2013/20130725.html 

[29.04.2019]. 
263http://www.cisco.com/c/pl_pl/about/press/press-information-2013/20130725.html 

[29.04.2019]. 
264 Z kamerą wśród ludzi, „Press”, 12/2016, s. 94. 
265 Strasznie chwytają, „Press”, 01-02/2017, s. 105. 
266 Tamże.  
267 Tamże.  
268https://wgospodarce.pl/analizy/78243-kto-zyskuje-w-internecie-a-kto-traci-na-

pandemii [21.04.2020]. 
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W dobie pandemii koronawirusa, rynek reklamowy musi działać szybko  

i zmienić swoją dotychczasową formę, dostosowując się do panujących wa-

runków. Bank ING Bank Śląski, w swoim spocie reklamowym „#zdalnido-

pomocy”, próbuje dotrzeć do młodego odbiorcy przy wykorzystaniu znanych 

youtuberów269. W spocie wystąpiło siedmiu twórców, różniących się tematy-

ką swoich filmów. Są to reZigiusz (3,94 mln widzów270), Naruciak (2,97 mln 

widzów271), Poszukiwacz (1,24 mln widzów272), Kasia Gandor (202 tys. wi-

dzów273), Adrianna Skon (900 tys. widzów274), Aleksandra Żuraw (500 tys. 

widzów275) oraz Sylwia Lipka (600 tys. widzów276). W spocie reklamowym 

youtuberzy zwracają się bezpośrednio do widza z prośbą o wsparcie swoich 

starszych rodziców, dziadków i innych krewnych, przy korzystaniu z banko-

wości internetowej. W dobie, gdy wszystkie najważniejsze sprawy, takie jak 

płacenie rachunków czy zrobienie zakupów można zrobić przez Internet, nie 

wychodząc z domu, starsi ludzie mogą mieć problem z odnalezieniem się  

w cyfrowym świecie. O pomoc dla starszych apelują do młodych ich ulubieni, 

internetowi twórcy.  

Prowadzący kanał popularnonaukowy „Polimaty” (660 tys. widzów277) 

Radosław Kotarski od sześciu lat jest kojarzony ze spotami telewizyjnymi 

banku Millenium. Pierwsza reklama z jego udziałem została wyemitowana we 

wrześniu 2014 roku278. Najnowszy spot reklamowy Millenium został nakrę-

cony przez Radka w jego własnym domu. Przedstawia on korzyści płynące  

z bankowości internetowej w dobie pandemii. Jednocześnie zachęca do pozo-

stania w domu279.  

 

Aktywność yotuberów w nowych warunkach biznesowych, ewolucji 

umysłów, a wraz z nią potrzeb, kreatywności, zdolności adaptacyjnych wy-

dawać się może interesująca, ale to już zupełnie inne zagadnienie, które być 

może w przyszłości stanie się przedmiotem analizy innych badaczy współcze-

snego rynku Internetu i mediów.  

 
269 https://www.youtube.com/watch?v=K1S15xt-3Lk. 
270https://www.youtube.com/channel/UCLLNPuvRGKxSczJcxlOiMXg. 
271 https://www.youtube.com/channel/UCS4c5bpra5blCUsHKPFSkig. 
272 https://www.youtube.com/channel/UCzvaTqqDP1lE0iUuoExpijw. 
273 https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ. 
274 https://www.youtube.com/channel/UC_IrqtYlVpQRZCvffHQ42Pw. 
275 https://www.youtube.com/channel/UCjGd4SgkhbGwH5xlKoj6zLg. 
276 https://www.youtube.com/channel/UCAxVQP5iILWPO5k-xNZtuXA. 
277 https://www.youtube.com/user/Polimaty. 
278https://www.press.pl/tresc/36755,radek-kotarski-z-polimatow-promuje-bank-

millennium. 
279https://www.press.pl/tresc/61066,bank-millennium-promuje-sie-spotem-

nakreconym-przez-radoslawa-kotarskiego. 
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI  

  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręcz-

niki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarówno do-

robek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak 

również innych ośrodków naukowych.  

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czaso-

pismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a prezento-

wane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statu-

towych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych. Ukazuje się 

co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – 

źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.   

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo 

dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poniżej 

opisanych zasad.   

Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Na-

ukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę in-

ternetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.  

   

  

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

IC Journals Master List  

  

  

  

OGÓLNE WYTYCZNE  

  

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem autora 

(autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Wy-

magane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

2.  Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji  w ję-

zyku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku pol-

skim).  

3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel 

itp. pochodzących z innych publikacji.  

4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczegól-

nych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kon-

trybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp., 
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wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną od-

powiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  

5.  W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są 

przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie oświadczenia 

przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł (tytuł) 

jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był publikowany  

w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte 

przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomie-

niem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towa-

rzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania publikacji, 

wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmio-

tów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy 

nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obo-

wiązujących w nauce. 

6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora  

i recenzenta („double-blind review proces”). 

7.  Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium 

Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych 

skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych. 

8.  Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.  

  

  

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE  

  

1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.  

2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony 

pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika 

w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł 

artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły naukowe, 

miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty elek-

tronicznej.  

3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać jed-

nego arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac 

naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.  

4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, mar-

ginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Roman 

o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabu-

latora „Tab”.  

5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod 

tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy i ad-

resu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.  
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6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku pol-

skim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane 

„Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod stresz-

czeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów,  a w języku 

angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.  

7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, Ba-

dania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności  od charak-

teru artykułu.  

8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczo-

wych ani wyraźnego podziału na rozdziały. 

9.  Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysun-

kami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 1., 

rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki sposób, 

aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu 

głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publi-

kacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).  

10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na 

każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden 

lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy 

umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturo-

wych.  

11. Opis bibliograficzny:  

a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według 

nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych Gdy nie ms 

podanego redaktora),  

b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego po-

winno być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po 

nim należy podać dalsze elementy opisu,  

c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych 

do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły 

poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie,  

d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierw-

szym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wy-

kazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: naj-

pierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a na-

stępnie prace jego współautorstwa, 

e)  w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu 

nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publi-

kacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować 

wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk, 
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f)  w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia stron, 

numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim = „in” 

w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” = „no.”, 

„t.” = „vol.”).  

  

I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE  

  

1. KSIĄŻKI  

  

a) książka: jeden-trzech autorów  

Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: pod-

tytuł (napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), 

nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. 

 

 

b) książka: powyżej trzech autorów  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót 

et al. dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane 

kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydaw-

nictwa, miejsce wydania i rok wydania.   

Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: 

Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009. 

  

c)   książka: praca zbiorowa pod redakcją  

Tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą), skrót. red. (lub ed./eds. dla pu-

blikacji angielskojęzycznych), imię (lub pierwsza litera imienia/imion), na-

zwisko, wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydaw-

nictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergen-

cja?, red. R. Rapacki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2009. 

  

d) artykuł/rozdział z pracy zbiorowej  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ 

rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: tytuł książki: podtytuł (napisany 

kursywą), skrót: red., inicjał imienia redaktora, nazwisko redaktora, wyda-

nie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce 

i rok wydania.  
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za 

pomocą zmysłów, w: Psychologia: Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56. 

  

e) publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, 

firmy (brak autora)  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa instytucji sprawczej, nazwa wy-

dawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydaw-

nictw Statystycznych, Warszawa 2016. 

 

f) książka: brak autora  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), 

miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.  

The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.   

  

 

2. CZASOPISMA  

  

a) artykuł z czasopisma:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok 

wydania, numer, s./ ss.  

Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na 

przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego” 2013, nr 776, ss. 311-325. 

 

b) artykuł z gazety:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok 

wydania/data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiąz-

kowy), s./ ss.  

Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza”, 2-3 lutego 

2000, s. 25. 

  

  

II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE  

   

a) książka elektroniczna /e-book:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa in-

stytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika 
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np. online, CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa 

wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, adres URL [data dostępu].  

Fishman R., The rise and fall of suburbia, Chester 2005: Castle Press,  

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books [05.06.2005]. 

 

b) artykuł w czasopiśmie elektronicznym:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: 

podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/data 

wydania [online], numer, strony (o ile są podane), adres URL [data do-

stępu]. 

Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna”, 2002, nr 105, s. 2, 

http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18 [27.02.2003]. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edu-

kacyjnym Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, 

akredytacje  i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom 

kompleksowego wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadcze-

nie przekazywane przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.   

  

Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w sys-

temie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplomowe 

oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy edukacyjne są 

realizowane w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki i Rekreacji, 

Wydziale Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.  

  

WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współcze-

snych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. 

Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów naucza-

nia uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społe-

czeństwa.  

  

Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym 

Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne sale 

wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kameralną at-

mosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywa-

nia wiedzy teoretycznej i praktycznej.  

  

Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współ-

pracuje  z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompaty-

bilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, za-

pewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa 

strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając 

nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum aka-

demickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej 

Polski, a także posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów  



Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

185 

z zagranicy. Jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami w celu trans-

feru wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych roz-

wiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz 

umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza 

WSTiE.  

  

Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do 

zmieniających się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz co-

raz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozy-

cję w rankingach – uczelnia od lat należy do grona najlepszych turystycznych 

szkół wyższych.    

  

 
  

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turystyki 

i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współ-

pracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów mono-

graficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych pro-

gramów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Nasi 

partnerzy to wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowarzyszenia  

z całego świata (Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, 

Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, 

Białorusi).   

  



Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

186 

WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje  

i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.   

W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – studia 

podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz najwięk-

szymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w Pol-

sce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nastawieniem na 

aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.   

  

  
  

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dy-

plom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie 

wymarzonej pracy.  To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożli-

wiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejęt-

ności oraz zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz 

zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach  

i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecz-

nego i naukowego.   

Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym 

świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się 

do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki 

w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także w agen-

cjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych.  

Wyjeżdżając na praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich 

kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych 



Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

187 

zakątków świata. Przebywając w międzynarodowym środowisku, zdobywają 

cenne doświadczenie życiowe i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pra-

cują w najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują 

szanse nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na po-

nowny wyjazd w kolejnych latach czy dłuższy staż po studiach.  

  Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko 

akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. 

Program praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach, które nie-

rzadko stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE pracują  

w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym świecie,  

m.in. w Londynie, Sztokholmie, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na Ma-

jorce.   

  

Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działal-

ność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe 

oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszcze-

gólnych wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść 

i wyniki badań naukowych, prezentowane na organizowanych przez uczelnię 

konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie 

kształcenia kadr naukowych.  

  

WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe, 

a także uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zaintereso-

wanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań, 

odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.   

  

Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, lu-

dzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów 

poprzez ich udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym aspektem 

jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej 

oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy międzypokole-

niowej seniorów i studentów.   

  

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich chęt-

nych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekre-

acji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języ-

ków obcych i informatyki.  


