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OD REDAKCJI
Oddajemy w ręce Państwa dwudziesty, jubileuszowy numer „Zeszytów Naukowych Wyższej szkoły Turystyki i Ekologii”. To już dziesięć lat, jak
nasza Uczelnia propaguje w ten sposób dorobek naukowy zarówno naszych
pracowników, jak i analityków z zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych.
Pierwszy blok artykułów dotyczy tematyki turystycznej. Iryna Kyryliuk z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pavlo Tychyny
w Umanie przedstawia jakże aktualne zagadnienie dotyczące sieci społecznościowych w kontekście aktualnych trendów rozwoju branży turystycznej. Naukowcy z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii (Tetiana
Tkachenko, Oleksandr Hladkyi, Valentyna Zhuchenkо, Vladyslav Bilyk)
prezentują turystykę zdrowotną jako obiekt badań naukowych. Krzysztof
Borkowski wraz z Wiktorią Drogoś (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej), w odpowiedzi na zaistniałe zmiany stylu życia,
charakterystyczne dla XXI wieku, zajęli się tematem dobrostanu psychicznego,
zwracając uwagę, że oferta wellness w obiektach hotelarskich jako uzupełnienie usług może wpływać bardzo pozytywnie na zdrowie zarówno fizyczne, jak
i psychiczne człowieka.
Agnieszka Bołdak i Agata Stefanowska z Akademii Wychowania
Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie przedstawiły badania dotyczące
stresu, poczucia własnej skuteczności i nastroju mężczyzn, którzy rekreacyjnie
podejmują trening siłowy. Maryna Samilyk z Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Sumach zajęła się rolą rzemiosła w rozwoju turystyki gastronomicznej. Jadwiga Sobczuk (WSTiE) przedstawiła kartkę z dziejów Towarzystwa
Tatrzańskiego, którego Oddział Babiogórski powstał w Makowie Podhalańskim.
W drugim bloku tematycznym naukowcy z Ukrainy zrelacjonowali zagadnienia dotyczące zarządzania w obszarze trzech ważnych sektorów:
− Vitalii Dankevych, Yevgen Dankevych, Viktor Naumchuk z Poliskiego Narodowego Uniwersytetu w Żytomierzu oraz Andrii Dankevych [Narodowy
Uniwersytet Technologii Żywności w Kijowie] – w kontekście postulowanej
reformy rolnej – metody modelowania scenariuszy rozwoju użytkowania
gruntów w celu zróżnicowania produkcji rolnej,
− Yuliia Kosteniuk i Yuliia Dovhaliuk [Doniecki Uniwersytet Narodowy im.
Wasyla Stusa w Winnicy] – problemy ukraińskiego rynku ubezpieczeniowego,
− Maryna Savchenko oraz Kateryna Smirnova [jw.] – dylematy marketingu
usług edukacyjnych.
Mamy nadzieję, że tematyka poruszana w artykułach spotka się
z Państwa ciepłym przyjęciem – i zapraszamy do lektury.
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Iryna Kyryliuk, PhD, Associate Professor
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine
SOCIAL NETWORKS IN THE CONTEXT OF CURRENT TRENDS IN
THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY
Sieci społecznościowe w kontekście aktualnych trendów
w rozwoju branży turystycznej
Abstract
The article examines the role of social networks in promoting tourism products and
services in a competitive environment to increase the efficiency of economic entities
and meet the needs of consumers. It has been proven that the use of social networks
allows for the implementation of the communication policy of travel companies, maximizes the functionality of the current communication system and reduces communication costs, which significantly increases efficiency and raises business to a new,
higher level of development. The activity in social networks of different demographic
groups is analyzed and the directions of popularization of tourist services depending
on the audience of users are determined. It is substantiated that social networks are
an effective marketing tool for promoting tourist services.
Keywords: tourism, social networks, social media marketing, communications, digital
technologies, Facebook, Instagram.
Streszczenie:
W artykule przeanalizowano rolę sieci społecznościowych w promowaniu produktów
i usług turystycznych w konkurencyjnym środowisku w celu zwiększenia efektywności
podmiotów gospodarczych i zaspokojenia potrzeb konsumentów. Udowodniono, że
wykorzystanie sieci społecznościowych pozwala na realizację polityki komunikacyjnej
firm turystycznych, maksymalizuje funkcjonalność obecnego systemu komunikacji
i obniża koszty komunikacji, co znacznie zwiększa efektywność i wznosi biznes na
nowy, wyższy poziom rozwoju. Przeanalizowano aktywność w sieciach społecznościowych różnych grup demograficznych i określono kierunki popularyzacji usług
turystycznych w zależności od grupy odbiorców. Uzasadniono, że sieci społecznościowe są skutecznym narzędziem marketingowym do promocji usług turystycznych.
Słowa kluczowe: turystyka, sieci społecznościowe, komunikacja, marketing w mediach społecznościowych, technologie cyfrowe, Facebook, Instagram.

Introduction
In the conditions of rapid development of innovative information and
communication technologies, social networks are one of the effective strategic
6
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tools for promoting tourist services in the tourist market. The image of tourist
enterprises and destinations is formed through social networks, operative
communication and exchange of information between the subjects of the tourist industry and consumers of tourist services are provided, which contributes
to the quick satisfaction of the personal requirements of tourists. The use of
digital technologies has led to global changes in the business environment,
which help to improve business activity, reduce the duration of individual
cycles of business processes, reduce costs and more. Participants in the tourism market interact in conditions that are dynamically changing and require
constant adaptation.
The Internet has become a mass phenomenon with wide business opportunities due to the growing audience of Internet users, the number of media
access to the network, expanding the capabilities of Internet providers, increasing the speed of the Internet, and stabilizing traffic. In recent years, the
number of users of the global Internet has grown significantly, and the volume
of the Internet services market has increased accordingly. According to World
Telecommunication, in 2021 4,9 billion people are Internet users. The number
of Internet users in the world in 2021 compared to 2005 increased by 3,8 billion people and 900 million people exceeded the level of 2020, which indicates an increase in interest in the Internet environment. The use of Internet
technologies allows for the implementation of the communication policy of
travel companies, maximizes the functionality of the current communication
system, and reduces communication costs, which significantly increases the
efficiency of the tourism industry and raises the business to a new, higher
level of development.
Research on problems of the urgency of use of social networks in the
tourist industry, their role, and influence on the development of branches in
current conditions are devoted to scientific achievements of many known
scientists, among which V. Papp, N. Boshota1, O. Radchenko 2, M. Rudneva 3,
М. Senkіv, O Shubelyak 4, Yu. Felenchak, I. Shevchuk 5 and others. Given
that information technology determines the further development of tourism,
1

Papp V. V., Boshota N. V., The role of social and business networks in the activities
of tourism enterprises, “Economics and society: electronic scientific professional
journal”, Mukachevo, 2018, No. 14, p. 619-625.
2
Radchenko O. M., Social networks in tourism of Ukraine, “Geography and tourism”,
2012, № 22, p.119-126.
3
Rudneva M. G., Information methods and technologies in tourism, “Development
strategy of Ukraine”, 2019,No. 1, p. 145-151.
4
Senkiv M., Shubelya O., Influence of social networks on the tourism industry.
“Young scientist”, 2019, 11 (75), p. 817-820;
7
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which is forced to operate in new economic conditions and take into account
new challenges of time, it is advisable to further generalize theoretical developments and develop practical recommendations to improve the industry
through the use of social networks.
The article aims to study the peculiarities of promoting tourism products and services in a competitive environment through social networks to
increase the efficiency of economic entities and satisfy the needs of consumers.
Own research
In the current conditions of development of the tourism market and the
online travel market, the demand for digital travel services from both producers and consumers is growing rapidly. To meet the needs of consumers offline
and online, travel service providers need to provide continuous and consistent
communication, using different channels of interaction and following current
trends in the industry and digital technology. Accordingly, the introduction of
digital technologies at all stages of promoting tourism services is a necessary
condition for the further effective development of the tourism industry. Therefore, social networks created for communication and information exchange
are an effective multifunctional tool that helps intensify this process.
The need to use social networks by all participants in the tourism market is determined by the following factors: coverage of a significant proportion of the population; rapid dissemination of information; high level of social
ties; a sense of a certain psychological closeness; the emergence of integrated
interactive communication; mobility and accessibility; rigidity of registration
policy; growth of economic influence6.
Through social networks, manufacturers of travel products and services
have the opportunity to keep in touch with interested users, build long-term
relationships with their customers, build their loyalty and manage their reputation. For tourists, social networks that contain content created by travelers are
https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-172.
5
Felenchak Yu. B., Shevchuk I. B, New directions of using information and communication technologies in the field of tourism, “Market infrastructure”, 2019, No. 36,
p. 69-75.
6
Dobrovolska V. V., Peleshchyshyn A. M., Vus V. A., Factor of social networks in
the tasks of protection of public information image of cultural institutions, “Bulletin
of the National Academy of Management of Culture and Arts”, No. 4, 2018, p. 132148.
8
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one of the important sources of information that greatly influences their decisions when planning a trip. Social networks give tourists the opportunity to
join thematic travel communities and blog platforms, where they can find
like-minded people, meet, discuss all issues related to travel, share impressions, present and view photo reports, travel itineraries, help each other
choose travel directions.
It should be noted that in social networks, users have the opportunity to
communicate in an environment not limited by geographical boundaries, political and economic conditions, respectively, between them a certain atmosphere of trust, which helps to increase targeted traffic 7. The use of social networks in the world is growing rapidly (figure 1).
Figure 1. The use of social networks in the world, January 20218

According to statistics, at the beginning of 2021 there were 4,2 billion
registered users of social networks in the world, which is 53,6% of the world's
population. In recent years, there has been a trend to increase users of social
networks, in particular: in 2021 compared to 2020 their number increased by
490 million people, which is 13,2% of annual growth, in 2020 compared to
2019 – by 321 million, or 9%. Relevant changes in digital user behavior have
occurred through social exclusion and the introduction of restrictive quarantine measures to prevent the spread of COVID-19.On average, during 2020,
7

Kyryliuk I. M., The use of modern information technologies in the tourism industry,
in: Innovative development of tourism and hospitality industry: problems and prospects, collective monograph: Povoroznyuk I. M., Chirva O. G., Kirilyuk I. M. etc.,
Uman, Vizavi, 2022, p. 28-44.
8
Digital 2021: global overview report; https://datareportal.com/reports/digital-2021global-overview-report. (date of application 14.04.2022).
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more than 1,3 million new accounts were created on social networks every
day, which is almost 15,5 new users per second9.
The growing interest in social networks is evidenced by the fact that the
period of time that users spend browsing content has increased. According to
the Global Web Index (GWI) over the past 5 years, the average daily stay of
users on social networks has increased by more than half an hour. Regular
users aged 16-64 spend 2 hours and 25 minutes a day on social networks, and
users aged 16-24 almost 3 hours per day10.
Consumers of travel services mostly use social networks to find relevant information about future travel. To expand the online audience, the tourism industry needs to keep in mind that the search behavior of Internet users is
changing. In addition to traditional search engines, other information retrieval
tools are now actively used: voice search, image recognition tools on mobile
devices, and social media search. Social networking is the second most important research channel after search engines. 43% of people learn about
products or services that interest them through social networks. Reviews of a
product or service, and loyalty programs posted on social networks, significantly influence users' decisions to purchase them and increase the effectiveness of advertising. According to GWI research, the probability of buying
goods online increases by 39% of users with a discount or coupon, 33% – the
product has customer reviews, 26% – accrue loyalty points, 22% – the product
received many marks «liked» or good comments11.
In view of this, manufacturers of tourism products and services should
use social networks as advertising platforms to promote their services. Online
advertising is an effective tool for increasing the competitiveness of businesses in the tourism industry. Its use helps to: increase the target audience; receive additional channels for disseminating information and selling tourist
products and services; increase the effectiveness of promotional activities and
reduce their costs; improve the image of companies; expand communication
with customers in real-time; simplify the consultation and booking process.
When posting information on social networks, the tourism industry
must take into account the number of active users of each network (figure 2).

9

Ibidem.
Social media use by generation; https://www.gwi.com/reports/social-media-acrossgenerations. (date of application: 22.04.2022).
11
How effective are ads on social media?; https://blog.gwi.com/trends/ads-on-socialmedia/?_ga=2.118074701.538959049.1652622017-1348560296.1651516053&_
gac=1.195817054.1651516137 (date of application: 18.04.2022).
10

10

I. Kyryliuk, Social Networks in the Context…
Figure 2. The most popular social networks in the world as of January 2022,
ranked by number of active users per month, million people*
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The leading position among social networks is occupied by Facebook.
Today, the network has more than 2,9 billion active users per month. Facebook attracts 1,8 billion unique visitors to its website each month, which is
more than two-thirds of the monthly active user base. The company also owns
the four largest social networking platforms, each with more than 1 billion
active users per month: Facebook (the main platform), WhatsApp, Facebook
Messenger and Instagram. According to Statista, in the first quarter of 2022,
3,64 billion people used at least one of the company's main products every
month13.
More than 1 billion active users are registered in six social networks,
which must be taken into account by travel service providers when planning
marketing events. When determining the platform for the promotion of their
services, the tourism industry should pay attention not only to the number of
accounts but also to the active use of accounts by users. Activities on the most
popular platforms make it possible to reach the majority of social network
users. However, this should take into account the high level of competition for
consumer attention, as at least 98% of users of any social platform use at least
12

Most popular social networks worldwide as of January 2022, ranked by number of
monthly active users http: www.statista.com/statistics/272014/global-social-networksranked-by-number-of-users/ (date of application: 20.04.2022).
13
Cumulative number of monthly Meta (formerly Facebook Inc.) product users as of
1st quarter 2022: https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-productmau/ (date of application: 20.04.2022).
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one other social network, and on average one, user has accounts in eight different social networks, which use different frequency and activity depending
on the purpose of the visit14. Therefore, tourism service providers should take
into account not only the criterion of audience reach, but also apply a strategic
approach taking into account other factors, including: specific creative tools
offered by the platform, ways to attract users and their interactions available
on more «niche» platforms.
To successfully promote services on social networks, the tourism industry should choose the right target audience, create unique content for the page
and adapt its services to the needs of consumers 15. It should be borne in mind
that the habits of users in social networks are formed depending on individual
preferences and interests, and the choice of the network to some extent depends on age.
According to the theory of generations, there are several generations of
people who differ in the type of thinking, in particular, on the use of the Internet and social networks: Generation Z (1997–2012), millennial (1981–1996),
Generation X (1965–1980) and baby boomers (1946–1964). Today, millennial
and Generation Z are the dominant demographic groups in the tourism segment. With the advent of the online travel market, which includes online travel agencies through which tourists can book online travel services and travel
review websites, consumer demand for digital travel services is growing. The
size of the global sector of online travel agents in 2020 was approximately
432 billion dollars16.
Given that the vast majority of tourists of these generations are technically experienced, creative, and able to experiment, they to some extent identify new trends in the tourism industry. A personalized approach to travel
planning is important for these demographic groups. Therefore, they actively
use digital technologies for independent research and formation of future travels, the study of tourist objects, routes, and their adaptation according to their
interests. According to a study conducted by the Expedia study, 84% of millennials surveyed and 77% of Generation Z used information posted on social

14

Digital 2021: global overview report: https://datareportal.com/reports/digital2021-global-overview-report (date of application: 14.04.2022).
15
Kyryliuk, I. M., Virtualization as an innovative direction of tourism, “Ukraine in
world globalization processes: culture, economy, society”, Kyiv, Vyd. tsentr
KNUKiM, Volume 2, 2022, p. 111-114.
16
Market size of the global online travel agent sector 2020-2025;
https://www.statista.com/statistics/1179020/online-travel-agent-market-sizeworldwide/ (date of application: 24.04.2022).
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networks that influenced their decisions when planning their travels17. Depending on the age, users prefer different social networks (table 1).
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Analysis of activity in social networks of different demographic groups
shows that millennials and Generation Z occupy the largest share in the structure of users of most platforms. Despite the high competition, Facebook still
remains the most popular social platform that travel companies should use to
attract potential customers through advertising. The total audience that can
reach travel service providers through the Facebook advertising office is 2,9
billion users. The most active demographic group in the network are men
aged 25–34. However, it should be noted that in 2021 the number of Facebook users over the age of 65 has increased by almost 25% (figure 3). Compared to the previous year, this figure almost doubled the average increase –

17

A look ahead: how younger generations are shaping the future of travel;
https://info.advertising.expedia.com/hubfs/Content_Docs/Premium_
Content/pdf/2018%20-%20Gen%20Z%20 Travel%
20Trends%20Study.pdf?hsCtaTracking= a63196b4-62b8-4673-93e27d3ad0dc73e3%7Cfd9915c8-dc7f-492d-b123-265614cef08a (date of application:
24.04.2022).
18
Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2022;
https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/#instagramdemographics. (date of application: 26.04.2022).
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13% for all age groups, which indicates an increase in interest in the network
from the older generation.
Figure 3. Changes in the age structure of Facebook users in 2021
compared to 202019

Although Instagram is a younger platform, its popularity is also growing, especially among users aged 18–34 due to the availability, ease of use of
the application, and the availability of extensive tools for photo editing, simultaneous text, photo, and video in one post, conciseness, use of hashtags and
geolocation, the ability to create business accounts, analytics of statistical
information, and dissemination of embedded targeted advertising. Tourist
photo reports posted on Instagram greatly influence millennials and Generation Z's choice of future travel. Interesting locations published online attract
users, and encourage them to repeat popular photos and post them in your
profile.
Given the interactivity and wide reach of the audience of these social
networks, travel service providers should place ads on both platforms, taking
19

Digital 2021: global overview report; https://datareportal. com/reports/digital2021-global-overview-report (date of application: 26.04.2022).
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into account that some types of ads work better on Facebook, and others – on
Instagram depending on the audience and age of users (table 2).
Таble 2. Types of advertising to promote travel services
on social networks Facebook and Instagram
Facebook
Instagram
Video ads: high-quality videos up to 15 Photo Ads: Allow you to showcase
seconds with subtitles
your products with images.
Image ads: An image that attracts attention Video Ads: Allow you to showcase
and is accompanied by a compelling mes- your products with video images. Can
sage
last up to 60 seconds.
Ad Collection: Cover or video images that Carousel Ads: Users can scroll up to
feature multiple product photos.
10 images or videos that contain
a button with a direct link to the site.
Carousel Ads: A user can display up to 10 Stories Ads: Full-screen ads where
images (or videos) in a single ad, each with you can share photos and videos with
its own link.
your audience.
Slideshow: An ad that uses motion, sound,
and text for detailed information.
Facebook Instant Experiences / Canvas Ads:
Mobile-optimized advertising featuring all
videos, photos, carousels and images in one
ad.
Ads to create leads: collecting user information.
Advertisements: Allow you to create and
distribute timely discounts and promotions
to your target audience.
Boosted Posts: Help share company information with users.
Event announcements: help to tell about
events related to the company's activities.
Like: Used to engage your audience with
your Facebook page.
Source: built by author based on data 20

It should be noted that the use of social media applications to create and
distribute TikTok video files and online broadcasts is growing in popularity
20

Facebook vs. Instagram advertising: which one’s better for your business?;
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/instagram-marketing/
facebook-vs-instagram-advertising-which-better-for-b2b/ (date of application:
30.04.2022).
15
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among Generation Z. Not only the number of users of the platform has increased, but also the time they spend online. According to Apptopia research,
in 2021 TikTok was the most downloadable application on both iOS and Android devices21. Video content is quite popular among young people, so marketers should use TikTok to present and promote travel services to this audience. Interesting, high-quality content for consumers is generated by algorithms that can process large amounts of data in real-time and present them to
the user in the appropriate format. Focusing on the audience of TikTok users,
travel companies need to develop an appropriate concept, using a creative
approach to create viral content that will find a response from consumers of
services.
Analysis of demographic data of users of social networks by travel
companies is an important criterion in determining the priority platforms for
the implementation of marketing strategies, the formation of the target audience, ensuring long-term and regular communication with consumers.
Given the changes in the structure of Internet access in favor of mobile
devices, the creation and maintenance of appropriate versions for mobile devices is a necessary condition for retaining potential and attracting new consumers of travel services.
In 2021, the number of unique users of the mobile Internet amounted to
4,32 billion people, which indicates that more than 90% of the world's population who use the Internet, use mobile devices to access the Internet. Mobile
Internet traffic accounts for almost 55% of total web traffic22. These trends
have had a positive impact on revenues from tourism and related industries.
According to Statista's Digital Market Outlook in 2021, the total revenue from
the use of mobile applications in the tourism sector amounted to 296 million
dollars. US, which is 38% more than in 202023.
The use of mobile applications provides tourists with additional opportunities, in particular: to get convenient and fast access to the necessary information; provide personalization and increase loyalty by maintaining your
own settings, forming preferences, obtaining personal information, setting
convenient notification formats; make quick online reservations and purchase
services.
21

Apptopia; https://apptopia.com/free-competitive-intelligence-report (date of application: 30.04.2022).
22
Mobile internet usage worldwide – statistics & facts;
https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/#dossierKeyfigures (date of
application: 3.05.2022).
23
Digitalization of the travel industry – statistics & facts;
https://www.statista.com/topics/7589/digitalization-of-the-travelindustry/#topicHeader__wrapper (date of application: 3.05.2022).
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To analyze the effectiveness of the promotion of travel services in the
travel market, travel companies need to use social analytics tools to monitor
user content. Social networks are a powerful research tool to study consumer
demand and implement appropriate measures to improve performance, including creating attractive messages, content, services, and loyalty programs personalized for consumers in the tourism market. Analysis of the results of
online reviews allows you to determine the attendance of the platform, and the
degree of satisfaction of visitors, to make business decisions to improve performance.
An important tool for researching the competitive environment and
identifying strengths and weaknesses in the own activities of producers of
tourism products and services is the analysis of consumer comments in online
communities. Through research on the actions of page visitors, in particular:
the number of keyword queries, ad traffic, the ratio of clicks and views of
information, and contextual ads, travel companies can study their goals, and
determine whether they match the company's strategies to localize experience,
increase engagement, and conversion. Infrastructures can take many forms but
must include web technologies that help manage web content, contextual relevance, and localization24.
Conclusions
The promotion of tourism products and services through social networks has changed both the process of communication and the process of
conducting tourism business. The use of the potential of social networks in the
activities of the tourism industry contributes to the increase in the number of
consumers of tourist services, rapid dissemination of information and communication, diversification of forms, methods of offering and providing services, development of new opportunities for competitive services. Social networks are an effective research tool through which travel companies can study
consumer demand, identify strengths and weaknesses in their activities, analyze the competitive environment and develop and implement appropriate
measures to improve their performance.
Social networks are an important tool of marketing communication and
an effective means of promoting tourism products and services in the tourism
market. Given the demographic changes in the structure of social network
users, it is important for travel service providers to take into account the age
24

5 Travel Trends Shaping the Future of Digital Experience;
https://bizibl.com/marketing/download/5-travel-trends-shaping-future-digitalexperience (date of application: 8.05.2022).
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of consumers and determine the content that will form the target audience,
ensure long-term and regular communication with consumers.
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HEALTH TOURISM AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH
Turystyka zdrowotna jako obiekt badań naukowych
Abstract
The theoretic fundamentals of the geography of health tourism as a new approach for
tourism science and scientific investigations are disclosed. The new direction of tourism research in the field of health improvement and rehabilitation is substantiated. The
factors in the development of health tourism in the frames of time spent on leisure activities (including health care), over-burdened health care, urbanization, cross-border
mobility, the concept of brain drain, technological development, protection of personal
health data are explored. The different types of health tourism such as Wellness and
medical tourism are substantiated. The difference between wellness tourism and medical tourism is shown. The main characteristics of medical and wellness tourism in the
frames of travelling overseas involvement of medicine, main push and pull factors is
proposed. The main healthcare facilities both Multi-profile and Single-profile are explored. Classification of health facilities in the frames of their profile, specialization,
the main profile of treatment (medical profile), type, functions, period of operation,
target segment, location, duration of stay as well as of their form of ownership and the
purpose and character of commercial activity is described.
Keywords: health tourism, rehabilitation tourism, Wellness and Spa, spa tourism,
classification of health care facilities
Streszczenie
Ujawniono teoretyczne podstawy geografii turystyki zdrowotnej jako nowego podejścia
do nauki o turystyce i badań naukowych. Uzasadniono nowy kierunek badań nad
turystyką w zakresie poprawy stanu zdrowia i rehabilitacji. Omówiono czynniki
rozwoju turystyki zdrowotnej, takie jak: czas spędzany na wypoczynku (w tym na opiece
zdrowotnej), nadmierne obciążenie służby zdrowia, urbanizacja, mobilność transgraniczna, koncepcja drenażu mózgów, rozwój technologiczny, ochrona danych
osobowych dotyczących zdrowia. Uzasadniono różne rodzaje turystyki zdrowotnej,
takie jak turystyka wellness i turystyka medyczna. Przedstawiono różnice między
turystyką wellness a turystyką medyczną. Zaproponowano główne cechy charakterystyczne turystyki medycznej i wellness w kontekście podróży zagranicznych,
zaangażowania medycyny, głównych czynników wypychających i przyciągających.
Omówiono główne placówki służby zdrowia, zarówno wieloprofilowe, jak i jednopro20
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filowe. Opisano klasyfikację obiektów służby zdrowia ze względu na ich profil, specjalizację, główny profil leczenia (profil medyczny), rodzaj, funkcje, okres działalności,
segment docelowy, lokalizację, czas pobytu, a także formę własności oraz cel i charakter działalności komercyjnej.
Słowa kluczowe: turystyka zdrowotna, turystyka rehabilitacyjna, Wellness i Spa,
turystyka uzdrowiskowa, klasyfikacja obiektów lecznictwa uzdrowiskowego

Introduction. Actuality of research
Today’s society is increasingly concerned with the promotion and protection of health. High potential of physical and mental activity of people is a
direct prerequisite for a full life. The fast pace of life, many stressful situations,
increasing flow of information, unfavorable environmental situation in most
countries are forcing people to turn to health tourism.
Every year the popularity of health tourism is growing, and more and
more people around the world are discovering new opportunities for this type
of tourism. Therefore, health tourism performs all important social functions
related to treatment, disease prevention and various activities aimed at protecting the health of the population. From an economic point of view, the introduction of this type of tourism for the state – this is what allows you to enter new
markets for tourism services and, thus, to receive more income.
Yet, the health tourism segment is still not well defined, with differences based on geographical and linguistic characteristics and the large and
wide variety of related cultural traditions. Furthermore, data is fragmented and
limited.
Health tourism is considered nowadays to be an emerging, global, complex and rapidly changing segment that needs to be comprehended to
a greater extent in order to leverage opportunities and better address challenges
The object of the study is the essence of health tourism, as one of the
new alternative types of tourism, as well as entities operating on it.
The subject of this work is the practical aspects of the organization of
health tourism and the strategy of its development.
The purpose of the study is a theoretical analysis of the features of the
functioning of health tourism, methodology and methods of health tourism investigations. Achieving the goal of this research is carried out through
a number of tasks: to determine the essence and characteristics of health tourism as well as to investigate the methodology and research methods of health
tourism.
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Monographs, scientific manuals were used in writing the thesis. Medical and health tourism in its specificity has become the subject of research of
such Ukrainian scientists as O. O. Lyubitseva, V. I. Stafiychuk, O. O. Beidyk,
T. I. Tkachenko, V. F. Kifyak, M. P. Klyap and F. F. Shandor, N. V. Chornenko,
P. R. Putzenteilo, I. M. Shkola, M. P. Malska and others.
In the process of studying the organization of health tourism, various
research methods were used, such as analysis, synthesis, comparison and
grouping of data, causation.
The main investigation
Health tourism is one of the most promising types of tourism at the
present stage. It is developing due to significant resources: the sea coast, hot,
warm and cold mineral springs, medicinal estuarine deposits of mud and forests. Interest in health tourism is constantly growing, which is largely due to
demographic trends.
Today, health tourism is one of the leading places in the tourism industry, as a significant increase in income of economically developed countries,
the development of transport, environmental pollution due to industrial development and active promotion of healthy lifestyles makes many seek health and
recreation in others, environmentally friendly favorable regions [12, p. 130].
In recent years, as a result of globalization, which has resulted in the
blurring of borders between countries, a special tourist flow has formed in the
world people who go for treatment abroad and every year this flow is growing.
Currently, the cost of certain health services in different countries is not the
same, which is quite logical, given the state of development of national economies, demographic and social situation in the country and so on. The rising cost
of treatment in developed countries has stimulated the emergence of additional
requirements: quality treatment at low prices and vivid impressions of visiting
a new country. The high cost of health care in the developed world has become
a serious problem not only for patients but also for their employers, social
funds, insurance systems and countries. At the same time, Ukraine, having
a reputation as a provider of health services with good value for money, can
become a promising area of health tourism in Europe and the world, so the
study of this issue is of great interest in academia [4, p. 102].
Studies by tourism experts have shown that health tourism has a special
place in the system of global relations. Today, the market for travel services is
the most valued opportunity to restore health during exciting tourist trips.
From the end of the 19th to the beginning of the 20th century, there was
intensive development of commercial activity in the field of medical services,
22
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so-called cross-border trips “for health” appeared, which became a new direction of tourist activity. The fast pace of life, many stressful situations, increasing the flow of information, the unfavorable environmental situation in most
countries encourage people to turn to health tourism [3, p. 7]. Every year the
number of health tourists grows, due to numerical factors, which are summarized in table 1.
Health tourism includes tourist trips, where the main motivating factor
for tourists is the desire to maintain and improve the state, which is defined by
the complex concept of “health”. It should be noted that the term “health” in
the modern interpretation is much broader than the generally accepted notion
of health as a state of the body free from disease, physical defects and dysfunctions. The World Health Organization (WHO) charter defines the term “health”
as “not the absence of disease as such or of physical disabilities, but of a state
of complete physical, mental and social well-being”. Achieving the highest
level of health is one of the basic rights of everyone, regardless of race, religion,
political beliefs, economic or social status [14].
In the English-language literature, the term “health-related tourism” is
used to describe the direction of health-oriented tourism. In addition, in both
domestic and foreign scientific literature, regulations, business practice, a large
number of terms are used to define the activities covered by the concept of
“health-related tourism”. Among them are both widespread, for example, health
tourism, medical tourism, and relatively new, sometimes exotic: holistic tourism, wellness tourism, spa tourism. Although these terms are sometimes interchangeable, in most cases each of these terms has different concepts [9, p. 7].
In the Law of Ukraine “On Tourism” health tourism is allocated as a
separate type of tourism, but, unfortunately, the definition of this type is not
given in the law [1].
Factors
Time spent on
leisure activities (including
health care)
has increased
Over-burdened health
care

Table 1. Factors in the development of health tourism
Characteristic
More available time and increased disposable income devoted to
leisure activities (e.g., travel, entertainment, health care, personal
wellbeing) are supporting healthy lifestyle motivations.
Medical tourism is particularly driven by over-burdened health
care and public health insurance systems. Long-term care (LTC)
expenditure has risen over the past few decades in many advanced economies, with ageing population requiring more health
and social care.
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Urbanization

Cross-border
mobility

The concept
of brain drain

Technological
development

Urbanization is a major challenge for public health. According to
the United Nations, over half of world’s population live in cities,
a proportion that is expected to increase to two-thirds in 2050.
Urban living associated health condition and chronic diseases are
leading to a growing need and demand for healthier trips, natural
alternatives and escapism.
Certain legal directives are also perceived as influential, especially those in medical tourism, like the European Union (EU)
Directive on cross-border mobility. The Directive 2011/24/EU on
patients’ rights in cross-border health care “clarifies that patients
are entitled to seek health care abroad, including for planned care,
and be reimbursed for it, in principle without having to seek prior
authorisation” [5].
The global nature of financial markets fuels rapid developments,
especially in the hospitality and spa market. Increasing investments are taking place in medical tourism as well, mainly in the
form of investments in technology and know-how. However, the
concept of brain drain is quite common especially in the medical
tourism industry (i.e., doctors and other health care professionals
choose to work in medical tourism rather than treating local residents).
Rapid technological developments and inventions also influence
travel for health purposes. For instance, faster and less invasive,
non- or minimal invasive technology (e.g., laparoscopy) in
beauty and medical treatments. Technology and innovation companies with global outreach can influence the development of
medical tourism locally.
Protection of personal health data, information and malpractice
legislation in health (especially in medical) tourism is paramount

Protection of
personal
health data
Source: own elaboration based on [13].

A.V. Babkin defines health tourism as an activity characterized by the
movement of residents and non-residents within or outside the state borders for
a period of not less than 20 hours and not more than 6 months for health purposes, in order to prevent various diseases of the human body [2, p. 128].
Health tourism covers those types of tourism which have as a primary
motivation, the contribution to physical, mental and/or spiritual health through
medical and wellness-based activities which increase the capacity of individuals to satisfy their own needs and function better as individuals in their environment and society (Fig. 1).
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Figure 1. Types of health tourism.

Medical
tourism

Surgical

Balneology/thermal

Therapeutic

Nutrition/weight loss
Thalassotherapy

Health
tourism

Spa
Physical

Wellness
tourism

Beauty and anti-aging
Sport and fitness

Mental

Spiritual tourism

Source: [6]

Health tourism is the umbrella term for the subtypes: wellness tourism
and medical tourism. Medical tourism is often compared to wellness. In particular, domestic scientists do not clearly distinguish between new types of tourism activities related to treatment and rehabilitation. However, if we talk about
the achievements of foreign scientists, it is still clear that these concepts are not
identical (table 2).
Table 2. Understanding the difference between wellness tourism and medical
tourism
Reactive
Proactive
Medical tourism

Wellness tourism

Travel to receive treatment for a diagnosed disease, ailment or condition or to
seek enhancement.
Motivated by a desire for lower cost of
care, higher quality care, better access to
care, and/or care not available at home.
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Travel to maintain, manage or improve
health and wellbeing.
Motivated by a desire for healthy living, disease prevention, stress reduction, management of poor lifestyle habits, and/or authentic experiences.
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Activities are reactive to illnesses, medically necessary, invasive and/or overseen
by a doctor.
Source: Global Wellness Institute [6]

Activities are proactive, voluntary,
noninvasive and nonmedical in nature.

Wellness tourism is a type of tourism activity which aims to improve
and balance all of the main domains of human life including physical, mental,
emotional, occupational, intellectual and spiritual. The primary motivation for
the wellness tourist is to engage in preventive, proactive, lifestyle enhancing
activities such as fitness, healthy eating, relaxation, pampering and healing
treatments.
Wellness is more of a psychological than a physical state, being a state
of health that features the harmony of body, mind, and spirit.
Medical tourism is a type of tourism activity which involves the use of
evidence-based medical healing resources and services (both invasive and noninvasive). This may include diagnosis, treatment, cure, prevention and rehabilitation.
As market drivers for medical tourism, push and pull factors can be
considered. Push factors in the traveller origin region, which explain the demand for medical tourism, have been known to include the lack of advanced
medical technology or expertise, the quality of services, and the existence of
legal, moral, or religious ethical issues, for example in the case of reproductive
tourism. In terms of pull factors, which shape patients’ decisions, tourists may
assess a potential destination based on its record of accomplishment in providing a healthy environment to visitors.
The next table summarises the main differences between the two described types of health tourism (table 3)
Table 3. The main characteristics of medical and wellness tourism
TravelInvolveling overment of
Main push factors
Main pull factors
seas
medicine
Medical
Always
Yes
Lack of appropriate Medical records
tourism
medical services in Price
the origin country
Wellness
Not necNo
General health im- Availability of nattourism
essary
provement and well- ural resources (i.e.
being
thermals) and/or
availability of infrastructure
Source: [5]
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Features of health tourism are:
− length of stay, which must be at least three weeks, regardless of the type
of resort and illness;
− high cost of accommodation and treatment – the usual treatment at the
resorts is expensive, so this type of tourism is designed for wealthy clients;
− age – according to statistics, the resorts are most often visited by people
of older age, although the rest of the resorts recently also chosen by middle-aged people suffering from the disease. The choice is made between
resorts that specialize in the treatment of a particular disease, and resorts
of mixed type [8, p. 368].
The supply of health tourism is already very wide from hotels with spas
facilities, to wellness hotels and thermal baths to specialized hospitals and clinics. Depending on the purpose of the trip, tourists visit various health facilities.
Medical tourism is understood as a type of activity aimed at providing
services for diagnosis, treatment and prevention of diseases outside the country
of residence. This type of tourism involves visiting hospitals, treatment and diagnostic centers and other medical institutions (Fig. 2).
Figure 2. Reasons to visit other regions and countries
Healthcare facilities

Multi-profile

Single-profile

‒ Infectious diseases hospital
‒ Cosmetology hospital
‒ Oncology center
‒ Ophthalmological hospital
‒ Antituberculosis center
‒ Dental clinic
‒ Trauma hospital
‒ Tuberculosis hospital
‒ Physiotherapy hospital
‒ Dermatological and venereological center
‒ Gastrointestinal clinic
‒ Endocrinological clinic
‒ Cardiology clinic
‒ Medical and sports center
‒ Centers for medical and social rehabilitation

‒ Medical and diagnostic center
‒ Medical center (various profile)
‒ Children's hospital
‒ Hospital of Occupational Diseases
‒ Perinatal center
‒ Maternity hospital
‒ Psychiatric care facility

Source: [10]
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Health tourism involves traveling and visiting sanatoriums and other
facilities (spa, wellness hotels, thermal baths) that offer mostly health services,
which include a wide range from therapeutic to a variety of fitness and relaxation programs (table 4).
Table 4. Classification of health facilities
Feature
Classification
single-profile (mono-profile)
1
Profile
multi-profile
general therapeutic
2
Specialization
specialized
circulatory system
nervous system
The main profile of treat3
respiratory (non-tuberculous)
ment (medical profile)
digestive organs
bodies of the musculoskeletal system, etc.
Sanatoriums
Boarding houses with treatment
Resort hotels
4
Type
Holiday houses and boarding houses
Bases and other recreation facilities
Institutions of 1-2 day stay and others
Therapeutic
5
Function
Wellness
Year-round
6
Period of operation
Seasonal
For adults
7
Target segment
For adults with children
For children
Resort type (on the territory of the resort)
8
Location
Non-resort type (outside the resort)
1-2 - day
9
Duration of stay
3 days or more
Private enterprise
Collectively owned enterprise
10
Form of ownership
Municipal Enterprise
State Enterprise
Mixed ownership
The purpose and character of Commercial (profitable)
11
commercial activity
Non-profit
Source: [11, с. 12].
№

The activity of sanatorium and health-improving enterprises in Ukraine
is regulated by several main normative legal acts – the Law of Ukraine “On
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Resorts”, the General Provision on Sanatorium and Resort Institution, the National Standard of Ukraine “Tourist Services, Accommodation” (DSTU 4527:
2006), Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”.
A resort is a developed natural territory on health-improving lands that
has natural medical resources, the necessary infrastructure for their operation,
which is used for treatment, medical rehabilitation, disease prevention and recreation and is subject to special protection [1].
Resort factors – natural or artificially created favorable conditions,
which are a means of providing treatment and prevention activities in a particular resort area (Fig. 3) [7, p. 9].
Figure 3. The use of resort factors for therapeutic and health purposes.
Recreation and physiotherapy
Psychotherapy

Diet therapy
Resort factors
Preformed physical factors

Phytotherapy

Natural and climatic factors

Mineral waters

Therapeutic mud

Climate

Landscape

Source: [7]

−
−
−
−
−
−
−

The main natural healing resources are:
climate;
mineral and thermal waters;
therapeutic mud;
ozokerite;
brine of estuaries and lakes;
sea water;
natural areas and complexes with favorable climatic conditions, suitable
for treatment, medical rehabilitation and disease prevention.
There are three main types of resorts: balneological, mud and climatic.
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At the balneological resort, natural mineral waters are the main therapeutic factor. They are used for drinking treatment, baths, bathing in therapeutic
pools, for various types of showers, as well as for inhalation, rinsing and irrigation.
Mineral water helps to cure many diseases. Among the patients of balneological resorts, people with diseases of the gastrointestinal tract, cardiovascular and nervous system, respiratory tract and musculoskeletal system predominate. The effectiveness of treatment of a number of diseases in balneological resorts is confirmed by the results of medical research [8, p. 372].
Mud resorts are tied to deposits of therapeutic muds (peloids). Mud
therapy is mainly used in pathology of the joints, nervous system of traumatic
origin, as well as in gynecological and some other diseases. Thanks to modern
methods and the latest technologies, mud treatment helps to achieve high medical results, which contributes to the growing popularity of mud resorts for people in need of medical care [8, p. 374].
Climatic resorts are as diverse as the climate itself. In the structure of
climatic resorts of the world, forests (plains) make up 11.3%, mountain –
24.2%, climate-koumiss-treatment – 4.2%. Each of them is characterized by a
unique combination of weather and climatic factors (temperature, atmospheric
pressure, solar radiation, etc.), which are used for therapeutic and for preventive
purposes. The profile of the resort depends on the combination of these factors.
If forest resorts with a typical continental climate mainly accept patients suffering from upper respiratory diseases, asthma, nervous system disorders, then
staying in mountain resorts is recommended for the initial forms of tuberculosis
and anemia.
The most common type of climatic resorts are seaside resorts. In the
structure of climatic resorts in the world, they are 60.3%. More and more tourists are discovering the possibility of combining recreation by the sea with effective treatment. The marine climate helps to overcome many diseases. It has
a positive effect on people with diseases of the blood, bone tissue and lymph
glands. After treatment, patients feel better, they can do without medication for
a long time or reduce the dose of the drug [8, p. 379].
Another type of climatic resort – climatic-koumiss-medical – are located in the steppe zone and are known for their combined method of treatment,
which combines the healing properties of dry steppe climate and koumiss – a
sour milk drink made from mare’s milk. Kumis increases the digestibility of
proteins and fats, promotes weight gain. There are only about 40 such resorts
in the world.
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In addition to the three main types of resorts – balneological, mud and
climatic – there are transitional (intermediate). These are resorts that use various natural healing factors, such as mineral water and mud or climate and mineral water [8, p. 380].
The main functions of the resorts:
sanatorium treatment;
medical rehabilitation of patients;
rehabilitation and disease prevention;
cultural-cognitive and entertaining [7, p. 11].
Each function requires its own specific technologies, which should be
used only in combination. With regard to therapeutic functions, priority is given
to natural factors and non-traditional methods aimed at expanding health reserves, in recreational functions – exercise cycles, improves spiritual health and
moral guidelines of society.
−
−
−
−

General requirements for resorts:
− the presence of the studied natural therapeutic factors that ensure the
normal functioning and development of the resort;
− necessary technical means for the rational use of resort factors (baths,
swimming pools, mud baths, solariums, beaches, etc.);
− specially adapted rooms for treatment and living (sanatoriums, rest
homes);
− the presence of treatment and prevention facilities that provide medical
care to patients;
− availability of health facilities, sports facilities and playgrounds;
− the presence of public institutions, catering, trade and consumer services, cultural and educational institutions;
− streamlining that meets all the requirements of sanitary and hygienic
standards (water supply, sewerage, maintenance of cleanliness);
− convenient ways and means of communication;
− the need to comply with the general resort regime [7, p.11].
In sanatoriums, the impact of medical procedures is combined with a
powerful effect on the body of natural conditions. These include a long stay in
the air, the positive impact of the landscape, the aromas of flower beds, forests,
active movement (alternation of rest and dosed movement, walks, excursions,
hiking).
Mandatory elements of sanatorium treatment are morning hygienic
gymnastics, therapeutic gymnastics, dosed walking, moving sports games. As
a rule, patients and vacationers take walks and excursions and ride on boats.
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Other types of active recreation are organized – tennis, scuba diving, fishing,
hunting, rafting, hiking, jeeping, horseback riding; in mountain resorts – descent from the mountains, snowboarding, etc. [11, p. 159].
Health tourism is very important for people. First, it is not only entertaining, but also cognitive activity (change of environment involves the study
of new culture, new traditions, history). Secondly, it is the treatment and prevention of health, visiting various water sources, mud treatments, sports and
other health-improving activities. Favorable natural and climatic conditions accompany the recovery of the human body. To do this, it is necessary to protect
pristine areas of nature that are valuable for science, economics and culture.
Conclusions
Today, health tourism is one of the leading places in the tourism industry, as a significant increase in income of economically developed countries,
the development of transport, environmental pollution due to industrial development and active promotion of healthy lifestyles makes many seek health and
recreation in others, environmentally friendly favorable regions
Health tourism includes tourist trips, where the main motivating factor
for tourists is the desire to maintain and improve the state, which is defined by
the complex concept of “health”. Health tourism as an activity characterized by
the movement of residents and non-residents within or outside the state borders
for a period of not less than 20 hours and not more than 6 months for health
purposes, in order to prevent various diseases of the human body. Every year
the number of health tourists grows, due to numerical factors: time spent on
leisure activities (including health care) has increased, over-burdened health
care, urbanization, cross-border mobility, the concept of brain drain, technological development, protection of personal health data. Health tourism is the umbrella term for the subtypes: wellness tourism and medical tourism.
Wellness tourism is a type of tourism activity which aims to improve
and balance all of the main domains of human life including physical, mental,
emotional, occupational, intellectual and spiritual. Medical tourism is a type of
tourism activity which involves the use of evidence-based medical healing resources and services (both invasive and non-invasive). This may include diagnosis, treatment, cure, prevention and rehabilitation.
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Abstract
This article presents the social changes occurring in the 21st century and the associated
threats to the psycho-physical health of the individual. The primary aim of the paper is
to draw the reader's attention to the fact that the problem of deviations from a proper
state of health can be addressed by creating a health-oriented offer in hotel facilities.
The paper also discusses, in an extended sense, the consequences of underestimating
the holistic approach to man. The study is theoretical in nature, nevertheless the description takes into account selected solutions that can be successfully implemented in
hotel facilities. Principles were also formulated, the respect of which is crucial during
the implementation of the presented programme.
Keywords: hospitality services, psychosomatics, lifestyle changes, diseases of civilization, wellness, modular programme
Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawione zostały zmiany społeczne zachodzące w XXI
wieku i wiążące się z nimi zagrożenia dla zdrowia psychofizycznego jednostki. Nadrzędnym celem pracy jest zwrócenie uwagi czytelnika na fakt, iż problem odchyleń od
prawidłowego stanu zdrowia może być adresowany poprzez stworzenie prozdrowotnej
oferty w obiektach hotelarskich. W opracowaniu zostały także omówione, w poszerzonym rozumieniu, konsekwencje bagatelizacji holistycznego podejścia do człowieka.
Praca ma charakter teoretyczny, niemniej jednak opis uwzględnia wybrane rozwiązania, które mogą być z powodzeniem wdrażane w obiektach hotelarskich. Sformułowano
również pryncypia, których respektowanie jest kluczowe podczas implementacji prezentowanego programu.
Słowa kluczowe: usługi hotelarskie, psychosomatyka, zmiany stylu życia, choroby cywilizacyjne, Wellness, program modułowy
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Wprowadzenie – przyczyny podjęcia refleksji nad usługami
zorientowanymi na osiągnięcie dobrostanu psychicznego
Zanim rozpocznie się rozważania na temat zdrowia, przede wszystkim
tego psychicznego, które jest przewodnim przedmiotem opracowania, należy
zadać sobie pytanie, czym właściwie jest zdrowie. Niezbędnym jest uświadomienie sobie, że zdrowie to nie tylko brak choroby. Z tym poglądem zgadza się
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia zawarła w 1946 r. następującą definicję: „zdrowie to pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby czy niedomagania (niepełnosprawności, ułomności)”1. Niedawno owa podstawowa definicja została rozszerzona o sprawność jednostki do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a także wymiar duchowy2.
Jako że niniejsza praca ma na celu przybliżenie kwestii leczenia i profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego, niezbędnym jest poświęcenie
szczególnej uwagi określeniom, które można znaleźć poszukując definicji
zdrowia psyche. Na stan psychiczny człowieka składają się rozmaite elementy,
pośród których wyróżnić można czynniki biologiczne, indywidualne (empiryczne), społeczne (w tym rodzinne), ekonomiczne oraz środowiskowe. Jak za
Światową Organizacją Zdrowia (WHO) cytuje Jagoda Tracz-Dral: „[zdrowie
to] stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie
i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”3. W przypadkach poważnych nieprawidłowości na poziomie psychicznym pojawiają się objawy, które często można zaklasyfikować jako konkretne
zaburzenia psychiczne.
Przy tak przejrzyście sformułowanych definicjach zdrowia, można by
było oczekiwać, iż wszystkie aspekty składające się na dobrostan człowieka
będą respektowane w równym stopniu i z należytą starannością. Niemniej jednak, wydaje się, że przez długi czas ciało stanowiło dominantę w rozważaniach
na temat zdrowia. Czołowa pozycja somy w hierarchii zdrowia mogła stanowić
naturalną konsekwencję długoletniej tendencji do postrzegania człowieka jako
1

Cybulski M., Podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia i choroby;
https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opiekimedycznej/uzs/wyklad_uzs.pdf [dostęp: 11.09.2021].
2
Czym jest właściwie zdrowie? – portal DOZ.pl; https://www.doz.pl/czytelnia/a14345Czym_wlasciwie_jest_zdrowie [dostęp: 11.09.2021].
3
Tracz-Dral J., Zdrowie psychiczne w Unii Europejskiej, Kancelaria Senatu, Biuro
Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa 2019, str. 7; https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/175/plik/ot-674_zdrowie_psychiczne.pdf
[dostęp: 07.09.2021].
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maszyny, co nadal znajduje swoją kontynuację w sztuce futurystycznej
i dążeniach na polu techniki robotycznej (której domeną są także prace nad
sztuczną inteligencją). W opozycji do takiego postrzegania powstał model biopsychospołeczny. Ów model skłaniał do uwzględniania w równym stopniu
aspektu fizycznego, psychicznego oraz relacji społecznych jednostki4. W literaturze przedmiotu znaleźć można przypomnienie, że już trzysta lat temu Spinoza wdrożył pojęcie tożsamości ciała i duszy, głosząc że właśnie ta jedność
psyche i somy jest zasadą bytu5. Idąc tym tokiem rozumowania, podział na choroby fizyczne i psychiczne jest wręcz nieadekwatny, gdyż człowiek zawsze
stara się o przywrócenie równowagi z uwzględnieniem wszystkich elementów.
Doświadczenie wykazało, iż myśl Spinozy miała charakter raczej idealistyczny, gdyż system zdrowotny oraz całe społeczeństwo ustawicznie przyznają priorytet ciału.
Obecnej sytuacji nie sprzyja także postęp technologiczny. Jako iż wykonuje się precyzyjne badania diagnostyczne i skomplikowane mikrochirurgiczne zabiegi, kontakt międzyludzki i rozmowa wydają się drugorzędne i są
deprecjonowane.
Niezmiernie ważne jest także zauważenie, że na przestrzenni lat wokół
terminu „psychika” narosły negatywne konotacje. Chociaż współcześnie istnieje wiele możliwości i form wsparcia osób cierpiących na dolegliwości na tle
psychicznym, nadal odczuwalna jest stygmatyzacja sięgania po tę pomoc.
Na potrzebę wzmożonego zainteresowania zdrowiem psychicznym
wskazują także statystyki. Jak wskazuje raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej pt. „Health at a Glance:
Europe 2018, ponad 17,3% mieszkańców Unii Europejskiej zmagało się z zaburzeniami psychicznymi takimi jak depresja, zaburzenia lękowe i te związanie
z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków)6. Warte zauważenia są również koszty zaburzeń psychicznych w rozumieniu ekonomicznym i społecznym. Według raportu całkowity koszt złego stanu zdrowia psychicznego, w 28 krajach Unii Europejskiej, szacowany jest na ponad 4% PKB,
czyli ponad 600 miliardów euro7.
Współczesny świat coraz bardziej przyspiesza i zgodnie z logiką
związków przyczynowo-skutkowych, dynamika otaczającego nas środowiska
domyślnie przynagla reakcje jednostki. Stan psychiczny ogółu społeczeństwa
był wystarczająco alarmujący zanim jeszcze cały świat pogrążył się chaosie
4

Kugelstadt A., Gdy ciało i dusza wysyłają s.o.s. Jak przyczyny chorób odnaleźć
w psychice?, tłum. A. Grysińska, Kraków 2021, str. 44-45.
5
Ibidem.
6
Tracz-Dral J., str. 7.
7
Ibidem.
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wskutek wybuchu pandemii COVID-19. Z perspektywy zdrowia psychicznego
nie tylko lęk przez zakażeniem, ale również izolacja okazała się być szczególnie dotkliwą, gdyż kontekstem wyzwań rozwojowych są więzi z innymi ludźmi
lub separowanie się od nich8. Pandemii COVID-19 nie można jeszcze uznać za
definitywnie zażegnany kryzys, zatem najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego czasu na obserwację oraz refleksję nad dobrostanem psychicznym,
który obecnie wymaga od człowieka szczególnej troski.
Zmiany stylu życia na przestrzeni lat
Życie współczesnego społeczeństwa nieustannie przyspiesza. Nie chodzi tylko o rozwój gospodarki, ale być może przede wszystkim o postęp technologiczny jako odrębny proces oraz związaną z nim cyfryzację społeczeństwa.
Jednocześnie zwiększana jest również dyspozycyjność jednostki, jej wydajność
oraz konsumpcja. Wiele stałych struktur i kontekstów, do których ludzkość
przyzwyczajona była przez wieki lub, w niektórych przypadkach, tysiąclecia,
zaczynają zanikać. Dotyczy to m. in. wspólnot religijnych, które na przestrzeni
wieków zapewniały poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W przeciwieństwie do standardów minionych lat, obecnie zauważalne są tendencje do czynienia elastycznymi składowych życia, które z założenia powinny mieć charakter stałych. Wspomniana elastyczność z założenia nie jest negatywną cechą,
jednak zaadaptowana do fundamentalnych elementów codzienności, może
skutkować odczuwaniem lęku.
Skoro współczesne społeczeństwo wykazuje tendencję do operowania
według kryterium elastyczności, warto przyjrzeć się bliżej wyżej wspomnianemu zagrożeniu, które stanowi lęk. W opinii dr. Sławomira Murawca strach
odczuwany jest przed czymś konkretnym, pojawia się wskutek świadomości
zagrożenia, które jest identyfikowalne i z reguły ograniczone w czasie9. Strach
był potrzebny z ewolucyjnego punktu widzenia, gdyż ostrzegał człowieka
przed obecnym lub oczekiwanym zagrożeniem. Strachowi towarzyszyły wówczas pobudzenie i objawy cielesne, a odczuwający go człowiek najczęściej zastygał lub uciekał. Z kolei lęk wydaje się być powiązany z bojaźnią i martwieniem się, które mobilizowało naszych przodków do gromadzenia zapasów na
wypadek niekorzystnych warunków suszy i braku pożywienia.
Patrząc na taki zarys historyczny, doświadczanie lęku było logiczną
przezornością, jednak współcześnie zbyt często zdarza się, że człowiek dostrzega zagrożenie tam, gdzie go nie ma. Takie zachowania mogą wskazywać
na rozwijanie się zaburzeń lękowych, które uznaje się za najczęściej występujące zaburzenie psychiczne. Coraz częstszym problemem jest także fobia
8
9

Kugelstadt A., str. 69.
Pągowska E., Psychiatrzy, Sekrety polskich gabinetów, Kraków 2020, str. 55.
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społeczna, czyli lęk przed ludźmi i ich oceną. Przypuszcza się, że może to mieć
związek z digitalizacją i powszechnym korzystaniem z mediów społecznościowych.
Osoby zajmujące się zdrowiem psychicznym są wyraźnie zaniepokojone i prognozują, że wskutek zaistnienia pandemii liczba pacjentów w szpitalach i gabinetach psychiatrycznych wzrośnie. Spodziewany jest przede wszystkim wzrost liczby pacjentów cierpiących na stres pourazowy10. Możliwym jest
powracanie traumy spowodowanej pandemią, w postaci wspomnień, ruminacji,
koszmarów sennych, czy też flashbacków11.
Choroby cywilizacyjne
Styl życia kształtujący się na kanwie ideałów konsumpcjonizmu i technologizacji jawi się jako zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia jednostki. Nieustająca presja może przyczynić się do zachwiania homeostazy,
a wadliwe działanie jej mechanizmów zazwyczaj dotyka „słabego ogniwa”
w organizmie. W konsekwencji powstała choroba może ujawniać się pod postacią schorzenia somatycznego (jako np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, czy
też choroba wrzodowa), jak również zaburzeń psychicznych (w tym lękowych
oraz adaptacyjnych).
Odnosząc się do realiów XXI wieku, zaniedbaniem byłoby pominięcie
elementu, który, chociaż w różnym natężeniu i okolicznościach, nieustannie
towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów – stresu. Selye stworzył koncepcję
stresu jako zespołu zmian fizjologicznych powstających w organizmie na skutek działania bodźców awersyjnych (wywołujących ból lub inne nieprzyjemne
odczucia zarówno fizyczne jak i psychiczne)12. Dodatkowo, stres dzieli się na
mobilizujący (eustres) i negatywnie oddziałujący (distres). Aktywność jednostki motywowana eustresem wpływa na nią pozytywnie, gdyż wspomaga
tendencje samorozwojowe i w konsekwencji subiektywnie poprawia jakość życia. Distres z kolei jest wpływem nieproduktywnym, szkodzącym jednostce
i wpływającym destrukcyjnie na organizm.
Refleksja nad stresem jest niezbędna, jeśli pragnie się przybliżyć do
etiologii chorób cywilizacyjnych. Choroby cywilizacyjne definiuje się jako
schorzenia związane z negatywnymi aspektami stylu życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji XXI wieku. Na obraz współczesnych realiów

10

Ibidem, str. 335-336.
Ibidem.
12
Huber L., Style adaptacyjne do sytuacji stresowych w różnych grupach wiekowych,
a choroby cywilizacyjne XXI wieku; http://www.phie.pl/pdf/phe-2010/phe-2010-2268.pdf, str. 269 [dostęp: 08.09.2021].
11
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składają się przede wszystkim procesy globalizacyjne i urbanizacyjne, uprzemysłowienie społeczeństwa oraz technicyzacja codziennego życia.
Dynamicznie wzrastające tempo życia i związana z nim mnogość obowiązków w sferze zawodowej oraz prywatnej, pogoń za pieniędzmi oraz karierą naturalnie skutkują obniżoną aktywnością ruchową i siedzącym trybem
życia przeciętnego człowieka. Wyzwania, jakie stawia przed jednostką codzienność, obfitują w sytuacje stresogenne, które odpowiednio nawarstwione
w czasie mogą wywołać zjawisko, które nazywa się „stresem przewlekłym”.
W przypadku przeżywania symultanicznego – przewlekłego stresu fizjologicznego i psychologicznego – nawarstwienie negatywnej stymulacji na dwóch
płaszczyznach prowadzi do ogromnego zmęczenia. Jeśli oddziaływanie jest
wystarczająco długie i potencjalnie przybierające na sile wraz z upływem
czasu, spodziewanym efektem jest wyczerpanie organizmu. Tym samym, przewlekły stres przyczynia się do bezpośredniego lub pośredniego rozwoju chorób
cywilizacyjnych.
Lista schorzeń, które może uznać za cywilizacyjne sprawia wrażenie
bycia plastyczną, gdyż odzwierciedla aktualne tendencje, nieprzerwanie ewoluującego społeczeństwa. Pośród chorób cywilizacyjnych, wyróżnia się m.in.:
choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzycę, otyłość, anoreksję, bulimię,
depresję, choroby alergiczne.
Psychosomatyka
Niezdefiniowana jeszcze psychosomatyka pojawiała się w literaturze
już w starożytności. Początki psychosomatyki można upatrywać w antycznej
myśli greckiej, gdyż to właśnie Marek Tulliusz Cyceron w „Rozmowach tuskulańskich” wspominał, że emocje mogą zaburzać zdrowie fizyczne. Obraz
dopełnia sformułowanie Platona, którego cytuje Małgorzata Kronenberger:
„Największy błąd w leczeniu ciała ludzkiego polega na tym, że lekarze nie
znają całości. Żadna część nie będzie zdrowa, dopóki całość nie będzie
zdrowa”13.
Pojęcie „psychosomatyka” wprowadzono do medycyny znacznie później. W 1818 r. Johann Christian Heinroth po raz pierwszy użył określenia „psychosomatyka” w opisie zaburzeń snu, który w niedalekiej przyszłości stał się
przedmiotem szczególnego zainteresowania twórcy psychoanalizy, Sigmunda
Freuda. Można uznać, że psychosomatyka powstała jako połączenie medycyny
wewnętrznej z psychoanalizą.
Alexander Kugelstadt w poetycki sposób odnosi się do relacji pomiędzy psychiką a duszą, pisząc: „Historię ciała i duszy wciąż opowiada się na
13

Kronenberger M., Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Szczecin 2003.
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nowo. To historia miłosna dwóch istnień, które się szukają, ale nigdy naprawdę
się nie odnajdą, ponieważ przez stulecia powstała między nimi głęboka przepaść”14. W świadomości społecznej psychika i ciało są przedstawiane
w sposób antagonistyczny, co zdaje się odzwierciedlać system opieki zdrowotnej.
Do powstania rozbieżności pomiędzy ciałem i duszą bezspornie przyczynił się filozof René Descartes (1596-1650), który wobec utraty władzy przez
Kościół poczuł zwątpienie w prawo i rację istnienia, co w konsekwencji skłoniło go do poszukiwania podstaw własnej egzystencji. Podobnie jak filozofowie przed nim, René Descartes zaczął kwestionować postrzeganie poprzez
zmysły, takie jak wzrok i słuch, i doszedł do wniosku, że nie ma żadnej pewności, że generowane przez nie wrażenia są prawdziwe. Tak ugruntowany dualizm zakłada opozycyjną i sprzeczną dwoistość człowieka.
Psychosomatyka w pewnych założeniach odnajduje swoje odzwierciedlenie w zgoła odmiennej filozofii – monizmie antropologicznym. Jak zaznacza
ks. Krzysztof Góźdź, monizm antropologiczny „przyjmuje złożeniową strukturę bytów i analogiczny sposób bytowania dwóch zasad (elementów), które są
różnorodne, ale nie są sprzeczne (…) jeden byt człowieka stanowi ścisłą jedność, ale w dwoistości: elementu duchowego i cielesnego”15.
Podstawowym założeniem psychosomatyki jest to, że czynniki psychiczne i fizjologiczne wspólnie wpływają na wszelkie schorzenia, w różnym
stopniu w zależności od danego przypadku stanu chorobowego. Jan Tylka
w swojej książce poświęconej psychosomatyce definiuje ją w następujący sposób: „Psychosomatyka to całościowe ujmowanie problemów człowieka chorego. Postępowanie w psychosomatyce zmierza do zbadania wszystkich prawidłowych i nieprawidłowych funkcji organizmu, w aspekcie powiązań psychologiczno-fizjologicznych”16.
Funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego, który jest odpowiedzialny za czynności bezwarunkowe organizmu, jest związane ze stanem
psychicznym człowieka. Warto zauważyć zatem, iż równowaga psychowegetatywna jest nieodzownym warunkiem dobrego samopoczucia oraz prawidłowej aktywności jednostki. Niemniej jednak jednostka nie ma zdolności sterowania tym dwukierunkowym powiązaniem, a równowaga psychowegetatywna
charakteryzuje się nietrwałością i jest stanem podatnym na odchylenia.
14

Kugelstadt A., str. 35.
Góźdź K., Monizm czy dualizm antropologiczny?, 2010; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r2010t48-n2/Studia_Theologica_Varsaviensia-r2010-t48-n2-s45-62/Studia_Theologica_Varsaviensia-r2010-t48-n2-s45-62.pdf, s.45-46, dostęp: 06.04.2021.
16
Tylka J., Psychosomatyka, Warszawa 2000, s. 11.
15
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Postęp technologiczny umożliwił nam zaobserwowanie zależności,
które są esencją psychosomatyki. Jeśli zbada się mózg jednostki w urządzeniu,
które służy do funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
(fMRI), szybko stanie się jasnym, że każdy proces emocjonalny lub myślowy
poprzedzają reakcję elektryczne i biochemiczne17. Wobec tego staje się niepodważalnym stwierdzenie, że „res cogitans” i „res extensa” są ze sobą ściśle związane, ponieważ każdy stan psychiczny odnajduje swój korelat w fizjologicznym procesie mózgu.
Reflektując nad psychiką człowieka, warto wspomnieć o emocjach,
które pełnią określone funkcje. Wydawać by się mogło, że wskazują one na
istotne rzeczy, zanim zwrócą się ku nim myśli. Emocje mają na celu również
uświadomienie, że podjęcie działań, poprawienie danej sytuacji lub bliższe jej
zbadanie jest konieczne. Innymi słowy, emocje pełnią kluczową rolę w procesie
asymilacji w zmiennych warunkach otoczenia. Procesy socjalizacji i następnie
normy przejęte w poszczególnych grupach społecznych mogą skutkować próbami tłumienia emocji przez jednostkę. Ignorowanie i nieprzeżywanie emocji
w rezultacie często kładzie podwaliny pod rozwój chorób psychosomatycznych18.
Świadomość znaczenia spójności psychiki i ciała rodzi oczekiwania
wobec systemów wspierających zdrowie. W znakomitej większości przypadków widoczny jest jedynie dotknięty chorobą element ciała, bez dostrzeżenia
człowieka w specyficznym dla niego środowisku. Nie chodzi jednak o poświęcanie mniejszej uwagi ciału, lecz o nadanie większej wartości czynnikom psychicznym.
Wybrane konsekwencje bagatelizacji holistycznego podejścia do człowieka
Jak wspomniano, współczesne realia charakteryzują się obecnością
rozmaitych czynników stresogennych. W rozważaniach należy powrócić do
myśli Hansy Selye, który definiując pojęcie stresu, doszedł do wniosku, iż ma
on na celu nade wszystko przywrócenie równowagi w organizmie. Niemniej
jednak, Selye zauważył jednocześnie, że jeśli po zrealizowaniu przygotowań
do czynności, która wymaga wysiłku, stan pobudzenia nie powraca do normy,
z powodu potrzeby ponownego dostosowania się, organizm przechodzi do fazy
buntu, w której napotkane obciążenia zostaną przezwyciężone lub organizm
zaadaptuje się do danego poziomu stresu19. Co istotne, jeśli zmiany na etapie
buntu nie zakończą się pomyślnie, dochodzi do powstania zespołu

17

Kugelstadt A., str. 42-43.
Ibidem, str. 80.
19
Ibidem, str. 102-103.
18
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chronicznego stresu, które następnie przeistacza się w wyczerpanie i trwałe
uszkodzenie organizmu20. Ostatecznym efektem jest wystąpienie choroby.
Nie należy lekceważyć reakcji, jakie wskutek obecności stresu zachodzą w organizmie. Przygotowanie się do wymagających wysiłku okoliczności
naturalnie wiąże się z odpowiednimi procesami w ciele. W konfrontacji ze stresogenną sytuacją zazwyczaj dochodzi m. in. do napięcia mięśni oraz zahamowania pewnych potrzeb fizjologicznych (na przykład wstrzymanie oddawania
stolca). Organizm potrzebuje także większej ilości tlenu, w związku z czym
przyspiesza praca serca i wzrasta ciśnienie.
Zdrowie psychiczne jest współcześnie znacząco narażone i nie da się
ukryć, że coraz więcej osób diagnozuje się z zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. Należy nadać psychice wartość i nie lekceważyć alarmujących sygnałów. Nagannym byłoby bagatelizowanie chociażby faktu, że choroby psychosomatyczne mogą stać się chorobami przewlekłymi, co objawia się
przenoszeniem się dolegliwości z jednego narządu na drugi. Osoby cierpiące
na przewlekłe choroby psychosomatyczne nie podejmują wówczas działań,
które przyczyniłyby się do pokonania choroby, a pośród skutków choroby wymienić można bezrobocie, przedwczesną emeryturę, znaczące obniżenie jakości życia i następne zaburzenia funkcji organizmu21.
Za najbardziej znamienną i skrajną konsekwencję lekceważenia złego
stanu psychicznego i braku holistycznego podejścia do zdrowia człowieka
z całą pewnością można uznać zamach na własne życie. Jak wskazują statystyki
w Polsce liczba osób, które giną z powodu samobójstwa przewyższa liczbę
ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych22. Co więcej, liczba tego typu
zgonów przekracza liczbę zgonów w wypadkach samochodowych nieprzerwanie od roku 201223. W kategorii udanych prób samobójczych Polska plasuje się
na 14 miejscu w Europie24.
Niewątpliwie istnieje wiele powodów, które mogą skłonić jednostkę do
popełnienia samobójstwa. Niemniej jednak, jak wynika ze statystyk, zaburzenia psychiczne mają druzgocącą przewagę nad innymi przyczynami. Analizując statystyki zamachów samobójczych w latach 2017-2020, można zauważyć,
że spośród ustalonych przyczyn podjęcia próby samobójczej, zaburzenia
20

Ibidem.
Ibidem, str. 344.
22
Wrona A., Więcej osób umiera w Polsce z powodu samobójstwa niż w wypadkach
drogowych?, Pravda, 13 maja 2021; https://pravda.org.pl/wypowiedzi/samobojstwa/
[dostęp: 14.09.2021].
23
Ibidem.
24
Ibidem.
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psychiczne niemal dwukrotnie przewyższają m. in. przemoc w rodzinie, którą
powszechnie uznaje się za skrajnie obciążające doświadczenie. Dla przykładu,
w 2017 r. jako powód zamachu samobójczego uzgodniono następująco: zaburzenie psychiczne – 2 247 osób; nieporozumienia rodzinne/przemoc w rodzinie
– 1 225 osób; zawód miłosny – 1 132 osób; złe warunki ekonomiczne/długi –
439 osób; choroba fizyczna – 269 osób25.
Szacuje się, że na całym świecie każdego roku popełnia samobójstwo
powyżej 800 000 osób – jedna osoba co 40 sekund26. Problem zachowań autodestrukcyjnych niestety dotyczy również dzieci i młodzieży. W Polsce zamachy samobójcze są drugą przyczyną zgonów wśród nieletnich27.
Analizując etiologię wyzwalania zachowań autodestrukcyjnych, prof.
zw. dr hab. Brunon Hołyst (autor podręcznika akademickiego „Suicydologia”),
w rozmowie z Agnieszką Budo, mówi o dwóch zespołach czynników: suicydogennym układzie sytuacyjnym oraz osobniczych skłonnościach samobójczych28. Za determinantę podjęcia próby samobójczej uznawane jest nałożenie
się na siebie tych dwóch struktur29. Predyspozycji do pojęcia próby samobójczej można się również doszukiwać w cechach osobowości. Zalicza się do nich
labilność emocjonalną, symptomy zaburzenia osobowości typu borderline
w tym zmienność nastroju, drażliwość, impulsywność i gwałtowność.
Kolejnym czynnikiem suicydogennym jest uzależnienie behawioralne.
Uzależnienia behawioralne mogą przybierać różne formy, pośród których najczęściej spotykanymi są hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm,
uzależnienie od komputera i/lub Internetu, ćwiczeń fizycznych bądź jedzenia.
Patologiczne używanie Internetu jest silnie związane z zamachami samobójczymi. Zaobserwowano, że wśród osób w wieku 20-49 lat, wyszukujących informacji o samobójstwach i prowadzących dyskusje na temat zdrowia psychicznego w sieci, wzrosła liczba myśli samobójczych30.
Samobójstwa są problemem zdrowia nie tylko jednostkowego, ale i publicznego. Jak słusznie zauważa Hołyst, do którego myśli odwołują się
25

Zamachy samobójcze od 2017 roku – Zamachy samobójcze – Statystyka; https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html [dostęp: 14.09.2021].
26
Kielan A., Olejniczak D., Czynniki ryzyka oraz konsekwencje zachowań samobójczych z uwzględnieniem problematyki samobójstw dzieci i młodzieży, str. 9;
https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/680/536 [dostęp:
15.09.2021].
27
Ibidem.
28
Samobójstwo – ucieczka przed światem czy wołanie o pomoc?; https://www.nationalgeographic.pl/artykul/samobojstwo-ucieczka-przed-swiatem-czy-wolanie-o-pomoc
[dostęp: 15.09.2021].
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Kielan A., str. 9.
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Ibidem.
43

K. Borkowski, W. Drogoś, Mental (& Physical) Wellness – implementacja…

Aleksandra Kielan i Dominik Olejniczak, jeżeli dochodzi do próby samobójczej dokonanej, wtedy skutki samobójcy będą ponosili jego bliscy i tylko nieudane zamachy samobójcze można badać w kontekście skutków jednostkowych31.
Społeczny charakter zjawiska ma związek z permanentnym zerwaniem
więzi międzyludzkich oraz przerwaniem odgrywania ról społecznych, co
w efekcie dezintegruje społeczeństwo. W literaturze przedmiotu znaleźć można
informację, że „Samobójcza śmierć jednego człowieka dotyka 4-10 osób z najbliższego otoczenia oraz do 20 innych osób, pozostających w pośrednich relacjach”32. Środowisko samobójcy boryka się wówczas z poczuciem wstydu,
gniewem, wyrzutami sumienia i wieloma innymi, bardzo silnymi emocjami,
których kumulacja wpływa na stan psychiczny osób przeżywających żałobę.
Dokonanie zamachu na własne życie może wyznaczyć również patologiczny
wzorzec, za którym mogą podążać inni – mówi się wtedy o tak zwanym efekcie
Wertera. Podążając tym tokiem myślenia, można stwierdzić, że społeczeństwo
ponownie znajduje się w okresie burzy i naporu, już nie tym literackim, lecz
rzeczywistym związanym z zagrożeniami dla zdrowia społeczeństwa.
Obecna oferta usług, które sprzyjają osiągnięciu dobrostanu psychicznego
Obecnie dostępna oferta usług, które sprzyjałyby osiągnięciu dobrostanu psychicznego, jest wyraźnie spolaryzowana. Bardzo ważne jest odróżnienie procesu odzyskiwania zdrowia od intencjonalnej dbałości o stan psychiczny
i prewencji odchyleń od satysfakcjonującej normy. Równie ważny jest sposób
świadczenia usługi i prawidłowe przedstawienie oferty, które nie stygmatyzuje
osób z niej korzystających.
Rozważania warto zacząć od usług, które przyczyniają się nade
wszystko do przywrócenia utraconego zdrowia psychicznego. Pośród miejsc,
w których można liczyć na otrzymanie pomocy wyróżnia się z całą pewnością
zarówno szpitale i oddziały psychiatryczne, jak i prywatne kliniki. Dodatkowo,
jednym z priorytetów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
2008-201333, była budowa hosteli terapeutycznych i mieszkań chronionych.
Obie te formy pomocy społecznej bardzo często korelują z założeniami psychiatrii środowiskowej, której zwolennicy przykładają szczególną wagę do
ograniczenia leczenia zaburzeń psychicznych poprzez hospitalizację.

31

Ibidem, str. 20.
Ibidem, str. 20-21.
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Mieszkania chronione - to kierunek nowoczesnej psychiatrii środowiskowej;
https://tacyjakja.pl/mieszkania-chronione-to-kierunek-nowoczesnej-psychiatrii-srodowiskowej/ [dostęp: 16.09.2021].
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Dostępną formą są także hostele terapeutyczne dedykowane osobom,
które wymagają stworzenia całego systemu wsparcia, w tym miejsca pracy lub
mieszkania. Hostele terapeutyczne pełnią ważną rolę w procesie przywracania
prawidłowego zdrowia psychicznego, ponieważ niejednokrotnie zdarza się niestety, że warunki w domu rodzinnym przyjmują charakter sabotażowy
i w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwiają przeprowadzenie postępowania terapeutycznego.
Jeśli chodzi o wyżej wspomniane formy pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, wyłania się problem formalizacji procesu terapeutycznego, który często ma charakter obligatoryjny. Samo nazewnictwo placówek
implikuje istnienie znaczącego problemu, który wymaga nie tyle podjęcia dobrowolnych działań przez jednostkę, co zewnętrznej interwencji instytucji.
W treściach publikowanych przez tego typu organizacje częściej niż „osoba”
znajduje się termin „pacjent”. Takie określenia, jakkolwiek niejednokrotnie
trafne, częściowo dehumanizują jednostkę dotkniętą chorobą, która to osoba
będąc świadomą zaburzenia, dodatkowo otrzymuje komunikat potwierdzający
jej negatywną odmienność. Wszystko to może również przyczynić się do stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zupełnie odrębną kategorię stanowią usługi oferowane w SPA &
Wellness. Jak zaznacza Bożena Alejziak, „przyjmuje się, że określenie „spa”
pochodzi od łac. spargere – zraszać lub też jest akronimem łac. zwrotu sanus
per aquam – zdrowy dzięki wodzie lub sanitas per aquas – zdrowie dzięki wodom”34. W związku z tym, w ośrodkach SPA woda jest uznawana za fundamentalny element i jest ona wykorzystywana w wielu postaciach.
Przyjrzawszy się etymologii terminu „SPA”, warto wyjaśnić również
pojęcie „Wellness”. Użycie słowa „wellness” (w archaicznej formie) w języku
angielskim, mającego oznaczać przeciwieństwo „choroby” lub „stan dobrego
samopoczucia lub zdrowia”, zgodnie z Oxford English Dictionary sięga 1650
r.35 Termin „Wellness” można rozumieć jako szeroko zakrojoną filozofię, za
którą nie kryją się wybrane zabiegi regeneracyjne, ale całościowe dobre samopoczucie wynikające z prawidłowego stanu zdrowia. Chociaż Wellness i SPA
34

Alejziak B., Usługi SPA & Wellness jako element zdrowego stylu życia w Turystyka
i Rekreacja, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
tom 11/2014, nr 2, s. 73; https://www.researchgate.net/profile/Dariusz-OlszewskiStrzyzowski/publication/331825560_Konsorcja_produktowe_jako_przyklad_dzialan_integracyjnych_w_turystyce/links/5c8ecd28299bf14e7e827630/Konsorcja-produktowe-jako-przyklad-dzialan-integracyjnych-w-turystyce.pdf#page=73 [dostęp:
16.09.2021].
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History of Wellness – Global Wellness Institute, tłum. własne; https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/history-of-wellness/ [dostęp: 17.09.2021].
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są współcześnie ściśle skorelowane, działania w duchu Wellness charakteryzują się tym, że nie jest niezbędnym korzystanie z zabiegów w asyście profesjonalistów.
Z uwagi na przedmiot niniejszego artykułu, warto przyjrzeć się bliżej
wpływowi zabiegów SPA & Wellness na psychikę człowieka. Jeremy McCarthy, dyrektor do spraw SPA & Wellness w Mandarin Oriental Hotel Group,
zwraca uwagę na fakt, iż doświadczenia SPA obfitują w bodźce sensoryczne,
które mają na celu przekroczenie granicy umysł-ciało36. McCarthy
w swoich rozważaniach odnosi się do badań przeprowadzonych przez Penny
Kendall-Reed i Stephena Reeda, którzy 52 pacjentom, hospitalizowanym z powodu lęków i depresji, zalecili skorzystanie z 30-minutowych masaży przez
5 dni z rzędu37. Badania wykazały, iż już po upływie jednego tygodnia, u wspomnianych 52 pacjentów wykryto niższy poziom hormonu stresu we krwi, moczu i ślinie oraz większe subiektywne odczucie zmniejszenia lęku w porównaniu z grupą kontrolną38.
Jak wynika w powyższych rozważań, ofertę usług sprzyjających dobrostanowi psychicznemu można podzielić wstępnie na dwie ambiwalentne
kategorie. Dedykowane placówki, do których zaliczyć można szpitale, oddziały
psychiatryczne i prywatne kliniki zdają się być koniecznymi azylami dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, nie chroniąc ich jednak przed potencjalną stygmatyzacją. Należy zaznaczyć, że ten typ schronień, skupiając się na leczeniu,
wydaje się tylko w niewielkim stopniu realizować (równie ważne) cele prewencyjne. Z kolei w obiektach SPA & Wellness niezmiernie rzadko stosowana jest
strukturyzacja pobytu, która zagwarantowałaby zoptymalizowanie prozdrowotnych efektów. Pożytecznym byłoby wprowadzenie planu działań terapeutycznych, gdyż spontaniczny wybór usług w wymiarze jedno- lub kilkudniowego pobytu może spowodować tymczasową poprawę kondycji psychicznej,
jednak w stosunku do spójnego, skoordynowanego i intencjonalnego działania,
może w mniejszym stopniu przyczyniać się do długofalowych pozytywnych
rezultatów.
Implementacja programu: pryncypia wraz z koncepcją modułową
Implementacja usług zorientowanych na osiągniecie dobrostanu psychofizycznego w obiektach hotelarskich wymaga od realizatora zastosowania
się do kilku pryncypalnych zasad, które mają kluczowe znaczenie w powodzeniu przedsięwzięcia. Ważnym jest przyjęcie założenia, iż odchylenia od prawidłowego stanu psychofizycznego winny być adresowane w sposób, który sięga
36

McCarthy J., The Psychology of Spas & Wellbeing. A Guide to the Science of Holistic Healing, tłum. własne, Charleston 2013, str. 19.
37
Ibidem, str. 78.
38
Ibidem.
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źródła nieprawidłowości. Najistotniejszymi są: profilaktyka i leczenie u źródła,
które przynoszą niewymiernie większe korzyści w porównaniu z uzdrawianiem
objawowym.
Celem umożliwienia skutecznej rekonwalescencji psychofizycznej,
niezbędnym jest spełnienie wymogów, które odnoszą się do lokalizacji obiektu
hotelarskiego. Na pierwszy plan wysuwają się warunki klimatyczne. Należy
zwrócić uwagę na klimat miejsca, w którym znajduje się obiekt hotelarski,
w tym przede wszystkim na jakość powietrza oraz wody w pobliskich akwenach (jeśli takowe występują). Należy podkreślić, że obiekt hotelarski nie może
znajdować się w niewielkiej odległości od zakładów produkcyjnych, a także
wszelkiego rodzaju spalarni oraz silnie eksploatowanych szlaków komunikacyjnych. Zaleca się również położenie poza zasięgiem pokrycia sieciowego.
Lokalizacja oraz infrastruktura obiektu hotelarskiego powinna spełniać oczekiwania komfortu, który jest niezbędny do regeneracji psychofizycznej. Na komfort pobytu niewątpliwie składa się także poziom hałasu, który nie może przekraczać zalecanej normy. Co więcej, nie należy bagatelizować otoczenia w rozumieniu społeczności lokalnej. Należy dokonać obserwacji i ewaluacji kompatybilności ludności miejscowej, by uniknąć potencjalnych konfliktów, które
mogłyby zaistnieć podczas prowadzenia działalności.
Aby pobyt „dekompresyjny” przebiegał w sposób niezakłócony, zalecane jest wprowadzenie systemu, który wymagałby od gości pozostawienia do
przechowania rozpraszających i niejednokrotnie stresogennych urządzeń elektronicznych w momencie zameldowania. Niewskazane jest również udostępnianie telewizji oraz Internetu, które w znaczący sposób mogłyby przeciwdziałać osiąganiu dobrostanu psychofizycznego.
W kwestii wyżywienia, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z usług cateringowych. Przy wyborze takiej formy, należy upewnić
się, że wybrany usługodawca spełnia wymagania dotyczące jakości dostarczanych posiłków oraz realizuje zamówienia według wyznaczonych kryteriów dietetycznych. Jest to bardzo ważne, gdyż odpowiednie pożywienie ma pełnić rolę
w procesach optymalizujących stan psychofizyczny.
Wskazane jest także świadczenie usługi housekeepingu na wyraźne żądanie gościa. Ma to na celu utrzymanie komfortu pobytu, który nie powinien
być zakłócany przez arbitralnie wyznaczone godziny świadczenia usługi przez
personel sprzątający.
Obiekt hotelarski powinien mieć charakter ośrodka z ograniczonym dostępem. Niedopuszczalnym jest niemonitorowany przepływ osób trzecich,
które nie rozumiejąc misji działalności, mogą przyczynić się do sabotażu zamierzonych efektów pobytu.
Należy zaznaczyć, że implementacja programu opiera się na koncepcji
modułowej. W praktyce oznacza to, że pakiet usług musi uwzględniać zabiegi,
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które sprzyjają zarówno zdrowiu psychicznemu, jak i fizycznemu. Podczas
tworzenia oferty usługowej, warto wziąć pod uwagę skorzystanie z modelu turnusowego, gdyż w zależności od wymagań psychofizycznych oraz oczekiwań
korzystających z usługi, pobyt może być odpowiednio dłuższy lub krótszy.
Należy pamiętać, że zabiegi i systemy działania przedstawione w kolejnych podrozdziałach nie stanowią wyczerpującej listy możliwych rozwiązań.
Niniejsza praca ma nade wszystko nakreślić kierunek postępowania w oferowaniu usług mających przyczynić się do osiągniecia dobrostanu psychofizycznego. Opracowanie nie ma jednak charakteru kompleksowego instruktażu, dlatego przy tworzeniu ostatecznej oferty należy zgłębić sposób realizacji wybranych metod.
Ze względu na bezpośrednie powiązanie usług ze zdrowiem usługobiorcy, zaleca się przygotowanie i implementację ankiety o charakterze wywiadu medycznego, której uzupełnienie jest warunkiem pobytu. Warto umieścić w ankiecie informację o tym, że oferowane usługi mogą w różnym stopniu
przynosić zamierzone korzyści ze względu na indywidualne predyspozycje
psychofizyczne osoby z nich korzystającej.
W zależności od konfiguracji usług oraz ich charakteru, należy bezwzględnie zweryfikować, czy wybrane rozwiązania wymagają nadzoru lekarza
specjalisty. Niemniej jednak, jeśli nawet nie istnieje bezpośrednia potrzeba nieustannego nadzoru medycznego, zaleca się nawiązanie stałej kooperacji z personelem pielęgniarskim i odpowiednio wykwalifikowanymi lekarzami, z których usług korzystać można okresowo lub w potrzebie konsultacji, czy też wykonania badań diagnostycznych.
Strefa fizyczna
Aspekt fizyczny człowieka niewątpliwe stanowi kluczowy element
pełnego zdrowia jednostki, zatem w niniejszym fragmencie artykułu przedstawione zostały wybrane zabiegi oraz metody, których działanie określono jako
korzystne dla dobrostanu fizycznego jednostki. Pośród nich wyróżnić można
m. in. tlenoterapię hiperbaryczną.
Zgodnie z definicją Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki w Terapii
Tlenem Hiperbarycznym, do której odnoszą się autorzy tekstu pod tytułem
„Aktualny stan medycyny hiperbarycznej w Polsce”, „hiperbaria tlenowa (hyperbaric oxygenation – HBO) jest metodą leczenia polegającą na oddychaniu
100% tlenem pod ciśnieniem wyższym od lokalnego ciśnienia atmosferycznego w odpowiednio skonstruowanej komorze ciśnieniowej”39.
39

Łatka U., Kuliński W., Knefel G., Sieroń A., Aktualny stan medycyny hiperbarycznej
w Polsce, str. 9; http://www.creator-reh.pl/wp-content/uploads/2015/07/14_Aktualnystan-medycyny-hiperbarycznej-w-Polsce.pdf [dostęp: 20.09.2021].
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Pośród korzyści wynikających z tlenoterapii hiperbarycznej wyróżnia
się m. in.: zwiększenie dopływu tlenu w przypadku uszkodzeń obszaru ciała
oraz poprawę ukrwienia takowej części przez zwężenie naczyń centralnych,
a zwiększenie przepływu przez tkanki uszkodzone; zmniejszenie obrzęku
uszkodzonych tkanek; hamowanie namnażania się bakterii; zwiększenie skuteczności antybiotykoterapii; zwiększenie produkcji kolagenu; zwiększenie aktywności przeciwbakteryjnej40. Warto zauważyć, że regeneracja rozpoczęta
podjęciem tlenoterapii hiperbarycznej nie kończy się wraz z zakończeniem sesji. Szacuje się, że pozytywne oddziaływanie trwa jeszcze od 3 do 4 miesięcy
po zakończeniu terapii41.
Należy pamiętać, że sesje tlenoterapii hiperbarycznej wymagają adekwatnego przygotowania oraz kompetentnych specjalistów z tej dziedziny. Jak
zaznaczają eksperci, przed rozpoczęciem leczenia poprzez tlenoterapię hiperbaryczną oraz po wykonaniu odpowiedniej ilości sesji hiperbarycznych, u poddanych terapii osób należy wykonać oksymetrię przezskórną42. Jest to powszechnie stosowana, nieinwazyjna metoda, która umożliwia kontrolę stężenia
tlenu w tkankach przed oraz w trakcie tlenoterapii hiperbarycznej43.
Kolejną terapią, która korzystnie wpływa na zdrowie fizycznie jednostki jest z całą pewnością helioterapia, czyli terapia promieniowaniem słonecznym. Odkrycia pozytywnych efektów ekspozycji na promieniowanie słoneczne przypisuje się duńskiemu lekarzowi Nielsowi Rybergowi Finsenowi,
który za swoje badania nad sposobami wykorzystania światła w medycynie
otrzymał Nagrodę Nobla w 1903 r.44
Jako korzyści płynące z helioterapii wymienić można m. in.: wspomaganie gojenia się zranień, ropnych wykwitów i zapaleń skóry; przyspieszenie
metabolizmu, które nie tylko skutkuje łatwiejszym spalaniem kalorii, ale również sprawniejszym oczyszczaniem organizmu z toksyn; zwiększanie płodności; poprawienie wydolności serca; normalizację ciśnienia krwi; złagodzenie
bólu stawów; regulację rytmu biologicznego (okołodobowego)45. Wspomniawszy o regulacjach rytmów biologicznych, warto podkreślić, że istnieją liczne
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Ibidem, str. 10-11.
Jak poprawić kondycję? – tlenoterapia hiperbaryczna w sporcie; https://o2klinika.pl/tlenoterapia-hiperbaryczna-w-sporcie/ [dostęp: 20.09.2021].
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Łatka U., Kuliński W., str. 11.
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Ibidem.
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Helioterapia - leczniczy wpływ słońca na różne choroby; https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/metody-alternatywne/helioterapia-leczniczy-wplyw-slonca-na-roznechoroby-aa-hopP-r5wk-fZFy.html [dostęp: 19.09.2021].
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Ibidem.
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dowody, które wskazują na istotną rolę zaburzeń rytmów okołodobowych
w patofizjologii depresji.
Aby terapia światłem słonecznym przyniosła oczekiwane, pozytywne
rezultaty, należy pamiętać, że są pewne zasady jej przeprowadzania. Istotnym
jest zażywanie kąpieli słonecznych z umiarem, chroniąc przy tym skórę przy
użyciu m. in. kremów z filtrami UVA i UVB. Równie ważnym jest pora ekspozycji na słońce. Zaleca się, by wychodzić na dwór w godzinach do 11, lub
po 16, kiedy promieniowanie jest mniej intensywne. Należy zadbać także
o oczy i zasłonić je okularami wyposażonymi w odpowiednie filtry przeciwsłoneczne.
W przypadku umiejscowienia obiektu hotelarskiego w niedalekich odległościach od morza, warto wprowadzić do oferty usługowej talasoterapię. Nazwa wywodzi się od greckiego słowa „thalassa”, które oznacza morze, zatem
w uproszczeniu można rzec, że jest to terapia, która wykorzystuje związki zawarte w wodzie morskiej oraz jej otoczeniu. W talasoterapii wykorzystuje się
m.in. wyciągi z alg, sól, wodę morską, błoto oraz inne substancje pochodzące
z morza, w tym te pochodzenia zwierzęcego.
Przełomowym momentem w historii talasoterapii było odkrycie dokonane przez Rene Quintona. W 1897 r. francuski biolog udowodnił, że skład
chemiczny wody morskiej jest zbliżony do składu osocza ludzkiej krwi, a podobieństwo tych składów pozwala na przyswajanie na drodze osmozy wszystkich związków zawartych w wodzie morskiej46.
Należy zaznaczyć, że oddziaływanie morza na organizm człowieka nie
jest wybiórcze (na wybrane partie ciała), lecz ogólnoustrojowe. Talasoterapia
jest złożona, a doświadczenie jej oddziaływania można nazwać polisensorycznym. Na talasoterapię składają się m.in.: aerozoloterapia; klimatoterapia; hydroterapia oraz helioterapia.
Można z całą pewnością stwierdzić, że nadmorskie powietrze zawiera zdecydowanie mniej zanieczyszczeń oraz alergenów, w porównaniu z tym mierzonym w głębi kraju. Nad morzem obecna jest duża ilość aerozolu wody morskiej,
zatem powietrze bogate jest w liczne pierwiastki, w tym: jod, brom, wapń
i magnez. Należy zaznaczyć, że takie warunki doskonale wpływają na drogi
oddechowe, gdyż aerozol przyczynia się do upłynnienia zalegających wydzielin, które następnie są odkrztuszane przez jednostkę. W związku z tym talasoterapia jest szczególnie zalecana osobom cierpiącym z powodu chorób układu
oddechowego, w tym astmy.
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Kwaśniak M., Litwińska M., Talasoterapia, jak kuracja wykorzystująca dary morza, str. 67; https://pzie.kwspz.pl/wp-content/uploads/KWSPZ20czasopismo_1_19_rozdz_10.pdf [dostęp:19.09.2021].
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Jednym z elementów składających się na talasoterapię jest kąpiel
w wodzie morskiej. Ze względu na warunki klimatyczne, kąpiele w Morzu Bałtyckim kwalifikuje się jako terapię z grupy zimnych zabiegów o maksymalnej
sile działania bodźcowego47. Adekwatne do tolerancji jednostki korzystanie
z kąpieli morskiej wspomaga fizjologiczną odporność organizmu na zimno.
Jest to bardzo ważne, gdyż przypuszcza się, że naturalne mechanizmy termoregulacji są zaburzane przez współczesne warunki życia.
Oczywistym stwierdzeniem jest to, że sposób i rodzaj konsumowanych
produktów, które składają się na dietę człowieka stanowią szalenie ważny element stylu życia człowieka, będąc tym samym determinantą zdrowia fizycznego. Warto zatem przyjrzeć się rozwiązaniom żywieniowym przedstawianym
przez specjalistów w tej dziedzinie.
Ciekawą koncepcją żywienia jest ta sformułowana przez Bircher-Bennera, który w 1897 r. otworzył klinikę w Zurichu, w Szwajcarii, w której prowadził leczenie dietą surówkową48. Bircher-Benner zwrócił uwagę na sposób
przygotowywania pożywienia. Przestrzegał on przed obróbką termiczną pokarmów, która wskutek działania wysokiej temperatury denaturuje białka, tłuszcze
i węglowodany. Tym samym wyraził on potrzebę ochrony potencjału energetycznego pokarmów. W diecie tej najważniejszą rolę odgrywały surowe owoce
i jarzyny, które nazywał pierwszego rzędu akumulatorami energii słonecznej
(Sonnenlichtnahrung)49. Zalecał on, by wspomniane surowe owoce i jarzyny
uczynić kluczową częścią diety (50% codziennego pożywienia), jako że przypisywał im najwyższą wartość biologiczną.
Rozpoczęcie dietoterapii Bircher-Bennera stanowił okres żywienia surówkami, które w cięższych przypadkach mogły być tymczasowo zastąpione
spożywaniem soków przygotowanych z surowych jarzyn i owoców (przy jednoczesnym stosowaniu emulsji z roztartych migdałów). W zależności od danej
jednostki, takie żywienie surówkowe mogło trwać kilkanaście dni lub tygodni.
Następny etap stanowił okres diety przejściowej, która urozmaicała surówki
o chleb razowy, mleko i gotowane warzywa. Po zakończeniu tych etapów
można było w końcu przejść na dietę „normalną”, która miała być stosowana
na stałe. Końcowa dieta miała nadal charakter surówko-jarski, bez mięsa i ryb,
z udziałem razowego chleba, owoców oraz naparów z ziół50.
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Ibidem, str.68
Wiśniewska-Roszkowska K., Rola dietetyki i higieny jako czynnika zdrowotnego
w Teoria i metodyka ćwiczeń relaksowo-koncentrujących red. S. Grochmal, wydanie
IV, Warszawa 1986, str. 81.
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Ibidem, str. 83-84.
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Reflektując nad dietetyką, warto pochylić się również nad mniej oczywistym aspektem, który stanowi profilaktyka zdrowotna realizowana za pomocą przeprowadzania okresów wstrzymania się od przyjmowania pokarmów.
Mechanizm leczenia głodówkami opiera się na głębokim oczyszczeniu organizmu, który wskutek wdrożenia endogennego odżywiania według hierarchii
ważności, zużywa w pierwszej kolejności złogi i nadmiary tkanki. W praktyce
oznacza to ginięcie komórek starych i zwyrodniałych, przy czym organizm
wchłania stare ogniska zapalne, a oczyszczenie prowadzi w rezultacie do morfologicznego odmłodzenia komórek51.
Jak zaznacza Kinga Wiśniewska-Roszkowska: „wskazania do głodówek wynikają już z ich mechanizmu leczniczego: stosujemy je tam, gdzie podejrzewamy obciążenie ustroju patologicznym nadmiarem substancji na skutek
długotrwałego przekarmienia. Toteż główne wskazania do leczenia głodówkami stanowią: miażdżyca, otyłość, nadciśnienie, choroba wieńcowa, niewydolność krążenia i ogólnie biorąc przedwczesne starzenie się”52.
Strefa psychiczna
Zdrowie psychiczne, jak wykazano w poprzednich rozdziałach, wydaje
się być równoznacznie, jeśli nie bardziej wrażliwe na odchylenia od normy.
Warto zatem zastanowić się, jakie rozwiązania i formy leczenia oraz profilaktyki można byłoby wdrożyć m.in. w obiektach hotelarskich.
Interesujące podejście reprezentuje arteterapia. Coraz bardziej ugruntowane staje się przekonanie, że twórczość artystyczna może spełniać funkcje
adaptacyjne, terapeutyczne oraz edukacyjne. Arteterapia to psychoterapia przez
sztukę oraz warsztaty edukacji twórczej. Należy wspomnieć, że tworzenie nie
ma charakteru profesjonalnego i ma przede wszystkim przyczyniać się do realizacji założeń terapeutycznych. Popek, na którego powołuje się Kinga Wiśniewska-Roszkowska, zaznacza, że do funkcji kreacji plastycznej zalicza się
funkcję: poznawczą; rozwojową; wychowawczą; ekspresyjno-kreacyjną; kompensacyjną; projekcyjną; terapeutyczno-katarktyczną; motywacyjną53.
Istotnym jest zauważenie, że arteterapia nie tylko opiera się na działaniach psychoterapeutycznych, które bazują na akcie kreacji plastycznej, ale
również dużą wagę przykłada do refleksji następującej w trakcie lub po zakończeniu tworzenia (w kontekście życia osoby poddanej terapii).
51
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stosowanie kreacji plastycznej w działach psychoterapeutycznych i pedagogicznych,
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Kreacja plastyczna jest zatem także jednym z rodzajów autoekspresji,
której forma może być łatwiejsza dla osób cierpiących na przykład z powodu
traum. Arteterapia jest zalecana zarówno dzieciom i młodzieży, jak i osobom
dorosłym, które cierpią na: ADHD, autyzm, zaburzenia psychotyczne, afektywne, zachowania, osobowości, konsekwencje wykorzystania seksualnego,
uzależnienia, psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych54.
Arteterapia jest jedną z bardziej niekonwencjonalnych metod adresowania problemu zaburzeń psychicznych. Niemniej jednak podczas implementacji programu istnieje dowolność wyboru typu terapii, jako że wszystkie ostatecznie pełnią tę samą funkcję, którą jest leczenie i profilaktyka zdrowia psychicznego. Pośród najbardziej powszechnych i skutecznych typów psychoterapii wyróżnia się psychoterapię: psychodynamiczną, behawioralną, systemową.
Usługi o charakterze hybrydowym wpływające jednocześnie na zdrowie
fizyczne i psychiczne
Jako że przedmiotem niniejszego artykułu jest propozycja uzupełnienia
oferty usługowej (w obiektach hotelarskich), przedstawione działania mają dążyć do jak najbardziej holistycznego podejścia do szeroko rozumianego zdrowia. Warto zatem zastanowić się nad usługami, które w wyjątkowy sposób oddziałują zarówno na strefę psychiczną, jak i fizyczną jednostki.
Do tej kategorii zalicza się między innymi aktywność fizyczna, której
korzyści nie można zredukować do tych dotyczących stanu fizycznego, ponieważ ma ona także fenomenalny wpływ na psychikę. Przy zatrważających statystykach, które dowodzą, że na poziomie globalnym ok. 30% społeczeństwa
nie zażywa wystarczająco ruchu, warto wskazać zalety aktywności fizycznej.
Do korzyści zalicza się m.in.: przedłużenie życia; poprawę jakości życia; poprawę pamięci i zdolności koncentracji; zmniejszenie zagrożenia zachorowania
na depresję i doświadczania stanów lękowych; ochronę przed powszechnymi
chorobami, jak choroba wieńcowa udar, cukrzyca wieku dorosłego, osteoporoza i demencja; zmniejszenie zagrożenia zapadalności na rozmaite formy nowotworów; wzmocnienie serca i innych mięśni; zmniejszenie zagrożenia
upadku; utrzymanie prawidłowej wagi ciała55.
Szacuje się, że już półgodzinny szybki spacer podejmowany codziennie znacząco zmniejsza ryzyko zachorowalności na rozmaite choroby oraz
stwierdzono, że taka aktywność wydłuża życie od trzech do pięciu lat (w porównaniu z osobami, które nie ćwiczą)56.
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Co istotne, badania wykazały, że aktywność fizyczna ma ogromny
wpływ na funkcjonowanie mózgu. Serotonina, dopamina, noradrenalina i endorfiny to substancje, o których istnieniu wie niemalże każdy. Wszystkie wymienione substancje są wyzwalane podczas aktywności fizycznej.
Co więcej, w końcu lat 90. szwedzcy naukowcy wykazali, że w wybranych częściach mózgu powstają nowe komórki również u osób dorosłych57
i proces ten jest powiązany z aktywnością fizyczną. Odkrycie można było
uznać wówczas za przełomowe, ponieważ przez wiele lat uważano, że człowiek
dysponuje tylko i wyłącznie tą pulą komórek w mózgu, które miało się od dzieciństwa. Udowodniony został również fakt, im bardziej poprawia się kondycja
jednostki, tym bardziej powiększa się jej hipokamp58. Odrębne badania przeprowadzone również w Szwecji, którym poddano 1,2 mln osób (w tym bliźniaki jednojajowe) wykazały, że kondycja fizyczna pozytywnie wpływa także
na inteligencję jednostki59.
Aktywność fizyczna wspomaga również leczenie depresji, której konsekwencją jest między innymi kurczenie się nade wszystko ośrodka pamięci,
jakim jest hipokamp. Niejednokrotnie wykazywano, że ćwiczenia fizyczne
przynoszą świetne rezultaty w lekkiej postaci depresji, a w przypadkach ciężkich stanowią doskonałe uzupełnienie farmakoterapii.
W kontekście holistycznego leczenia i prewencji, na szczególną uwagę
zasługuje także system relaksowo-koncentrujący. Fundamentalną cechą która
odróżnia system relaksowo-koncentrujący, wywodzący się z jogi i zen, od powszechnie stosowanych ćwiczeń dynamicznych (sportowych) to, jak ujmuje
Tadeusz Pasek: „powiązanie świadomego czynnika psychicznego z reakcjami
ustroju zachodzącymi w odpowiedzi na działanie bodźca w postaci pracy fizycznej”60. Głównym celem ćwiczeń relaksowo-koncentrujących jest osiągnięcie i zachowanie najwyższej możliwej sprawności psychofizycznej organizmu,
przy czym sprawność fizyczną utożsamia się ze sprawnością pracy wszystkich
układów i narządów, odpornością oraz zdrową długowiecznością61.
Celem uzyskania możliwie idealnej sprawności zostały wdrożone wywodzące się z jogi zabiegi i ćwiczenia gimnastyczno-oddechowe, które mają za
zadanie pozytywnie oddziaływać na funkcjonowanie narządów wewnętrznych,
przede wszystkim układu hormonalnego i nerwowego. Ćwiczenia
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gimnastyczne i oddechowe są zatem skuteczniejsze w porównaniu do ćwiczeń
dynamicznych, które poprawiają wybrane cechy motoryczne.
Równie ważną rolę co sprawność fizyczna, pełni w jodze i ćwiczeniach
relaksowo-koncentrujących postawa psychiczna. Aby osiągnąć prawidłowy
stan psychiczny należy stosować się do zasad opierających się na samodyscyplinie. Ważne jest osiągnięcie i utrzymywanie dystansu emocjonalnego
w stosunku do okoliczności, środowiska oraz przedmiotów. Praktyka zdystansowanego podejścia do życia ma przyczynić się do wykształcenia silnych cech
osobowości, co w rezultacie prowadzi do niezależnej od czynników zewnętrznych równowagi wewnętrznej.
Gimnastyce relaksowo-koncentrującej muszą towarzyszyć praktyki
oddechowe. Ich nadrzędnymi celami są: utrzymanie sprawności aparatu oddechowego, zwiększenie pojemności życiowej płuc, nabycie umiejętności stosowania oddechu odpowiedniego do wysiłku fizycznego62.
Następnym etapem po opanowaniu gimnastyki oraz ćwiczeń oddechowych jest podjęcie ćwiczeń medytacyjnych, które oddziałują na świadomość
i podświadomość jednostki. Medytacja może okazać się korzystną dla osób
cierpiących z powodu lęków i nerwic, gdyż obniża poziom kwasu mlekowego
we krwi, który nasila wspomniane dolegliwości63.
Podsumowanie
Celem artykułu było omówienie wpływu dynamicznych zmian społecznych na dobrostan psychofizyczny człowieka oraz zaoferowanie rozwiązań
przyczyniających się do poprawy i/lub utrzymania prawidłowego stanu zdrowia, które mogą być wdrożone w obiektach hotelarskich.
Nie ulega wątpliwości, że obecny postęp technologiczny niesie ze sobą
kolosalne zagrożenie dla równowagi zdrowotnej jednostki. Rozważania dotyczące obecnej skali występowania zaburzeń psychicznych i fizycznych powinny skutkować wyciągnięciem wniosku, iż aktualna oferta usług sprzyjających dobrostanowi psychofizycznemu nie pokrywa obecnego zapotrzebowania
na wsparcie w tym obszarze. Wybuch pandemii COVID-19 ponownie udowodnił, że nawet daleko idąca, nieprzerwana technicyzacja możliwie największej
ilości dziedzin życia, nie jest w stanie uchronić społeczeństwa przed niespodziewanymi zdarzeniami, które w znaczący sposób zagrażają prawidłowemu
stanowi zdrowia jednostki. W związku z tym, należy nie tylko ustawicznie leczyć osoby cierpiące z powodu schorzeń o podłożu somatycznym i/lub
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psychicznym, ale niezwłocznie podjąć działania prewencyjne i wyposażyć społeczeństwo w narzędzia, mające tę profilaktyka realizować.
Konkludując, należy ponownie zaznaczyć, że przedstawione w artykule zabiegi oraz metody prozdrowotne miały za zadanie wskazać kierunek,
w którym należy podążać, natomiast z założenia nie miały stanowić wyczerpującej listy potencjalnych usług. Możliwe jest wykorzystanie innych technik niewymienionych w opracowaniu, jednak równie pożytecznych, jeśli będą implementowane w koncepcji modułowej.
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STRES, POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI I NASTRÓJ
MĘŻCZYZN REKREACYJNIE TRENUJĄCYCH SIŁOWO
Stress, self-efficacy and mood of recreational strength-training men
Abstract
The aim of the study was to determine the subjective intensity of stress, self-efficacy and
the emotional state of men before and after the recreational strength training. The research involved 50 men exercising at the gym, aged 19 to 38. The research was conducted in three gyms of a popular fitness club chain in Warsaw. The research used the
diagnostic survey method. The following standard psychological questionnaires were
used: Mood Adjective Check List (UMACL), Generalized Self-Efficacy Scale (GSES),
Perceived Stress Scale (PSS-10).
More than a half of the surveyed men (54%) achieved a high score on the scale of
perceived stress measured before the training. The majority (87%) are characterized
by the conviction of high self-efficacy. The comparison of measurements before and
after training showed the increase in hedonic tone intensity – a subjective feeling of
pleasure, energetic arousal and the decrease of negative tense arousal after completed
exercises. Older respondents are more convinced of their self-efficacy and they feel
more positive emotional states as a result of training than younger people.
Keywords: stress, self-efficacy, mood, strength training
Streszczenie
Celem badań było określenie subiektywnego natężenia stresu, poczucia własnej
skuteczności oraz stanu emocjonalnego mężczyzn przed rozpoczęciem i po zakończeniu
rekreacyjnego treningu siłowego. Badaniami objęto 50 mężczyzn ćwiczących na
siłowni, w wieku od 19 do 38 lat. Badania przeprowadzono w trzech warszawskich
siłowniach jednej z popularnych sieci klubów fitness. W badaniach wykorzystano
metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano następujące standardowe
kwestionariusze psychologiczne: Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL), Skalę
Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), Kwestionariusz Skali Odczuwanego Stresu
(PSS-10).
Blisko połowa badanych mężczyzn (54%) osiągnęła wysoki wynik w skali odczuwanego
stresu mierzonego przed treningiem. Większość (87%) cechuje się przekonaniem
o wysokiej własnej skuteczności. Porównanie pomiarów przed i po treningu wykazało
wzrost natężenia tonu hedonistycznego-subiektywnego odczucia przyjemności,
pobudzenia energetycznego oraz obniżenie negatywnego pobudzenia napięciowego po
59
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zakończonych ćwiczeniach. Starsi badani cechują się większym przekonaniem o swojej
skuteczności oraz odczuwają więcej pozytywnych stanów emocjonalnych w wyniku
treningu niż osoby młodsze.
Słowa kluczowe: stres, poczucie własnej skuteczności, nastrój, trening siłowy

Wstęp
Aktywność fizyczna jest elementem, który w ogromnym stopniu warunkuje zdrowie człowieka. Ruch stosuje się w celach profilaktycznych, aby
promować zdrowy tryb życia. Brak takiej aktywności często prowadzi do chorób narządu ruchu, krążenia, układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego.
W okresie dzieciństwa i młodości człowieka, ruch stanowi istotną rolę w aktywizacji procesów rozwojowych, zapobieganiu różnego rodzaju zaburzeniom,
hartowaniu i wyrabianiu odporności. W kolejnych fazach życia aktywność
sprzyja zachowaniu odpowiedniej sprawności fizycznej. Niemniej ważne są
także zalety psychiczne uzyskiwane dzięki ruchowi. Do takich korzyści możemy zaliczyć: rozładowanie napięcia, wytwarzanie adrenaliny która pozwala
pozbyć się stresu, zmniejszenie niepokoju, rozwój kreatywności, uzyskanie
komfortu psychicznego czy lepszy sen (Campbell, Willis, 1992; Jasik, 2015).
Celem badań było określenie subiektywnego natężenia stresu, poczucia
własnej skuteczności oraz stanu emocjonalnego mężczyzn przed rozpoczęciem
i po zakończeniu rekreacyjnego treningu siłowego.
Przegląd literatury
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania szeroko
pojętymi treningami siłowymi. Według definicji Sozańskiego (1999, s.85) siła
mięśniowa to „zdolność do pokonywania oporów zewnętrznych lub przeciwstawiania się im kosztem wysiłku mięśniowego”. Trening siłowy to proces rozwijania masy i siły mięśni. Wzrost mięśni szkieletowych (hipertrofia) oznacza
przyrost siły na skutek treningu oporowego. Zwiększenie rozmiarów mięśni
jest wynikiem zwiększenia rozmiarów włókien mięśniowych (Birch, MacLaren, George, 2008). Ćwiczenia siłowe są rodzajem aktywności fizycznej, która
poprawnie wykonywana, angażuje wiele grup mięśniowych, rozwija sylwetkę
oraz uczy poprawnych wzorców ruchowych, co pomaga w zachowaniu sprawności fizycznej do późnej starości.
Wiele badań wykazało korzystny wpływ aktywności fizycznej na sferę
psychiczną (Brown, 1991; Guszkowska 2013; Skirka, 2000; Tucker, 1990).
Ćwiczenia fizyczne przynoszą pozytywne skutki w postaci redukcji negatywnego napięcia emocjonalnego i odczuwanego stresu. Aktywność fizyczna może
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być rozpatrywana również jako jedna z ważnych strategii zaradczych (Corazon
i in., 2010, Rostard, Long 1996). Wśród osób, które regularnie oddają się ćwiczeniom fizycznym odnotowuje się większą odporność oraz lepsze radzenia
sobie w stresujących sytuacjach, co tym samym sprawia, że ponoszą mniejsze
koszty psychologiczne i fizyczne związane z trudnymi wydarzeniami.
Wysiłek fizyczny wpływa na emocjonalne i fizjologiczne reakcje organizmu w sytuacjach stresowych, powoduje wzmożenie stanu relaksu i pozwala
na uwolnienie się od rutyny dnia codziennego. Wyżej wspomniane zalety
w sferze emocjonalnej są wynikiem regularnych ćwiczeń fizycznych
i ich skutki można porównać do skutków medytacji, różnorodnych form relaksacyjnych i działań poznawczo-behawioralnych (Rostard, Long 1996). Campbell i Willis (1992), szukając zależności pomiędzy aktywnością ruchową i reakcją osoby na stresor wykazali, że ludzie, którzy mają lepszą sprawność fizyczną i wydolność tlenową odznaczają się zmniejszoną reaktywnością fizjologiczną na wszelkie bodźce stresowe. U tych osób zaobserwowano unormowanie tętna oraz ciśnienia krwi w znacznie krótszym czasie. Dzięki temu
można wnioskować, że ludzie podejmujący systematycznie aktywność fizyczną są w stanie szybciej osiągnąć adaptację fizjologiczną, powstałą w wyniku zaburzonej przez stres równowagi. Zmniejszenie reakcji stresowej jest
spowodowane obniżeniem napięcia mięśniowego, które uzyskiwane jest dzięki
wykonywaniu aktywności ruchowej. Zarówno systematyczny jak i jednorazowy wysiłek fizyczny jest drogą do zmniejszenia „aktywności elektrycznej”
mięśni i uzyskania odczucia ich relaksacji (Guszkowska, 2013).
Innym ważnym konstruktem związanym zarówno ze sferą emocjonalną jak i fizyczną jest przekonanie o własnej skuteczności. Poczucie własnej
skuteczności określane jest jako „sąd jednostki na temat osobistych możliwości
spełnienia różnorodnych warunków zadania, prowadzących do osiągnięcia zamierzonych rezultatów” (Bussey, Bandura, 1999, s. 691). Rozumiane w ten
sposób postrzeganie własnej skuteczności jest ważnym czynnikiem pośredniczącym pomiędzy wyznaczonymi celami a wysiłkami zorientowanymi na ich
realizację (Pervin, John, 2002). Własna skuteczność uważana jest za wymiar,
na podstawie którego możliwe jest przewidywanie zachowań związanych
z różnymi dziedzinami ludzkiego życia, jak edukacja, stan zdrowia, aktywność
fizyczna czy zawodowa (Bandura, 1997). Ocena ta wpływa zatem zarówno na
wybór sposobu zachowania, ale także na wysiłek wkładany w daną czynność,
wytrwałość w jej wykonywaniu, sposób atrybucji porażek i sukcesów, a także
rodzaj i natężenie reakcji emocjonalnych w czasie przewidywania oraz trwania
określonego zdarzenia (Poprawa 2001). Osoby posiadające silne przekonanie
dotyczące własnej skuteczności wyznaczają sobie bardziej ambitne cele i zadania, inwestują więcej wysiłku i zaangażowania w dążeniu do pożądanego
efektu, nawet w obliczu pojawiających się trudności czy porażek (Bandura,
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1997; Locke i Latham, 1990). Silne przekonanie odnośnie własnej skuteczności
wpływa na efektywniejsze wykorzystanie swoich zasobów poznawczych,
dzięki czemu możliwa jest bardziej trafna ocena sytuacji oraz sprawniejsze poszukiwanie oraz wykorzystanie sposobów radzenia sobie ze stresem (Maddux
i Lewis, 1995). Jest to związane z niższym poziomem emocji negatywnych,
które utrudniają funkcjonowanie poznawcze, a którymi charakteryzują się jednostki o niskiej własnej skuteczności. Badania wykazały związek wysokiego
poczucia skuteczności w lepszym radzeniu sobie ze stresem, co skutkuje wzrostem emocji pozytywnych a to z kolei daje efekt w postaci poprawy zdrowia,
pewności siebie oraz ogólnego samopoczucia (Łuszczyńska, Scholz, Schwarzer, 2005; Schwarzer i Fuchs, 1996).
Analizując pojęcie poczucia własnej skuteczności w kontekście aktywności fizycznej, wśród badaczy jest zgoda, iż osoby cechujące się wysokimi
wskaźnikami w tym wymiarze częściej i chętniej angażują się w działalność
sportową. Przekonanie o własnej skuteczności pozytywnie wpływa zarówno na
poziom wybieranych celów, motywację, wytrwałość oraz wysiłek wkładany
w ich osiąganie (Bandura, 1977; Koring i in., 2012; Łuszczyńska, Schwarzer,
Lipke i Mazurkiewicz, 2011; Warner i in., 2014). Wyznaczane przez jednostkę
zadania, mimo że ambitne, zwykle są w zasięgu jej możliwości, zaś odnoszone
porażki częściej przypisywane są takim czynnikom jak niedostateczny wysiłek,
brak wiedzy lub umiejętności - a więc elementom poddającym się kontroli
i modyfikacji (Bandura, 1997; Poprawa, 2001). Taki sposób wyjaśnienia
sprzyja zwiększeniu zaangażowania i dalszym staraniom. Przekonania sportowców na temat własnej skuteczności są formułowane głównie na podstawie
osobistego doświadczenia w danej dyscyplinie.
Metodologia badania
Badaniami objęto 50 mężczyzn ćwiczących na siłowni, w wieku od
19 do 38 lat (M=24,53; SD=3,57). Badania przeprowadzono w 3 warszawskich
siłowniach jednej z popularnych sieci klubów fitness. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowano następujące standardowe
kwestionariusze psychologiczne:
1) Przymiotnikową Skalę Nastroju (UMACL) Matthewsa, Chamberlaina
i Jonesa (Goryńska, 2005).
2) Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES) Schwarzera i Jerusalema w polskiej adaptacji Schwarzera, Jerusalema i Juczyńskiego (Juczyński, 2009).
3) Kwestionariusz Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10) w adaptacji (Juczyńskiego i Ogińskiej-Bulik, 2009).
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Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – GSES (Generalized SelfEfficacy Scale) służy do pomiaru przekonania jednostki odnośnie własnej skuteczności radzenia sobie w sytuacjach problemowych lub nowych. Narzędzie
składa się z 10 stwierdzeń dotyczących spostrzeganym poczuciu skuteczności
radzenia sobie w sytuacjach problemowych, na które badani odpowiadają poprzez wskazanie jednej odpowiedzi na 4-punktowej skali. Zsumowanie wszystkich uzyskanych punktów daje wynik ogólny dotyczący poziomu przekonania
o własnej skuteczności. Kwestionariusz charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi (Juczyński, 2009).
Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL składa się z 29 pozycji mających postać przymiotników. Zadaniem badanego jest udzielenie odpowiedzi
na 4-punktowej skali, w jakim stopniu każdy z tych przymiotników opisuje jej
obecny nastrój. Wyniki testu ujmowane są w postaci trzech skal: Ton hedonistyczny (TH), Pobudzenie napięciowe (PN) oraz Pobudzenie energetyczne
(PE). Ton hedonistyczny to subiektywne odczucie przyjemności – nieprzyjemności, pobudzenie napięciowe określane jest, jako lękotwórcze, zaś pobudzenie
energetyczne rozumie się, jako „energię do działania” (Goryńska, 2005).
PSS-10 – Skala Odczuwanego Stresu (Percieved Stress Scale) – służy
do pomiaru odczuwanego stresu. Zawiera 10 pytań dotyczących różnych subiektywnych odczuć związanych z problemami i zdarzeniami osobistymi, zachowaniami i sposobami radzenia sobie z nimi. Wynik ogólny skali PSS-10 to
suma punktów za wszystkie pytania zawarte w skali (Juczyński, Ogińska-Bulik, 2009).
Badania kwestionariuszami PSS-10, GSES, były przez badanych wypełniane jednorazowo przed rozpoczęciem treningu siłowego. Natomiast
w celu zbadania stanów emocjonalnych wykonano dwukrotne badanie kwestionariuszem UMACL zarówno przed, jak i bezpośrednio po ukończeniu sesji treningowej
Wyniki
W tabeli 1. zaprezentowano wyniki badanych uzyskane w poszczególnych pomiarach. Dane przedstawiono w postaci znormalizowanej w celu porównania nasilenia badanych wskaźników psychologicznych charakteryzujących osoby trenujące siłowo z normami dla populacji ogólnej. W celu standaryzacji wyników badań, posłużono się skalą stenową. Skala stenowa („standardowe dziesięć”) składa się z 10 jednostek (stenów). Jedna jednostka równa się
0,5 odchylenia standardowego. Cechują ją następujące parametry: średnia 5,5
zaś odchylenie standardowe 2,0. Wyniki z przedziału 5-6 (steny centralne)
uznaje się za przeciętne, 7-10 sten to wyniki wysokie, a 1-4 niskie.
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Tab. 1. Znormalizowane wyniki badanych zmiennych psychologicznych
Zmienna
Poziom niPoziom
Poziom
ski
przeciętny
wysoki
PSS-10 (odczuwany stres)
23%
23%
54%
GSES – poczucie własnej skuteczności

3%

10%

87%

TH 1 – ton hedonistyczny przed treningiem
PE 1 – pobudzenie energetyczne przed
treningiem
PN 1 – pobudzenie napięciowe przed
treningiem
TH 2 – ton hedonistyczny po treningu

40%

40%

20%

60%

20%

20%

20%

37%

43%

0%

10%

90%

PE 2 – pobudzenie energetyczne po
treningu
PN 2 – pobudzenie napięciowe po treningu

13%

30%

57%

50%

43%

7%

Blisko połowa badanych osiągnęła wysoki wynik w skali odczuwanego
stresu. Większość mężczyzn jest przekonanych o własnej skuteczności – wynik
wysoki osiągnęło ponad trzy czwarte mężczyzn. Jeśli chodzi o nastrój przed
treningiem, badani w przeważającej części odczuwali wysokie bądź przeciętne
odczucie przyjemności i energię do działania, natomiast na dość wysokim poziomie przedstawiało się pobudzenie o charakterze lękowym. Po treningu
można zaobserwować wysokie wyniki w skali tonu hedonistycznego i pobudzenia energetycznego, zaś pobudzenie napięciowe osiągnęło poziom niski
bądź średni.
Tab. 2. Porównanie stanów emocjonalnych przed i po treningu w badanej grupie
M
SD
t-Studenta
Istotność
Para 1
TH_1
30,83
3,24
t(29)=8,53
0,000
TH_2
36,53
2,36
Para 2
PE_1
28,13
4,90
t(29)=4,98
0,000
PE_2
32,83
3,58
Para 3
PN_1
18,50
4,93
t(29)=5,17
0,000
PN_2
14,07
2,50

W celu określenia zmian stanów emocjonalnych badanych mężczyzn
przed i po treningu, wykonano porównanie testem t-Studenta dla prób zależnych. Rozkład dwóch wymiarów UMACL w drugim pomiarze odbiegał
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istotnie od normalnego, jednak porównanie dotyczyło tej samej grupy. Wyniki
porównania przedstawiono w tabeli 2.
Porównanie wykazało istotne różnice we wszystkich wymiarach
UMACL w pomiarach przed i po treningu. Zaobserwowano wzrost natężenia
subiektywnego odczucia przyjemności oraz energii do działania oraz obniżenie
pobudzenia napięciowego.
W celu sprawdzenia zależności między zmiennymi wykonano analizę
korelacji rho Spearmana (tab. 3).
Tab. 3. Korelacje rho Spearmana poczucia stresu PSS
i własnej skuteczności GSES z natężeniem stanów emocjonalnych
przed treningiem i po treningu w badanej grupie
PSS
Zmienne
przed treningiem
po treningu
rho

p

rho

p

TH

-0,163

0,391

-0,458*

0,011

PE

0,010

0,960

-0,022

0,910

PN

0,199

0,293

0,177

0,350

GSES
Zmienne

przed treningiem

po treningu

rho

p

rho

p

TH

0,165

0,384

0,170

0,368

PE

0,019

0,921

0,041

0,830

PN

-0,055

0,773

-0,124

0,513

*Korelacja istotna na poziomie 0.05
**Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie).

Analiza wykazała jedną istotną korelację - ujemną umiarkowaną bliską
silnej pomiędzy nasileniem stresu i tonu hedonistycznego po treningu. Oznacza
to, ze im wyższe nasilenie stresu przed treningiem, tym niższy ton hedonistyczny po treningu. Pozostałe stany emocjonalne nie okazały się istotnie powiązane ze stresem i poczuciem własnej skuteczności, ani w pomiarze przed,
ani po treningu. Nie wystąpiły również istotne korelacje PSS i GSES ze zmianą
żadnego ze stanów emocjonalnych w wyniku treningu.
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W toku analiz sprawdzono również czy istnieją związki między
wiekem badanych mężczyzn a poszczególnymi wskaźnikami (tab. 4).
Tab. 4. Korelacje rho Spearmana wieku badanych i poczucia stresu PSS
i własnej skuteczności GSES oraz natężeniem stanów emocjonalnych
przed treningiem i po treningu
wiek
SE
PSS_10
TH_1
PE_1
rho
0,368*
-0,479**
-0,015
0,098
p
0,046
0,007
0,937
0,608
wiek
rho
p

PN_1
-0,279
0,136

TH_2
0,470**
0,009

PE_2
0,362*
0,050

PN_2
-0,341
0,065

Badania wykazały występowanie czterech istotnych korelacji. Dodatnie związki wieku występują między poczuciem własnej skuteczności, pobudzeniem energetycznym oraz tonem hedonistycznym. Oznacza to, że starsi badani cechują się większym przekonaniem o swoich możliwościach oraz odczuwają więcej pozytywnych stanów emocjonalnych niż osoby młodsze. Zaobserwowano jedną ujemną korelację – na podstawie której można wnioskować, że
w badanej grupie, osoby starsze odczuwają mniejsze subiektywne natężenie
stresu w porównaniu z młodszymi badanymi.
Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że osoby
które uczestniczyły w badaniu czują się w dość dużym stopniu obciążone stresem. Badanymi byli w dużej mierze dorośli, pracujący zawodowo mężczyźni.
Współczesny tryb życia w dużych miastach niejednokrotnie związany jest
z dużą liczbą obowiązków, siedzącym trybem pracy, presją czasu czy odpowiedzialnością. Uczestnictwo w treningach siłowych może być dla tej grupy formą
rozładowania negatywnego napięcia, które kumulowane jest każdego dnia.
Bardzo wysokie wyniki w skali poczucia własnej skuteczności świadczą o tym,
że badani mężczyźni są świadomi swojego stanu emocjonalnego – trafnie oceniają sytuację i dzięki temu sprawnie poszukują i wykorzystują sposoby radzenia sobie ze stresem (Maddux i Lewis, 1995). Badani mężczyźni prawdopodobnie zdają sobie sprawę z roli jaką pełni aktywność fizyczna w procesie poprawy
stanu psychicznego jak i fizycznego i efektywnie wykorzystują tą wiedzę
w skutecznym radzeniu sobie.
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Znaczący wpływ, nawet jednorazowego treningu, znalazł potwierdzenie w wynikach stanów emocjonalnych przed i po wykonanym cyklu ćwiczeń.
Zanotowano różnice we wszystkich badanych parametrach. Nastąpił znaczący
wzrost emocji pozytywnych, opisywanych przez skale tonu hedonistycznego
i pobudzenia energetycznego oraz spadek negatywnych, o charakterze lękotwórczym. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia o korzystnym wpływie aktywności fizycznej na stan emocjonalny (Guszkowska, 2013). Zależności te
zostały opisane również przez Bergera, i Owena (1983, 1992) oraz Bergera,
Owena i Mana (1993) którzy stwierdzili, że najefektywniejszy spadek negatywnych stanów emocjonalnych odbywa się gdy trening daje ćwiczącym przyjemność i radość oraz jest pozbawiony aspektu rywalizacji. Ćwiczenia siłowe
są prawdopodobnie ważną strategią zaradczą i pełniącą ważną funkcję w zapobieganiu szkodliwym skutkom przewlekłego stresu (Corazon i in., 2010, Rostard, Long 1996; Łuszczyńska, Scholz, Schwarzer, 2005).
Poszukiwano również związków między natężeniem stresu, poczuciem
skuteczności, wiekiem oraz stanami emocjonalnych na poszczególnych etapach
treningu. Okazało się, że jedyna istotna, ujemna korelacja dotyczyła stresu
i tonu hedonistycznego po treningu. Sugeruje to, że osoby o największym poczuciu obciążenia stresem przed treningiem, po jego wykonaniu odczuwają
mniejsze nasilenie poczucia przyjemności. Być może wynika to ze zwiększonego wysiłku któremu poddawany jest i tak osłabiony organizm. Jeśli chodzi
o związki poszczególnych zmiennych z wiekiem, to można zaobserwować, że
starsi badani odznaczają się większym przekonaniem o swoich możliwościach,
odczuwają mniejsze natężanie stresu oraz większym natężeniem pozytywnych
emocji po zakończeniu treningu niż osoby młodsze. Może to wynikać z faktu,
że jednym z istotnych źródeł poczucia własnej skuteczności jest osobiste doświadczenie (Bandura, 1997; Poprawa, 2001). Mężczyźni którzy uprawiają aktywność fizyczną lepiej znają mechanizmy oddziaływania ćwiczeń na organizm, zdają sobie sprawę z tego, że wysiłek wkładany w systematyczny trening
przynosi nie tylko satysfakcję i redukcję stresu, ale również wymierne rezultaty
w postaci zwiększenia sprawności fizycznej, dobrego zdrowia czy atrakcyjnej
sylwetki. To z kolei przynosi efekt w postaci większego poczucia sprawstwa
oraz wzrostu pozytywnych emocji i optymistycznego nastawienia.
Przedstawione badania maja pewne ograniczenia. Jednym z nich jest
niewielka liczba badanych oraz pomiar dotyczący pojedynczej jednostki treningowej. Interesujące byłoby zbadanie właściwości psychicznych grupy osób
rozpoczynających proces treningowy oraz śledzenie ewentualnych zmian, które
zachodzą w dłuższym okresie czasu, a następnie porównanie tych wyników
w przedstawicielami innej dyscypliny aktywności fizycznej, bądź osobami nietrenującymi.
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Abstract
Gastronomic tourism is an important direction in the development of the tourism
sector and the economy, subject to an increase in the level of integration with hotel
and restaurant complexes and craft industries. With the start of the war in Ukraine,
there was a shortage of food products, but small local producers saved the cities from
a humanitarian catastrophe. Craft cheese dairies, which before the war were focused
on the tourism business, increased production volumes and provided the population
with high-quality dairy products. The development of gastronomic tourism is also
associated with the implementation of international projects in Ukraine. The goal of
the project "Expanding employment opportunities through the development of green
and craft tourism within the Tourist Triangle of the Sumy Region" is the employment
of the population by forming an effective social partnership, reducing the threats of
social inclusion and developing the competitiveness of the regional tourism product.
The project "Innovative forms of protection of the intangible cultural heritage of
Ukraine and support of local communities through the creation of a virtual pilot museum of gastronomic heritage "Showcase of Transcarpathia" and pilot regional registers of traditional products based on scientific support, digitalization and education
within the framework of interregional partnership" gastronomic heritage elements in
order to preserve ritual cooking traditions of different ethnic groups. The EU project
"Support for the development of the system of geographical indications in Ukraine"
was implemented, which provided tools for attracting external and internal tourist
flows. The Ark of Taste of Ukraine project contributes to the revival of authentic dishes that become local brands, objects of gastronomic heritage, diplomacy and gastronomic tourism.
Keywords: gastronomic tourism, craft production, local dishes, gastronomic innovations
Streszczenie
Turystyka gastronomiczna stanowi ważny kierunek w rozwoju sektora turystycznego
i gospodarki, podlegający zwiększeniu poziomu integracji z kompleksami hoteloworestauracyjnymi i rzemiosłem. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie zaczęło
brakować produktów spożywczych, ale mali lokalni producenci uratowali miasta
przed katastrofą humanitarną. Serowarnie rzemieślnicze, które przed wojną były
nastawione na działalność turystyczną, zwiększyły produkcję i dostarczyły ludności
wysokiej jakości produkty mleczne. Rozwój turystyki gastronomicznej wiąże się
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również z realizacją międzynarodowych projektów na Ukrainie. Celem projektu
„Poszerzenie możliwości zatrudnienia poprzez rozwój turystyki ekologicznej
i rzemieślniczej w ramach Trójkąta Turystycznego Obwodu Sumskiego” jest
zatrudnienie ludności poprzez stworzenie efektywnego partnerstwa społecznego,
zmniejszenie zagrożeń dla integracji społecznej oraz rozwój konkurencyjności
regionalnego produktu turystycznego. Projekt "Innowacyjne formy ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i wsparcie społeczności lokalnych
poprzez utworzenie wirtualnego pilotażowego muzeum dziedzictwa gastronomicznego
"Wizytówka Zakarpacia" oraz pilotażowych regionalnych rejestrów produktów
tradycyjnych w oparciu o wsparcie naukowe, digitalizację i edukację w ramach
partnerstwa międzyregionalnego" elementy dziedzictwa gastronomicznego w celu
zachowania rytualnych tradycji kulinarnych różnych grup etnicznych. Zrealizowano
projekt UE „Wsparcie rozwoju systemu oznaczeń geograficznych na Ukrainie”, który
dostarczył narzędzi do przyciągnięcia zewnętrznych i wewnętrznych przepływów
turystycznych. Projekt „Arka Smaku Ukrainy” przyczynia się do odrodzenia
autentycznych potraw, które stają się markami lokalnymi, obiektami dziedzictwa
gastronomicznego, dyplomacji i turystyki gastronomicznej.
Słowa kluczowe: turystyka gastronomiczna, produkcja rzemieślnicza, potrawy
lokalne, innowacje gastronomiczne

Introduction
The best way to study the culture and traditions of any country in the
world is to get acquainted with its traditional cuisine. After all, the preparation
of many authentic dishes is associated not only with religious, ritual holidays,
but also with folk customs, signs and even natural phenomena. Traveling
around the country, tourists usually prefer local cuisine, made according to
unique recipes and technologies. This greatly complements the overall
impression of the trip, makes it complete.
That is why a separate type of tourism has been formed in the world gastronomic. Different terminology is used in this direction of the tourism
industry. There are such concepts as: „culinary tourism”, „gastro tourism”,
„food tourism” (Basyuk, 2012).
Gastronomic tourism is called travel, in which the traditions
of national cuisine are studied, the culture of food and drinks is popularized,
new trends in gastronomy are studied. For this purpose, gastronomic roads
and routes are being created (Omelnitska, 2018).
Among the prospects for the development of tourism, the spread
of universal values, the formation of tolerance, respect for different cultures
and customs of ethnic groups is of great importance. Special attention is paid
to the preservation of authentic cultural heritage (Komarnitsky, 2011).
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Traveling, gastronomic tourists get the opportunity to explore the
culture of the area through food. In addition, such tours include: excursions to
enterprises engaged in the cultivation of unique plants or animals, selection;
farms where you can fish and order the preparation of caught fish; craft
factories of various food products that conduct master classes (Dasilva, 2015).
Unfortunately, gastronomic tourism is still a regional phenomenon.
According to the results of a marketing survey in Ukraine, the primary
attention of gastronomic tourism products is associated with regional markets.
Now international organizations in the tourism sector practically do not
cooperate with Ukrainian participants in gastronomy (craft producers,
restaurants, markets, etc.) (Kornilova & Kornilova, 2018).
Gastronomic tourism as an important direction in the development of
the tourism sector requires a higher level of integration with hotel and
restaurant complexes and craft industries. It is these industries that have the
greatest potential for the development of cultural and culinary national
traditions. It is important to find the optimal structure for managing
gastronomic tourism. Create a legal framework, more effectively use the
educational and scientific potential of the industry (Kuklina, 2013).
It is known that most of the expenses associated with tourist travel
account for food. Therefore, in tourist destinations, one of the main aspects is
the issue of interesting, safe and high-quality food (WTO, 2012). According
to the Directorate of Food Safety and Quality of the Ministry of Economic
Development, Trade and Agriculture of Ukraine, changes in the legislation
regarding the quality and safety requirements for the production of craft
products have not yet been approved (UBR, 2020).
To the most common small forms of management in rural areas today
there are personal peasant farms. The most promising among them are family
farms. Together with other economic entities, they interact with the state,
territorial communities, participants in the agricultural market, performing the
main function - to satisfy the needs of the population in those products, the
production of which is of little interest to large agricultural enterprises and
agricultural holdings. Family farms make a significant contribution not only
to food security, but also to economic and social issues (Osadchuk, 2020).
The development of the gastronomic industry in Ukraine has not only
cultural significance, but also socio-economic. By creating gastronomic
tourist destinations within territorial communities, agriculture is supported
and the living standards of the population are improved (Yurtseven, 2011).
Gastronomic tourism is an essential component of the region's
economy, positively influencing the development of local craft producers.
Kraft is small-scale production (without the use of technologies typical for
mass industrial production) at low capacities. Ukrainian craft can be
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considered small-scale domestic production aimed at providing consumers
with a large selection of quality products. The goal of craft production is to
combine traditional recipes and innovative production approaches to create
unique, inimitable local products (UBR, 2019).
An important aspect is the creation of objects of gastronomic tourism:
Lokavor restaurants and restaurants of local traditional cuisine; tasting rooms
of craft producers; museums of gastronomy; gastronomic routes „roads of
taste”. Today it is not enough just to produce a quality product. Consumers
strive to create a unique product.
Before the start of the war, the Ukrainian gastronomic market was
actively developing. Unique Ukrainian cheeses, drinks, sausages, beekeeping
products, chocolate, vegetable and fruit processing products appeared. It
should be noted that the vast majority of these products are made by
Ukrainian farmers and small local producers.
Today, new challenges have appeared before the Ukrainian tourism
business. It is obvious that in the near future we should not expect an influx of
foreign tourists to Ukraine. However, it is necessary to develop craft local
enterprises, which in the future can become the basis for the revival of
gastronomic tourism in the post-military state.
Presenting the main material
From the first days of the war in Ukraine, cities that found themselves
in the war zone experienced a severe food shortage. The lack of usual logistics
led to the closure of processing enterprises dependent on imported raw
materials and large retail chains. Small local producers actually saved entire
regions from a humanitarian catastrophe. Craft cheese dairies, which before
the war were mainly focused on the tourism business, were able to increase
production volumes and provide the population of territorial communities
with high-quality dairy products.
It should be noted that by the beginning of the crisis, considerable
attention was paid to the development of tourism and support for local craft
producers. Several important projects aimed at developing the gastronomic
tourism business have begun to be implemented in Ukraine.
With the support of the International Labor Organization, since 2021,
the implementation of the project „Expanding employment opportunities
through the development of green and craft tourism within the Tourist
Triangle of Sumy Region” has begun. The project participants were Sumy
National Agrarian University, Sumy Regional State Administration,
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representatives of territorial communities and the regional employment center.
The goal of the project is to perform several functions at once:
1) Social through the destruction of the stereotype of perceiving people
who are at risk of exclusion from the labor market as disabled
persons, creating a platform for their integration into society, rational
employment, through the development of professional skills, social
mobility, strengthening social dialogue.
2) Economic by increasing positive motivation for employment and
professional mobility, by increasing the profitability of individual
small producers, developing small family farms, in order to create
jobs that are worthy of competitive wages.
3) Legal as a result of promoting equality in the labor market and
expanding formal employment opportunities for women, youth,
minorities, persons approaching retirement age and groups with
limited employment opportunities, creating a sense of legal security
for them.
4) Sociocultural through the promotion of the development of territorial
communities. Through the organization of a favorable environment
for creating jobs through the production of technologically unique,
local natural products with a national identity. Promotion
of vocational training during working life and encouragement of
social activities.
The inclusion of the economically active population in the category
of the employed population will ensure their independent labor activity
through the creation of small industries. Creation of ways of communication
and channels of communication for socially vulnerable groups of people and
employers, their involvement in interaction will contribute to the solution
of a social problem. Granting a certain social status to vulnerable segments
of the population will ensure a decent standard of living, increase their labor
motivation and professional mobility.
The project "Innovative forms of protecting the intangible cultural
heritage of Ukraine and supporting local communities by creating a virtual
pilot museum of gastronomic heritage "Showcase of Transcarpathia" and pilot
regional registers of traditional products based on scientific support,
digitalization and education within the framework of an interregional
partnership" was implemented with financial support. The resource integrates
databases of gastronomic heritage elements created according to European
requirements and three dossiers of intangible cultural heritage developed on
their basis in the Transcarpathian and Odessa regions in order to preserve the
ritual cooking traditions of different ethnic groups. The project contributed to
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the support of local communities through the integration of gastronomic
heritage elements into the tourism services of the pilot united territorial
communities and their inclusion in the gastronomic tourist routes of both
regions. A model of public-private partnership has been developed to support
the development of intangible cultural heritage through elements of the
gastronomic heritage and ensure the transfer of knowledge to the educational
sphere at the national level.
In order to promote the support of small and medium-sized businesses
within rural areas (producers of wines, traditional foods and drinks), the
European Union project „Support for the development of the system
of geographical indications in Ukraine” was implemented in Ukraine.
Enogastronomic tourism can become an effective tool for attracting external
and internal tourist flows by creating a system of organized gastronomic
routes at the local, regional and national levels.
The international non-profit organization Slow Food launched the Ark
of Taste project in Ukraine. This is a kind of Red Book of food products,
which includes local products and traditional methods of their preparation,
which are on the verge of extinction. Currently, the list of unique dishes and
products of Ukraine includes 60 items from different regions. „The Ark of
Taste of Ukraine” allows products to get a second life. Almost forgotten
authentic dishes can become local brands, objects of gastronomic heritage,
gastronomic diplomacy and gastronomic tourism.
In the category „Local breeds and populations of animals”, scientists
of the Sumy National Agrarian University presented the breed of cows
„Lebedinskaya”.
Fig. 1. Lebedinsky breed of cows
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The Lebedinsky cow was bred by crossing a gray Ukrainian cow with
a Swiss Bug. The breed was bred to improve local aboriginal livestock. These
cows are raised in a walking system on the territory of the landscape reserve
„Mogritsky”. Such favorable environmental conditions have a positive effect
on animals. Cows have strong immunity and good reproductive functions.
Thanks to the Lebedinsky breed, a raw material zone has been formed
for the production of high-quality dairy products and cheese making in the
Sumy region. The milk of cows of the Lebedinsky breed has a higher protein
content, better organoleptic properties and the highest cheese suitability
during all lactations compared to milk of other breeds. Thanks to the project
„Ark of Taste” in the village. Mogrytsia was created as a tourist destination.
Tourists are offered a tour of the natural landscape park, the territory of which
is a classic steppe with high hills and deep ravines overgrown with herbs.
Also, on the territory of the reserve there is a chalk quarry and a burial
mound.
One of the components of this tourist route is a small cheese factory,
in which a variety of dairy products are produced exclusively from the milk of
local cows of the Lebedinsky breed. The uniqueness of this cheese factory is
that all dishes are cooked in the oven. Tourists can try not only a variety of
cheese, but also authentic dishes – “zadavanka” and “colostrum”.
Zadavanka has several local names: „zadavanka”, „parukha”,
„pryazhanka”. Prepared from whole milk in a clay pot. Cow's milk is heated
in an oven at a high temperature. After that, it has a yellowish tint,
a characteristic taste and aroma, but the formation of a film is not allowed.
Young sour cream is added to the melted milk, which is used as a natural
starter. To obtain sour cream, whole milk is placed in a cold place (cellar) for
three days, turns sour, and sour cream rises. It is carefully removed with
a spoon so as not to mix with yogurt. The fermentation pot is placed in
a warm place or in a dead oven, after 1-2 days the dish is ready. The food
becomes thick, saturated with melted and pleasant lactic acid flavor with
small lumps. Colostrum has long been prepared as a dairy treat. Milk obtained
from cows in the first seven days after calving was poured into a pot, eggs
were broken into it, salt and sugar were added and placed in a hot oven where
it was baked. They ate ready-made colostrum with young sour cream or
zadavanka.
In peacetime, the Mogrichansky cheese factory was a popular place
for tourists to visit, and during the war it was a strategic facility for the
manufacture of dairy products. Even under the conditions of occupation, the
cheese factory did not stop working, processing local raw materials and
supplying the city of Sumy with cheese.
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Such an example of the interaction of food production with a tourist
destination shows the importance of cooperation between two important
sectors of the economy: gastronomic tourism and craft food production. The
development of craft industries will contribute to the revival of tourism in
Ukraine after the end of the war.
Conclusions
Today, a culture of craft production and a culture of proper food
consumption is being formed in Ukraine. Large chains and restaurants have
already included support for Ukrainian producers in their development
strategies. Several important international projects aimed at the development
of gastronomic tourism are being implemented. However, the risks of
developing craft production remain significant.
The creation of small food production, catering and household
farming companies will create additional jobs. It is important that gastronomic
tourism performs not only an economic function. The development of this
industry contributes to the recreation of national traditions.
The development of gastronomic tourism in the region is possible due
to the creation of unique craft industries, fairs and gastronomic festivals.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Z HISTORII TURYSTYKI W BESKIDACH:
ODDZIAŁ BABIOGÓRSKI TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO
W MAKOWIE (PODHALAŃSKIM) ORAZ „WOJNA NA PĘDZLE”1
From the History of Tourism in Beskidy:
Babia Góra-Branch of The Tatra Society in Maków (Podhalański)
and “war on the brushes"
Abstract
The article presents the beginnings of the Babia Góra Branch of the Tatra Society,
which was established in 1905 in Maków Podhalański and within 5 years, it undertook
a number of initiatives in the field of tourism development in the area of Babia Góra,
mainly by building a mountain shelter in Markowe Szczawiny.
The functioning of Polish organizations was disavowed by German organizations operating in Austria-Hungary; one of the conflicts was the so-called war on the brushes
in the Beskid Mountains, which intensified already in the times of the 2nd Republic of
Poland.
Keywords: Babia Góra-Branch of the Tatra Society, Beskidenverein, shelter on Babia
Góra [Schlesinger-Haus auf der Babia Góra], shelter in Markowe Szczawiny, Hugo
Zapałowicz, Maków Podhalański, Zawoja, Habsburgs, “war on brushes”, Władysław
Midowicz
Streszczenie
Artykuł przedstawia początki działalności Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które powstało w 1905 r. w Makowie Podhalańskim i w ciągu 5 lat podjęło
szereg inicjatyw z zakresu rozwoju turystyki w rejonie Babiej Góry, przede wszystkim
budując schronisko na Markowych Szczawinach.
Funkcjonowanie polskich organizacji było dezawuowane przez organizacje niemieckie
działające w Austro-Węgrzech; jednym z konfliktów była tzw. wojna na pędzle w masywie Beskidów, której nasilenie miało miejsce już w czasach II RP.
Słowa kluczowe: Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego, Beskidenverein,
schronisko na Babiej Górze [Schlesinger-Haus auf der Babia Góra], schronisko na
Markowych Szczawinach, Hugo Zapałowicz, Maków Podhalański, Zawoja, Habsburgowie, „wojna na pędzle”, Władysław Midowicz

1

Artykuł jest poszerzonym rozdziałem książki: Jadwiga Sobczuk, Pokolenia ziemi makowskiej, Maków Podhalański 2018.
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Wprowadzenie
Belle époque – epoka ogromnych zmian właściwie we wszystkich dziedzinach życia – przyniosła rozwój zainteresowania turystyką. Organizacje
i działania związane z rozwojem ruchu turystycznego w Beskidach to częściowo efekt rywalizacji polsko-niemieckiej pod koniec XIX wieku.
Beskidy to oczywiście rozległy teren, ale przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest głównie teren Beskidu Żywieckiego i Makowskiego,
który został objęty działaniami Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w początkach XX wieku.
Pierwszą organizacją turystyki górskiej w tej części Beskidów był Beskidenverein (BV), założony w 1893 r. przez niemieckich działaczy (w ówczesnych Austro-Węgrzech). Od 1873 r. istniało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, ale obejmowało swoją działalnością głównie teren Tatr. Dziewięć lat
wcześniej Czesi powołali do życia Pohorską jednotę „Radhošť”, ale i oni koncentrowali się na akcjach w części pasma leżącego dzisiaj w Czechach.
Opiekunem Beskidenverein był Albrecht Fryderyk Habsburg (18171895)2, najstarszy syn księcia cieszyńsko-żywieckiego Karola Ludwika, który
kupił w 1878 r. Maków z okolicznymi wsiami od Maurycego Saint-Genois,
zapoczątkowując czterdziestoletni okres rządów tej rodziny na terenie makowszczyzny. Protektorem BV po śmierci Albrechta Fryderyka w 1895 r. został arcyksiążę Fryderyk (1856-1936), ostatni habsburski książę cieszyński,
w latach 1914-1916 głównodowodzący sił austro-węgierskich.
Ryc. 1. Dwór arcyksiążęcy w Makowie3
(dzisiaj: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

Ze zbiorów Jana Pawlika, kolekcjonera z Makowa Podhalańskiego
2
3

W 1856 r. powstał z jego inicjatywy browar w Żywcu.
Zmiana nazwy na Maków Podhalański nastąpiła w 1930 r.
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Warto dodać, że majątek Albrechta Fryderyka – który wynosił około
52 000 hektarów – przejął w 1895 r. jego bratanek, Karol Stefan. Na mocy postanowień traktatu pokojowego podpisanego 10 września 1919 z Austrią, majątki członków rodziny cesarskiej przeszły na własność państwa polskiego;
ustanowiono zarząd państwowy nad majątkiem żywieckich Habsburgów –
Przymusowy Zarząd Państwowy Dóbr Żywieckich (zniesiony 28 lipca 1924).
Starania rodziny (nawet hiszpańskich Habsburgów) oraz przekazanie prawie
10 000 hektarów różnym instytucjom w formie darowizny spowodowało, że
resztę majątku zwrócono. Najwięcej ziemi otrzymała Polska Akademia Umiejętności (np. w 1924 r. Habsburgowie przekazali jej Zawoję, Skawicę i Sidzinę). PAU wydzieliła w 1933 r. obszar o powierzchni 642 hektarów na północnych stokach Babiej Góry jako „rezerwat”, co stało się początkiem Babiogórskiego Parku Narodowego.
Najsilniejszą sekcją Beskidenverein był oddział w Bielsku i Białej (Beskiden Bielitz-Biala Verein). Działacze tego oddziału wyznaczyli pierwsze
szlaki na Szyndzielnię, Klimczok, Magurę i Błatnią4. 11 czerwca 1895 Wilhelm
Schlesinger z kolegami, po uzyskaniu zezwolenia od dyrekcji Dóbr Żywieckich
(czyli arcyksięcia Karola Stefana Habsburga), wytyczył pierwszy dokładnie
opisany szlak w Beskidach polskich na trasie Zawoja Widły – Gruba Jodła –
Markowe Szczawiny – Dejakowe Szczawiny – Stary Groń – Widły5. Napisy na
tablicach były tylko w języku niemieckim. Do 1908 r. działacze Beskidenverein
wyznaczyli 300 km szlaków6; co ciekawe, system znakowania przyjęty przez
austriackich działaczy (czyli kolorowy pasek pomiędzy dwoma białymi – ustalony w 1897 r., formalnie zatwierdzony w 1899 r.) został przyjęty w wielu krajach, także na ziemiach polskich7.
Do 1905 r. Beskidenverein zbudował cztery schroniska w „polskiej”
części Beskidów [na Łysej Górze (1895)8, Szyndzielni (1897), Magurce
4

Gąstoł J., Beskidenverein a turystyka polska. Część I – Beskidenverein i jego organizacja, „Wierchy”, nr 46, 1977, s. 159.
5
Wiecheć A., Rozwój turystyki i eksploracji na Babiej Górze do 1918 r., w: Szkice
z dziejów turystyki w Polsce. Studia i szkice z historii kultury fizycznej, nr 3, red. Nowakowski A., Zaborniak S., Rzeszów 2005, s. 44.
6
Gąstoł, s. 163.
7
Kapłon J., Zarys historii tworzenia sieci szlaków turystycznych przez Towarzystwo
Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w latach 1873-1950, w: Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, red. Kuleczka P., Warszawa 2007, s. 75-85.
Kapłon J., Zarys historii budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskich, w: Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
red. Cybula P., Kraków 2012, s. 25-43.
8
Schronisko nosiło imię wspomnianego opiekuna Beskidenverein, arcyksięcia żywieckiego, który zmarł w 1895 r.: Erzherzog-Albrecht-Schutzhaus.
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Wilkowickiej (1903), Czantorii Wielkiej (1904)] oraz trzy po „czeskiej” stronie. Konflikt między polskimi działaczami Towarzystwa Tatrzańskiego9 wybuchł na tle budowy schroniska na Markowych Szczawinach. Wcześniej obie
organizacje współpracowały, udzielając sobie nawzajem zniżek na szlakach.
Ryc. 2. Schlesinger-Haus auf der Babia Góra – pierwsze, nieistniejące schronisko,
zbudowane staraniem Beskidenverein

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:NAC_Babia_Gora.jpg

Hugo Zapałowicz i Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego
w Makowie
Hugo Zapałowicz (1852-1917) to niezmiernie ważna postać dla rozwoju ruchu turystycznego w okolicach Babiej Góry; jako pierwszy zaczął organizować turystykę babiogórską na większą skalę. Pierwszym polskim turystą
na Babiej, odnotowanym historycznie, był Ludwik Pietrusiński (1803-1865),
prawnik i działacz społeczny, który zdobywał od 1838 r. beskidzkie szczyty –
od Baraniej po Babią Górę (1843) ale rozwój turystyki w tych rejonach przypada na przełom wieków.
Zapałowicz odwiedził po raz pierwszy Zawoję w 1870 r., będąc gimnazjalistą w Przemyślu. Pięć lat później ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie

9

Nazwa do 1920 r.; później Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
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Jagiellońskim, ale jego pasją stały się badania botaniczne w rejonie babiogórskim.
W 1880 r. wydał książkę „Roślinność Babiej Góry pod względem geograficzno-botanicznym, z mapą, przekrojami i dodatkiem do flory Pilska, Policy i Makowskiej
Góry”10.
Przez 15 lat pracował w wojsku austriackim jako sędzia wojskowy, mieszkał
w Wiedniu, prowadząc badania, które zaowocowały wybitną pracą dotyczącą pasma
Alp Rodniańskich pt. „Roślinna szata gór
Pokucko-Marmaroskich”. W latach 18881890 odbył podróż dookoła świata, przemierzając lądem Amerykę Południową od
Buenos Aires aż do Valparaiso u wybrzeży
Źródło: http://cotg.pttk.pl/ency- Oceanu Spokojnego.
Po powrocie Hugo Zapałowicz
klopedia_tresc.php?id=160&szuożenił się z Józefą Marjańską, która umarła
kaj=
w połogu, osieracając ich synka, Józefa.
Dzieckiem zaopiekowała się matka podróżnika, który w 1896 r. wrócił do Galicji – mieszkał we Lwowie i Krakowie,
a w 1905 r. przeszedł w stan spoczynku. Rozpoczął wówczas nowy etap swego
życia, bowiem zamieszkał w Zawoi. Będąc członkiem Towarzystwa Tatrzańskiego, zdawał sobie sprawę, że Austriacy na naszym terenie wyprzedzili nas
w organizacji turystyki – w 1905 r. staraniem Beskidenverein powstało niemieckie schronisko pod szczytem Babiej Góry (Schlesinger-Haus auf der Babia Góra – nieistniejące dzisiaj, które spłonęło w 1949 r.).
Ryc. 3. Hugo Zapałowicz

Starania Hugona Zapałowicza doprowadziły w 1905 r. do powstania
Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (OBTT) z siedzibą
w Makowie11. TT określiło, że zakres działalności nowego Oddziału „obejmuje
Babią Górę i w ogóle Karpaty zachodnie, położone w powiatach Myślenickim,
Limanowskim, Wadowickim, Żywieckim i Bialskim”12.

10

Monografia Zawoi, red. Janicka-Krzywda U., Kraków 1996, s. 134.
Kapłon J., Oddział Babiogórski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskie Towarzystwo Turystyczne1905-1950 – zarys dziejów (1), „Rocznik Babiogórski”, 20112012, t. 13, s. 28.
12
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1906, t. XXVII, s. 8. Statut OBTT zatwierdziło 10.09.1905 Namiestnictwo we Lwowie.
11
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14 maja 1905 wybrano zarząd Oddziału:
− przewodniczący: dr Andrzej Karaś (lekarz makowski13)
− zastępca przewodniczącego: Edward Mally (radca i naczelnik sądu
w Makowie)
− sekretarz14: Edward Gisman (urzędnik skarbowy, dzierżawca obwodu
rzeki Skawy, prezes OSP)
− skarbnik: Emil Ullrich (naczelnik OSP, jeden z założycieli Stowarzyszenia Pożyczkowego „Wzajemna Pomoc”, czyli „przodka” dzisiejszego
Banku Spółdzielczego),
− członkowie: Franciszek Röver (Nadrządca Obszaru Dworskiego arcyksięcia Karola Stefana), Michał Baziński, Józef Płotek, ksiądz Franciszek Wiśniewski, Edward Wolski.
Składki i wpisowe wpłaciło 57 osób, choć zestawienie członków Towarzystwa podaje liczbę 102 członków Oddziału. Wśród nich były nie tylko osoby
fizyczne, ale i stowarzyszenia i gminy, nie było natomiast – co warte podkreślenia – przedstawicieli Żywca.
Ryc. 4. Doktor Andrzej Karaś

Ze zborów Romana Wiciarza, kolekcjonera ze Suchej Beskidzkiej
13

Ojciec znanej z działalności społecznikowskiej, suskiej lekarki Zofii Karaś, autorki
pamiętnika pt. „Wcierki rtęciowe i obcęgi”.
14
Mianowano go 3 czerwca 1905 na zebraniu w Zawoi.
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Ryc. 5. Gismanowie z Makowa – stoją: Edward, Karol, Ferdynand,
siedzą: Helena, Klementyna, Maria, Zofia

Z archiwum rodziny Gismanów (dzięki Jolancie Gisman-Stoch)

Ryc. 6. Drugi od prawej
– Franciszek Röver

Ryc. 7. Stoją od prawej Emil Ullrich
i Ludwik Kocyan

Ze zborów Romana Wiciarza

Ze zbiorów Jana Pawlika
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Działacze podjęli pierwsze działania – poznaczyli „ w lecie 1906 r. szereg ścieżek w łącznej długości przeszło 40 km z Zawoi w trzech różnych kierunkach na Babią Górę, a od schroniska na szczyt – 4 nowe drogowskazy”15.
W maju 1906 r., nastąpiły zmiany w zarządzie OBTT:
− przewodniczący: Hugo Zapałowicz
− zastępca: Edward Mally,
− sekretarz: Edward Gisman,
− skarbnik – Ludwik Kocyan (jeden z założycieli Stowarzyszenia Pożyczkowego „Wzajemna Pomoc”),
− członkowie: Michał Baziński, Adam Górkiewicz, Franciszek Röver, Wojciech Włosiak (wójt Zawoi), Edward Wolski.
Członkami honorowymi Oddziału zostali ks. Kazimierz Lubomirski
(poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie z ziemi makowskiej) i księżna Anna
Branicka z Suchej.
Wtedy też Oddział podjął decyzję o budowie schroniska na Markowych Szczawinach. Budżet określono na 2000 koron. 23 maja 1906 Hugo Zapałowicz napisał do wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie list,
prosząc o pożyczkę w wysokości 1000 koron, argumentując potrzebę nadmierną ekspansją niemieckiego Beskidenverein. Działacze makowscy otrzymali na budowę 600 koron pożyczki od Wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego.
4 czerwca zawarto umowę na wybudowanie schroniska z cieślą Klemensem
Trybałą z Zawoi (na kwotę 500 koron), a tydzień później sporządzono akt
kupna-sprzedaży parceli na kwotę 180 koron, zaznaczając że gospodarzem
schroniska zostanie jeden ze współwłaścicieli Markowych Szczawin16.
Budżet przekroczono tylko o 100 koron, co było efektem dodatkowego
wsparcia, udzielonego przez dyrekcję Zarządu Dóbr arcyksięcia Karola Stefana
Habsburga, która udostępniła materiał budowlany po bardzo niskich cenach.
Budynek został wybudowany w imponującym tempie: 10 sierpnia 1906
r. obiekt oddano do użytku, otwarcie nastąpiło 15 września. Zapałowicz osobiście przez całe lato doglądał budowy schroniska. Edward Wolski – członek
OBTT, właściciel sklepu w Zawoi oraz agent ubezpieczeniowy (który jednocześnie ubezpieczył obiekt od pożaru) – wyposażył budynek w pościel, lampy
i sprzęty kuchenne.

15

Krygowski W., Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa-Kraków
1988, s. 33.
16
https://www.suchainfo.pl/historia/729-pierwsze-polskie-schronisko-w-beskidachzachodnich-markowe-szczawiny.
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Ryc. 8. Schronisko na Markowych Szczawinach, 1906

Źródło: http://przewodnikbeskidy.pl/swiat-babiej-gory/schroniska-babiej-gory/galeria-schroniska-na-markowych-szczawinach/

Schronisko było niewielkie: 10 m długości i 7 m szerokości, z przodu
weranda o szerokości 1,8 m. W budynku były 2 pokoje sypialne (5-osobowy
dla panów i 3-osobowy dla pań), jadalnia, kuchnia, przedsionek, piwnica
i strych; udostępniano 8 łóżek noclegowych oraz na strychu szerokie prycze.
W pierwszym miesiącu – od 10 sierpnia do 9 września 1906 r. – przez schronisko przewinęło się ponad 100 osób, a dochód ze sprzedaży artykułów spożywczych pokrył koszt utrzymania dozorcy. Pierwszym gospodarzem schroniska
został Józef Gancarczyk z Zawoi, który przyjmował gości od maja do września
(czasem do października)17.
Władze Oddziału zmieniały się właściwie co roku. 14 grudnia 1907
wybrano nowy zarząd w składzie:
− przewodniczący: Hugo Zapałowicz,
− zastępca przewodniczącego: Alferd Hubitscha (sędzia makowski)
− sekretarz: Jan Wolnik
− skarbnik: Ludwik Kocyan
17

Pierwsi gospodarze: Józef Gancarczyk (10.10.1906-8.09.1921), Klemens Gancarczyk (8.04.1922-18.05.1932), Władysław Midowicz (18.05.1932-1.10.1937), Mała encyklopedia babiogórska, red. Midowicz W., Pruszków 1992, s. 30.
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− członkowie: Michał Baziński, Kazimierz Gerus, Janina Nowicka, Antonina Piotrowska, Franciszek Röver, Emil Ullrich, Wojciech Włosiak,
Edward Wolski.
Statut Oddziału zobowiązywał zarząd do powołania strażnika górskiego
w celu utrzymania porządku na szlakach turystycznych – stanowisko to objął
w 1907 r. Wawrzyniec Szkolnik.
„Babiogórski Sabała”, czyli Wawrzyniec Szkolnik to „ojciec” przewodnictwa beskidzkiego, który w latach 1880-1882 pełnił tę rolę wobec Hugona
Zapałowicza (zwiedził z nim również Czarnohorę i Góry Rodniańskie).
Szkolnik prowadził wycieczki i zbierał legendy z terenu babiogórskiego; w
zimie uczył dzieci zawojskie czytania, pisania, rachunków, geografii i historii.
Mieszkał w Czatoży (nr 202). Na łamach ”Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego” zamieścił on kilka artykułów (1904-1905) popularyzujących Babią
Górę18.
Zachowało się wspomnienie o Szkolniku, który podczas uroczystości otwarcia schroniska na Markowych Szczawinach prowadził tańce góralskie19.
Ryc. 9. Pomnik upamiętniający Hugona Zapałowicza
i Władysława Szafera w Zawoi

Fot. Autorka
18

„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1905, t. XXVI, s. 60-62; „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1906, t. XXVII, s. 8.
19
Wójcik W., Wawrzyniec Szkolnik. Zarys biografii, „Rocznik Babiogórski”, 2000,
t. 2, s. 111-132.
88

J. Sobczuk, Z historii turystyki w Beskidach: Oddział Babiogórski…
Ryc. 9. Obelisk w Zawoi poświęcony
Franciszkowi Röverowi

Działacze OBTT przyczynili się także do rozwoju infrastruktury drogowej w Zawoi, ponieważ
miejscowość stawała się
coraz bardziej popularnym
miejscem
wypoczynku
(oczywiście
potrzeby
miejscowej ludności też
były istotne – praca chłopów wiązała się z wyjazdami na jarmarki do Makowa i Suchej), a droga
była bardzo kamienista
i pełna wybojów.
W maju 1907 r. na walnym zgromadzeniu Towarzystwa
Tatrzańskiego
w Krakowie pojawił się
wniosek Hugona Zapałowicza, postulujący wniesienie petycji do władz administracyjnych o szybkie
naprawienie drogi z Makowa do Zawoi, która była
w złym stanie.

Fot. Autorka

Członek Oddziału Babiogórskiego TT, Franciszek Röver, podjął się tego
trudu, kierując pracami w latach 1910-1912. Był on Nadrządcą Obszaru Dworskiego arcyksięcia Karola Stefana, mieszkał w Makowie, przez pewien okres
był burmistrzem miasta (został Honorowym Obywatelem Makowa w 1925 r.).
Zawoja bardzo skorzystała na budowie drogi, stając się coraz bardziej
znaną miejscowością wypoczynkową. Na stacji w Makowie oczekiwały na turystów z Krakowa i Śląska omnibusy konne, w Zawoi pokoje gościnne – i to
właśnie Zawoja wygrywała jako cel podróży, a nie konkurujące z nią wsie
orawskie.
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Działaniom Oddziału po pewnym czasie zabrakło jednak rozpędu – na
zgromadzeniach (23 maja w Zawoi oraz 8 lipca i 18 listopada 1906 w Makowie) zwracano uwagę, że na 102 członków zwyczajnych składki opłaciło zaledwie ok. 60. „Fakt ten tłumaczono tym, że inicjatywa powołania Oddziału wyszła zasadniczo z kręgów krakowskich, nie miejscowych i początkowy zapał
w tworzeniu oddziału już w szybkim czasie nieco osłabł”20.
W 1908 r. pojawiła się idea wzniesienia na szczycie Babiej Góry posągu Matki Boskiej. Miała to być budowla ze spiżu, wysoka na 2,5 m, której
koszt oszacowano na 6000 koron. 27 lutego 1908 w krakowskim „Czasie” ukazał się anons Oddziału Babiogórskiego z prośbą do społeczeństwa Galicji
o wsparcie budowy i składanie datków na ręce ks. Bronisława Niklewicza, proboszcza w Zawoi; pozyskano początkowo 795 koron21.
Lata 1907-1908 były dla makowskiego oddziału przełomowe. Otwarty
konflikt z Beskidenverein (opisany poniżej) spowodował, że w kwietniu Franciszek Röver i Edward Gisman zrezygnowali z członkostwa we władzach
OBTT. Z zachowanej korespondencji widać, że niezbyt było im na rękę uczestniczenie w pracach Oddziału, wchodzącego w spór z działaczami niemieckimi22.
W 1908 r. Hugo Zapałowicz wyjechał z Zawoi i zamieszkał we Lwowie, co wpłynęło na zahamowanie działalności OBTT (jedną z przyczyn jego
wyjazdu mogła być właśnie słabość działań OBTT). Zastępujący go na stanowisku przewodniczącego Oddziału, sędzia makowski Alfred Hubitscha, nie był
sprawnym działaczem. Co prawda szlaki na Babią cieszyły się coraz większą
popularnością, a w 1908 r. zaliczono pierwsze polskie wyjście narciarskie na
Babią Górę przez Walerego Goetla i Władysława Pawlicę, ale wśród zmieniających się władz Oddziału brak było stabilizacji: jeszcze w 1908 r. przewodniczącym został Zygmunt Bocheński, w 1909 r. Zygmunt Gerus z Zawoi.
Dyskutowano o posągu Matki Boskiej na Babiej Górze (do końca
1909 r. zebrano 1506 koron; część zebranych środków przeznaczono na budowę ścieżki turystycznej ze schroniska na Przełęcz Bronę oraz na szczyt Babiej Góry) oraz problemach gospodarowania w schronisku na Markowych
Szczawinach (za sezon 1907/1908 przychody wyniosły 156,50 koron, a koszty
328 koron, jednak w sezonie 1908/1909 wydano na schronisko 75,92 koron,
przychód wyniósł zaś 228,42 koron)23.
20

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0; Archiwum Muzeum Tatrzańskiego AR/NO/223.
21
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1908, t. XXIX, s. 42, 43.
22
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0, 20.
23
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0, 22, 11;
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1910, t. XXXI, s. 42.
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Pojawił się jednak nowy pomysł na rozwiązanie problemów Oddziału.
19 marca 1910 na walnym zgromadzeniu w Makowie wybrano nowy zarząd,
a dzień później podjęto decyzję o przeniesieniu OBTT do Żywca, bowiem
uznano, że nie jest możliwy dalszy rozwój Oddziału w oparciu o środowisko
miejscowe, szczególnie że w Bielsku znajdowała się operatywna sekcja „Beskidenverein”, a brak było polskiej organizacji turystycznej24.
Nowe władze, wybrane jeszcze w Makowie, składały się już głównie
z działaczy żywieckich:
− prezes: baron Otton Klobus (właściciel dóbr w Łodygowicach),
− wiceprezes: Bronisław Gustowicz (dyrektor szkoły w Żywcu),
− sekretarz: Michał Rewakowicz,
− członkowie: Jan Chrobakiewicz, Stanisław Kohlberger, Józef Niemiec,
Antonina Piotrowska, Józef Rakowski, Antoni Seidler25.
Oczekiwania wzmożenia działalności OBTT okazały się płonne.
Liczba członków z 88 w 1910 r. spadła do 36 w 1912 r.26. Problem zauważono
w „centrali”, bowiem na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Tatrzańskiego
12 kwietnia 1913 roku określono działalność Oddziału Babiogórskiego
w Żywcu w roku 1912 jako minimalną (w dokumentach brak także sprawozdań
z działalności z okresu 1912/1913)27. 1 kwietnia 1913 Ludwik Kocyan – skarbnik Oddziału z Makowa Podhalańskiego – zwracał się z pismem do Wydziału
Towarzystwa Tatrzańskiego do Krakowa z prośbą o informacje, do kogo przesłać należne składki z Makowa, bowiem pisma kierowane do Żywca od dwóch
lat pozostawały bez odpowiedzi; świadczy to wyraźnie o znikomej aktywności
Oddziału żywieckiego28.
W latach 1914-1918 oddział praktycznie przestał funkcjonować, tak że
Wydział TT musiał przejąć opiekę nad schroniskiem na Markowych Szczawinach29, którą do 1920 r. sprawował Kazimierz Sosnkowski. W archiwalnych
materiałach Muzeum Tatrzańskiego zachował się list Józefa Gancarczyka
z 16 maja 1918 roku do Kazimierza Sosnowskiego, w której żalił się on na
działaczy Oddziału Babiogórskiego, którzy po odejściu Zapałowicza nie podejmowali prawie żadnych działań i nie przejawiali starań o schronisko, którego
stan był opłakany30. Do zniszczeń przyczynił się oczywiście czas wojny, ale
widać też, że okres działalności Oddziału w Makowie pod przewodnictwem
24

Archiwum Muzeum Tatrzańskiego AR/NO/232.
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0, 12, 7.
26
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0, 27.
27
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1909, t. XXX, s. 51.
28
Archiwum Muzeum Tatrzańskiego AR/NO/242.
29
„Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego”, 1917/18, t. XXXVI, s. 7.
30
Archiwum Muzeum Tatrzańskiego AR/NO/250.
25

91

J. Sobczuk, Z historii turystyki w Beskidach: Oddział Babiogórski…

Hugona Zapałowicza był czasem rozwoju inicjatyw turystycznych w rejonie
Babiej Góry.
Jeśli chodzi o Hugona Zapałowicza, to w dalszym ciągu – po przeprowadzce do Lwowa – poświęcał się on pasji botanicznej, prowadząc np. badania
w Górach Pokuckich. W momencie wybuchu I wojny światowej ponad sześćdziesięcioletni wojskowy zgłosił się do wojska. Dostał się do niewoli rosyjskiej, kiedy padł Przemyśl. Został osadzony najpierw w Kazalińsku, potem
w Perowsku w Turkiestanie, gdzie, jako najstarszy rangą oficer, został komendantem obozu. W niewoli również kontynuował swoje badania naukowe, gromadził zbiory botaniczne i geologiczne. W listach do rodziny żałował, że wydał
już swoją książkę o podróży naokoło świata, gdyż zabrakło w niej tej interesującej części.
W dniu 20 listopada 1917, na kilka dni przed wymianą jeńców i możliwością powrotu do kraju, zmarł na zawał serca. Na jego biurku pozostała
kartka z niedokończonym wierszem Ostatni głos mej duszy31.
„Wojna na pędzle”
Aktywność makowskiego Oddziału była nie na rękę działaczom Beskidenverein. Z inicjatywy Hugona Zapałowicza Oddział Babiogórski TT rozpoczął bowiem znakowanie szlaków – pierwszym był szlak ze Suchej przez Przysłop do Zawoi (jak podano powyżej, działacze austriaccy wytyczyli w 1894 r.
szlak czerwony na Babią Górę od strony słowackiej, a rok później – od strony
Galicji). Stworzenie polskiej organizacji turystycznej, budowa schroniska,
a wreszcie sprawa znakowania szlaków doprowadziły do otwartego konfliktu,
nazywanego wojną na pędzle.
W październiku 1907 r. działacze Beskidenverein dwukrotnie zniszczyli oznaczenia na czerwonym szlaku z Przełęczy Brona na Babią. Hugo Zapałowicz wniósł w imieniu Oddziału Babiogórskiego TT oskarżenie do sądu
powiatowego w Makowie o celowe niszczenie polskich znaków przez Wilhelma Schlesingera i Wilhelma Kroczka. 25 lutego 1908 sąd wydał wyrok,
w którym uznał Niemców winnymi niszczenia znaków32. W relacji prezesa
OBTT Hugona Zapałowicza z rozprawy pojawił się niezbyt sympatyczny wizerunek przedstawicieli Beskidenverein: mimo jego wezwań do ugody zachowywali się wyzywająco, a wobec świadków – górali z Zawoi – nawet obelżywie33.
31

„Karpaty”, 1978-79, z. 13-14 (prace różnych autorów z sympozjum w 1977);
Turska K., Hugo Zapałowicz, Vademecum Górskie COTG PTTK,
http://www.cotg.pttk.pl/encyklopedia_tresc.php?id=160&szukaj=.
32
Archiwum Muzeum Tatrzańskiego AR/NO/227.
33
Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej, 13/900/0, 20.
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Po przeniesieniu OBTT do Żywca próbowano doprowadzić do porozumienia z przedstawicielami Związku Beskidzkiego, w skład którego wchodził
BV – w jego wyniku na tablicach informacyjnych w rejonie Babiej Góry miały
być, oprócz niemieckich, stosowane także polskie napisy, ale działania te zakończyły się fiaskiem.
Największe nasilenie wojny na
pędzle miało miejsce w latach 19251927. W 1925 r. Władysław Midowicz (1907-1993), wówczas młody
student, poświecił całe wakacje, aby
oznakować polskie szlaki – m.in.
najbardziej chyba znaną, bo najtrudniejszą – Perć Akademików, prowadzącą od schroniska na Markowych
Szczawinach na Babią Górę34.
Rozpoczęła się wojna podjazdowa; Midowicz spalił tabliczki niemieckie (w obecności Kazimierza
Sosnkowskiego – wielkiego miłośnika gór, wówczas sekretarza Oddziału Nowosądeckiego TT, który
zaproponował utworzenie Głównego
Szlaku Beskidzkiego od Beskidu
Źródło: https://karpaccy.pl/wladyslawŚląskiego po Bieszczady – nosząmidowicz-czlowiek-gor/
cego obecnie jego imię35) i zakazał
wstępu Niemcom do schroniska na Markowych Szczawinach. Do akcji dołączył się prof. Stanisław Merta (wówczas skarbnik Koła PTT w Białej przy Oddziale Babiogórskim w Żywcu) z synem Józefem – wspólnie usunęli niemieckie oznaczenia Beskidenverein. W 1931 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
oficjalnie zerwało wszelkie kontakty z BV.
Ryc. 10. Władysław Midowicz

W 1932 r. Władysław Midowicz został gospodarzem schroniska, które
rozbudował i wyposażył w wodociąg, kanalizację i linię telefoniczną.
34

Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, red. Stasiak A., Śledzińska J., Włodarczyk B., Warszawa-Łódź 2014, s. 15.
35
W latach 1925-1934 wyznakowano z inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego Główny
Szlak Beskidzki (w Beskidach Zachodnich), a w latach 1931-1934 Główny Szlak
Wschodniobeskidzki: Kołodziejczyk K., Wzorce zagospodarowania szlaków turystycznych w górach średnich na wybranych przykładach europejskich, Wrocław 2015,
s. 174.
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Prowadził akcję znakowania szlaków, a w 1933 r. ogłosił przejecie niemieckich
szlaków w masywie Babiej Góry. Lasy Państwowe wystosowały pismo do Beskidenverein, żądając opuszczenia schroniska pod Diablakiem, ponieważ wygasła 30-letnia umowa dzierżawy z czasów zaborów; nie obyło się bez procesów sądowych, aż w 1936 r. schronisko przejęli Polacy36.
Ryc. 11. Schronisko na Markowych Szczawinach w latach 30. XX wieku

Źródło: https://polona.pl/item/babia-gora-1725-m-n-p-m-jest-najwyzszym-szczytemw-polskich-beskidach-ponizej,NzA3NDg5ODQ/0/#info:metadata

Niemcy odpowiedzieli podobną akcją, zacierając polskie znaki i przemalowując je na swoje. W 1933 r., Midowicz – będąc wówczas gospodarzem
schroniska na Markowych Szczawinach – przejął wszystkie niemieckie szlaki
w masywie Babiej Góry, a Lasy Państwowe zażądały od niemieckiego towarzystwa opuszczenia schroniska pod Diablakiem w wyniku wygaśnięcia
umowy dzierżawy. Rozpoczęła się batalia sądowa, którą wygrała polska strona,
a Beskidenverein utrzymał szlaki tylko w okolicach Bielska-Białej.
Podsumowanie
Najstarszą organizacją turystyczną w dzisiejszych polskich Karpatach
jest zarejestrowane 31 grudnia 1873 r. Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie
(z siedzibą w Nowym Targu) – od 1874 Towarzystwo Tatrzańskie. Impulsem
do działania pod egidą Towarzystwa Tatrzańskiego w Beskidach Zachodnich
36

Mała encyklopedia babiogórska, red. Midowicz W., Pruszków 1992, s. 93-94.
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była konieczność przeciwdziałania „niemieckiej ekspansji” w rejonie Babiej
Góry. „Impulsem” okazał się także Hugo Zapałowicz, który doprowadził do
powołania w Makowie Oddziału Babiogórskiego TT. Pierwsze lata działalności naznaczone zostały walką, głównie z działaczami spod znaku Beskidenverein, o oznaczenia szlaków górskich oraz budowę schronisk. Choć pojawiały
się pod koniec pierwszej dekady XX wieku głosy o braku zaangażowania działaczy makowskiego Oddziału, to w dłuższej perspektywie jego inicjatywy okazały się bardzo owocne. W przededniu Wielkiej Wojny garstka ludzi zbudowała zaplecze dla rodzącego się ruchu turystycznego w rejonie Babiej Góry.
W wolnej Polsce konflikty między niemieckimi i polskimi działaczami
w rejonie Babiej Góry nie ustały. Wojna na pędzle w latach 20. XX wieku przyniosła efekty w postaci konsolidacji działań; PTT podejmowało starania
u władz starostw na południu Polski, aby te nie wydawały zgody na budowanie
obiektów bez jego zgody, podjęto próbę usunięcia Beskidenverein ze Związku
Polskich Towarzystw Turystycznych w Warszawie, co jednak zakończyło się
fiaskiem. Przykłady działań można mnożyć, ale faktem jest, że w wyniku podjętych akcji do 1939 r. stan posiadania Beskidenverein skurczył się z ponad 400
kilometrów szlaków turystycznych do nieco ponad stu, rozlokowanych przede
wszystkim w okolicach schronisk koło Bielska-Białej37. Obiekty prowadzone
przez BV znalazły się na celowniku polskich służb wywiadowczych; niebezpodstawnie, bowiem właściciele schronisk – na przykład na Rysiance i Hali
Lipowskiej – podejmowali działania antypolskie.
W listopadzie 1939 r. BV przejęło majątek OBTT (po rozwiązaniu
PTT, które w 1939 r. posiadało 54 schroniska, co wraz z prywatnymi kwaterami
dawało około 8000 miejsc noclegowych38). Beskidenverein otrzymał kilka polskich schronisk, ale znacznie mniej, niż się spodziewał. Schronisko na Markowych Szczawinach znalazło się w Generalnej Guberni, w związku z czym budynek otrzymał ogólnoniemiecki Alpenverein. Dodatkowo Schlesinger-Haus
auf der Babia Góra (Schutzhaus auf der Babiagura) został przekazany słowackiej Straży Granicznej, co działacze BV odebrali jako policzek. Ale to już historia na inny artykuł.
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APPROACHES TO MODELING OF LAND USE DEVELOPMENT
SCENARIOS IN ORDER TO DIVERSIFY AGRICULTURAL PRODUCTION [IN THE CONTEXT OF LAND REFORM]
Metody modelowania scenariuszy rozwoju użytkowania gruntów
w celu zróżnicowania produkcji rolnej [w kontekście reformy rolnej]
Abstract
Modern trends of the agricultural sector of the economy have been researched.
Comprehensive assessment of the agri-environmental status of the agricultural land
use against the background of economic activity intensification in the region has
been performed. Methodological approaches to formation of the optimized agricultural landscapes, whereby land use economic effect is improved with no deterioration
of environmental safety have been proven. Economic and mathematical model of
optimization of the cropping pattern in Zhytomyr Region has been worked out for
three different scenarios: 1) Unregulated ‘wild’ market, 2) Scientifically substantiated crop balance, and 3) Manufacture of value-added products. Strengths and weaknesses of the areas under crops transformation in the market economy environment
in consideration of economic, ecological and social aspects have been defined. Special tools have been proposed for exercising control over plowing land utilization
effectiveness, as well as making managerial decisions on operative and long-term
event planning with regard to suspension of degradation processes in agricultural
lands.
Keywords: agricultural lands, intensive production, agricultural landscape, economic
and mathematical modeling, effectiveness, land reform, agricultural production
Streszczenie
Zbadano współczesne tendencje rozwoju sektora rolniczego gospodarki. Dokonano
kompleksowej oceny stanu rolno-środowiskowego użytkowania gruntów rolnych na
tle intensyfikacji działalności gospodarczej w regionie. Udowodniono metodologiczne podejście do tworzenia optymalnych krajobrazów rolniczych, w których poprawia się efekt ekonomiczny użytkowania ziemi bez pogorszenia bezpieczeństwa
środowiskowego. Ekonomiczny i matematyczny model optymalizacji struktury upraw
w obwodzie żytomierskim został opracowany dla trzech różnych scenariuszy:
1) nieuregulowany "dziki" rynek, 2) naukowo uzasadniony bilans upraw oraz
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3) wytwarzanie produktów o wartości dodanej. Określono mocne i słabe strony
obszarów objętych transformacją upraw w środowisku gospodarki rynkowej
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Zaproponowano specjalne narzędzia do sprawowania kontroli nad efektywnością
wykorzystania gruntów ornych, a także podejmowania decyzji menedżerskich w
zakresie operatywnego i długofalowego planowania zdarzeń w odniesieniu do
wstrzymywania procesów degradacji gruntów rolnych.
Słowa kluczowe: grunty rolne, intensywna produkcja, krajobraz rolniczy,
modelowanie ekonomiczne i matematyczne, efektywność, reforma rolna, produkcja
rolna

Introduction
A series of market transformations in the agricultural sector of the
economy contributed into development of the privately run and lease based
business, corporatization of the agricultural business and initiation of the
agricultural land consolidation process. However, ineffective institutional
relations between the owners of capital, i.e. land, and tenant operators, on the
other hand, have resulted in the irrational use of the said asset. Such a situation is particularly conditioned by inadequacy of the existing institutions,
which provoke irresponsive conduct of tenants and form strong stereotype
of villagers, who thereby become indifferent to own property even in terms
of the source of revenue. Over the course of past century both unbalanced use
of land resources within the agricultural sector and consumer’s attitude to
land have contributed into rising social and economic, as well as environmental problems of land relations development. Violation of the scientifically
substantiated business standards, implementation of one-crop farming system
and excessive man-caused environmental impact are typical for the most
of manufacturers. Intensification of land use in the market economy environment comes down to promoting of the economic effect of agricultural
lands use, however without regard to environmental and social components
thereof. Due to expansion of the agricultural production, increasing of demand for the high quality foods and need for the social infrastructure development, the land use optimization issue takes on a particular importance.
Despite of the world highest level of land resource introduction into commerce, significant soil fertility and diversity of the land & resource potential,
no conditions could be created for effective management, provident attitude
and conversion of the domestic agricultural lands into a key factor of the
economic advance. Therefore, organization of the agricultural management
requires attraction of the new tools, which might help in planning of land use
at both national and regional level, as well as monitoring and exercising control over use of the one of the most essential domestic resource, i.e. agricul98
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tural lands. At the same time, it is important not only to model a certain scenario of land use but also to suggest a modern tool for controlling the practical approbation of this scenario in the production environment. Taking into
account the current technological development, the analysis of innovative
geoinformation products is relevant in order to monitor the state of land use
both at the level of an individual region and the state as a whole.
Materials and Methods
Domestic and foreign scientists paid a due attention to the issues
of theory, methods and practice of the land resource management at the regional level, into which the insight is provided in the research papers thereof.
The following works are devoted to a range of issues with regard to problems
of effective use of the agricultural lands, as well as land use protection and
environmentalization: D. Acemoglu [1], D. Ahner [3], A. Boiko [5], V. Pastuhov [5], V. Budzyak [7], O. Chaikin [8], B. Danilishyn, S. Doroguntsov,
V. Mischenko [11], M. Glady`j [14], V. Gorlachuk, S. Belins`ka [15],
V.Tregobchuk [30], etc. Considerable contribution into theory of the land use
economic and mathematical models was made in research papers of: V.
Ivanyshyn [17], P. Monkkonen, J. Quigley [19], I. Naumenko [20], U.
Nesterchuk [21], B. Pashaver [24], J. Plewa [25], A. Pyvovar, p. Pyvovar
[27], T. Zinchuk, N. Kutsmus, O. Kovalchuk [37] and other scientists were
engaged in study of issues of modeling based upon geoinformational technologies. A number of foreign scientists researched modeling of land use:
Agarwal C., Green G. M. [2], Ciaian P. [9], Cihlar J., Jansen L.J.M. [10],
Brown D. G., Pijanowski B.C. [6], Berger T. [4], Schot [31], Verburg P. H.
[30], Swinnen J., Сiaian P., Kancs d`A. and others [28].
Scientific research and development is of great theoretical and practical
importance against the background of intensified land use and land relationship transformation process. However, there is a number of problems still
unsolved, in particular with regard to establishing of mechanism for land
rational use and protection at the regional level. There is also a need for creation of the forceful tool, whereby the agricultural production shall be forecasted based upon the economic and mathematical models, taking into consideration different criteria of optimal land use, thus providing for availability
of a wide field for advanced research and surveys in the said area. Objective:
revealing of main problems and proposing of tools for land use planning and
control over the agricultural land utilization status based upon analytical review and results of research of agricultural production specific to the market
economy environment in consideration of the modern requirements to the use
of lands.
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It is stipulated by the above objective to work out a package of mutually agreed economic, process and organizational procedures, as well as managerial decisions for improvement of the agricultural land use economic effect;
substantiate the practicability of the economic and mathematical models application for the purpose of land use optimization; determine main concepts
of land relationship development at the regional level; carrying out an expert
assessment of the conditional added value when forming the structure of
modern land use; and adjust the geoinformational technologies for the purpose of control over use of the agricultural lands.
Research methods are based on traditional economic methods, i.e.
monographic (study of the foreign countries experience in application of the
modern geoinformational technologies for the agricultural management),
system-oriented analysis (comparison of different scenarios of the agricultural land use development), statistical (assessment of the primary indicators of
the land resource use effectiveness), graph & table (schematic and tabled
display of the research results), expert assessment (while defining probable
added value for individual agricultural crops). The economic and mathematical modeling method has been applied for creation of the simulation models,
whereafter modeled results were extrapolated onto the actual working conditions. Application of the said method does enable forecasting and quality
assessment of the agricultural production effectiveness based upon modeling
of the areas under agricultural crops structure at the regional level, taking into
account the different criteria of the optimality thereof.
Results and Discussion
The domestic agricultural sector of the economy underwent a rather
difficult period of rise and development, which has been lasting for now. For
the time of getting transited to the industrial system the agricultural industry
has gained the features inherent to leading industrial sectors of the economy.
Due to advancement in mechanical engineering, chemistry, biology and genetics the qualitative modifications have taken place, thus assisting in solving
of the food problems, in particular through achievement of positive response
in agricultural crop yield and increased productiveness of livestock framing
[12,13]. However, a significant number of problems has been simultaneously
raised with regard to production extensification, climatic changes, environmental system exhaustion, decrease in stocks of the natural resources suitable
for effective agricultural performance [16, 18].
According to figures of the Governmental agency Soils Protection Institute of Ukraine (Derzhhruntokhorona), the weighed mean content of humus
in soil has been decreased for last 20 years by 0.5(%) percent and its losses
are 0.5-0.6 T/hectare per annum; mobile phosphor and potassium concentra100
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tion in soil has been decreased by 6.1 and 6.3 mg/kg accordingly. Annual
nutrient removal rate (for the yield formation) is five times more than the
reverse process. Millions of hectares of the domestic agriculturally used areas
are subject to water (over 13) and wind (1.7) erosion, of which near 11 and
1.5 million hectares accordingly are the plowing lands [37]. Agricultural industry has become known for frequent breaches of the agri-environmental
principles, whereby implementation of the scientifically substantiated crops
rotation, organic and mineral fertilizer treatment, application of the environmentally friendly technologies of natural resource preservation, as well as
creation of mechanisms for biological conservation thereof, are envisaged.
The said situation is caused, inter alia, by the lack of due control over the land
use status and appropriate tools for monitoring of the agricultural land utilization.
With reference to the above, the national strategy of land relationship
development shall be dependable upon simultaneous solving of a few controversial tasks: growth of the agricultural product output; reduction of the environmental pollution level; maintenance of the high productiveness of lands
for the benefit of today and tomorrow generations; subsidization for the purpose of soil protective activity stimulation; intensification of the agriculturally used areas utilization. As it is stipulated by the above tasks, land use optimization at the regional level assumes following a target process of implementation of a package of mutually agreed economic, process and organizational procedures, as well as managerial decisions for improvement of the
agricultural land use economic effect, provided that environmental balance
violation is prevented.
Proposals with regard to the land use optimization taking into consideration the economic, environmental and social aspects, as well as forecasting
of the appropriate scenarios for the cropping patterns have been worked out
based upon the case of Zhytomyr Region. The trend of growth of primary
(raw) production of the energy intensive agricultural crops being in good
demand in the global market has been emerging for the last 5 years in the
region under assessment [23, 26]. At the same time no adverse factors affecting soil fertility, contaminating environment and resulting in downfall of the
traditional branches in the said region (i.e. sugar, flax cultivation and fodder
production industries) have not been considered hereby. According to statistical data for 2010-2016, grain corn production in the region under assessment has been grown by 23 (%) percent, thus making up to 30 (%) percent of
the total plant crop products output; soy and sunflower production – by 19
(%) and 17 (%) percent accordingly. It shall be stated herewith that appr. 80
(%) percent of export are not processed products (see Table 1).
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Table 1. Zhytomyr Region Farming Companies Product Sales
Subject to ProTotal for Sales
Average Sale Price
cessing
UAH/T
PerProduct
PerPerThou(thouThoucenta
centage
centage
sand T
sand,
sand T
ge
(%)
(%)
pcs)
(%)
Cereal Crops,
30,039.8
87.9
33,81.9
118.3
767.3
2.5
of which:
Wheat
14,722.5
104.7
32,76.1
119.6
328.9
2.2
Grain Corn
11,107.8
69.1
35,25.3
119.6
212.9
1.9
Barley
33,43.3
103.0
30,08.4
112.5
149.0
4.3
Rye
98.7
64.6
29,49.1
136.8
7.2
6.8
Oil Seeds,
9,647.2
84.1
85,47.6
117.9
204.5
2.1
of which:
Soy
2,122.9
83.9
87,93.0
121.4
43.1
2.0
Rape
967.0
62.8
9,127.5
122.4
1.4
0.1
Sunflower
6,495.4
89.1
8,388.7
115.5
157.3
2.4
Sugar Beet, commer2,774.1
112.1
856.6
109.2
5,128.9
64.9
cial
Potatoes
2,38.2
79.1
2,666.7
116.6
14.2
5.6
Vegetable crops,
776.2
80.7
3,931.7
107.3
12.6
1.6
of which:
Grown under cover
87.3
91.0
16,952.8
109.2
Melons and Gourds,
22.2
51.6
1,300.2
126.5
food crops
Grapes
156.0
118.5
6,152.5
94.7
19.7
11.2
Fruit and Berry Crops
199.4
82.3
6,062.8
109.0
0.7
0.3
Sunflower Seed Oil
60.8
567.7
18,459.3
127.5
Sugar
576.5
58.9
11,064.2
122.7
Farming livestock,
919.5
114.3
22,106.0
102.0
1055.9
53.5
of which:
Bovine animals
149.9
100.0
20,860.7
100.8
2.4
1.6
Pigs
390.1
114.5
23,388.2
95.5
103.5
21.0
Poultry
377.2
116.3
21,204.3
102.2
949.7
71.6
Milk
22,96.2
99.8
5,275.0
123.4
28.8
1.2
Poultry Eggs, mln pcs
65,75.0
81.1
1,065.3
82.2
13.0
0.2
Sheep, Goat etc.
174.5
75.8
24,983.2
170.3
Source: own research results.

Significant growth of the energy intensive crop share within the cropping pattern does cause their planting on a single-crop basis, thus resulting in
negative yield response and need for use of the additional plant protection
products. Moreover, much more nutrients are removed by the said crops out
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of soil and more organic humus is destroyed thereby. Breach of crop husbandry branch specific proportions has adverse effect on the processing industry through, e.g. liquidation and disassembly of a great number of compound fodder and flax mills, sugar and starch factories, distilling plants, etc.;
termination of employment of able-bodied population and no state budget
revenues required for the social welfare maintenance and development of the
rural areas. Therefore, Zhytomyr Region requires optimization of the manufacturers’ production structure, in particular areas under agricultural crops
balance, taking into account not only economic, but also environmental and
social criteria.
Further to assessment of manufacturers’ specific commercial activities,
study of the soil and environmental status of lands in Zhytomyr Region, as
well as region specific natural and climatic conditions, main methodological
principles of the economic and mathematical modeling have been formed
with regard to development of the land relations at the regional level, in particular: adaptation of the land use practice for the actual social and economic
conditions, as well as market situation; working out of the crop rotation
schedule for manufacturers of whatever types and ownership form; compliance of land use with the environmental requirements and getting environmentally friendly agricultural products; consideration of the logistical base
available and financial soundness of the farming companies. The economic
and mathematical tools developed hereby are essentially required for improvement of the economic, environmental and social effectiveness of land
use within the existing areas under crops and/or modification thereof by consistent transformation of the agricultural lands.
It is assumed at opening phase of modeling procedure to proceed with
agri-environmental grouping of lands, whereby the areas for certain crops and
their territorial placement shall be determined. Therefore, boundaries of the
plowing lands, hayfields, woodlands, etc. shall be the same as of appropriate
agri-environmental groups. Each plant group shall occupy such areas of the
optimized agricultural landscape, which soil conditions have positive effect
on the productiveness thereof. Soils in Zhytomyr Region were divided into
8 (eight) agri-environmental groups through its classification by ascending
biological properties of plant groups, taking into consideration appropriate
specific commercial use thereof (see Table 2).
The interim modeling phase assumes design calculation of areas suitable for use as plowing, grazing lands and hayfields. The environmentally
substantiated structure of lands within specific land mass is determined thereby. There are four groups (I, II, III and IV) were divided after research done
from agriculturally used areas of Zhytomyr Region, which are suitable for use
as plowing lands. Next three (V, VІ and VІІ) are suitable for use as forage
lands and one (VIII) – as tree-planting lands. Environmentally substantiated
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cropping pattern of Zhytomyr Region shall be as much as possible as follows:
plowing lands 375, hayfields 447 and grazing lands 166 thousand hectares
(see Table 3).
The final phase of the economic and mathematical modeling of the intensive land use at the regional level assumes creation of the simulation models of the areas under agricultural crops in consideration of the agrienvironmental soil grouping. Forecast is done based upon developed and implemented crop rotation system for the plowing lands and methods of plant
group formation – for the forage lands. Calculation of the total area of a land
suitable for certain crop is performed based upon area of plowing land, which
ground coating complies with requirements to the said crop.
Table 2. Classification of Agri-Environmental Soil Groups in Agriculturally
Used Areas of Zhytomyr Region
AgriAgri-environmental Group ComArea,
environ
Agri-environmental
position (classification by soil
Thousand
mental
Group Name
properties)
Hectares
Group
Soddy podzolic, grey, light-grey
Universal lands suitnot glayed and surface weaklyІ
able for all standard
178.8
glayed sandy loam and light
crops
loamy soils
Universal lands suitSoddy podzolic, grey and lightable for all crops if
grey sandy loam and light loamy
ІІ
18.8
soil protective treatsoils
ment is provided
Lands preferably
Soddy podzolic glayed sandy
ІІІ
suitable for spring
loam, light loamy and argil sand
173.3
crops
soils
Light-grey and grey light loamy
Lands suitable for
IV
soils located on hills with 3-5˚
4.1
close-growing crops
inclination
Soddy podzolic, soddy glayed
and high-glayed, pit-bog soils,
V
Hayfields
446.9
peatlands and other waterlogged
soils
Lands, which require Grey and light-grey light loamy
forest soils located on hills with
VІ
continuous alkaliza2.3
over 5˚ inclination
tion
Soddy podzolic sandy and argil
sand soils with deep sand bed,
VІІ
Grazing lands
165.9
soddy podzolic soils
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VІІІ

Lands for forestry
purposes

Total:
Source: own research results.

Soddy latent podzolic (pine forest
sands), young soddy sand and
argil sand soils, other wood occupied grounds
-

17.6
1,007.7

Term of its return back to the previous location shall be determined
based upon crop disease and insect pest resistance. Design area of either crop
planting may be subject to adjustment due to commercial needs; however it
may not exceed the threshold value thereof. Should the crop planting area be
increased over threshold value, a degradation process in the agricultural landscape might be apparent, especially in the eroded, waterlogged and contaminated territories.
Table 3. Environmentally Adapted Plowing Lands for Agricultural Crops
in Zhytomyr Region, Thousand Hectares
Total area
of which by agri-environmental
Rotation Threshold
suitable for
groups
Crop
period, cropping
crop plantyear
area
І
ІІ
ІІІ
ІV
ing
Winter
201.7
178.8
18.8
0
4.1
4
50
Wheat
Winter
201.7
178.8
18.8
0
4.1
3
67
Rye
Winter
Cereal
201.7
178.8
18.8
0
4.1
4
50
Crops
Oats
375
178.8
18.8
173.3
4.1
3
125
Buckwheat
Millet
Leguminous
Crops
Flax
(fibre)
Flax
(linseed)
Potatoes

180.8

93.1

2.7

85

0

4

45

26.9

19.8

2.7

0

0

4

7

375

178.8

18.8

173.3

4.1

4

125

178.8

178.8

0

0

0

6

30

26.9

19.8

2.7

0

0

5

5

197.6

178.8

18.8

0

0

4

50
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Feeding
Root
Crops
Rape
(seeds)
Trifolium
Perennial
grass
Annual
grass
Grain
Corn
Silage
Corn
Sunflower
Soy

370.9

178.8

18.8

173.3

0

3

93

26.9

19.8

2.7

0

0

5

5

201.7

178.8

18.8

0

4.1

4

50

375

178.8

18.8

173.3

4.1

3

125

375

178.8

18.8

173.3

4.1

3

125

197.6

178.8

18.8

0

0

4

66

201.7

178.8

18.8

0

4.1

4

50

197.6

178.8

18.8

0

0

4

66

375

178.8

18.8

173.3

4.1

4

125

Source: own research results.

Three simulation scenarios of adapted cropping pattern for Zhytomyr
Region have been modeled in the course of study: 1) Unregulated ‘wild’ market, 2) Scientifically substantiated crop balance, and 3) Manufacture of valueadded products. Each of scenarios has a common target function, whereby
maximization of profit is envisaged to be gained per unit of ground area taking into account different restrictions thereon.

Z maх =  Pi , j X i , j
were, i = agricultural crop;
j = land use agri-environmental group;
Xi,j = area occupied by the agricultural crop within the agrienvironmental group, thousand hectares;
Pi,j = profit earned from planting of crop i within the land use agrienvironmental group j;
It is assumed by the first scenario – Unregulated ‘wild’ market to use
to the maximum possible extent the agricultural lands for commercial manufacturing, perform crop placement with no consideration of crop rotation
schedules and agri-environmental classification of lands, reduce as much as
possible operational costs, use high performance wide-cut machines and pro106
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vide for automation of the entire commercial cycle. Production is then focused
on consideration to much possible extent of domestic and global pricing environment with regard to agricultural products, as well as adjustment of production facilities insofar as it concerns changes of the above (see Table 4).
Table 4. Anticipated Agricultural Cropping Pattern for Zhytomyr Region,
Thousand Hectares Case (Scenario): Unregulated ‘Wild’ Market
Profit
of which by agriTotal area
Actual
Threshold
earned
environmental
groups
suitable
cropcropping
from crop
Crop
for crop
ping
area
І
ІІ
ІІІ
ІV
planting
area
Rape
(seeds)
Grain
Corn
Sunflower
Soy

26.9

19.8

5

0

0

5

30.2

259.91

197.6

178.8

66

0

0

178.8

178.8

2,912.20

197.6

178.8

66

0

0

66

86.0

1,552.60

375

178.8

125

173.3

4.1

125

80.0

853.33

Source: own research results.

Restrictions considered for the scenario concerned are as follows:
1) Total cropping area shall not be in excess of the total ground area of
the region:

x

i, j

S

2) Cropping area within the agri-environmental group shall not be in excess of the ground area of the regional agri-environmental group j:

x

j

 Sj

3) Cropping area of the agricultural crop i within the agri-environmental
group shall not be in excess of admissible agricultural crop planting area within the agri-environmental group j:

x

i, j

4)

S

All values determinable shall be always positive:

хi , j  0
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The above scenario has been being implemented during recent 10
years by the majority of corporate type farming companies in the region under
assessment. It is evidenced through prevalence of the following crops in the
cropping pattern: Sunflower, Soy, Rape and Grain Corn, which are not typical
for the region concerned according to agri-environmental classification of
lands, and planted on a single-crop basis. Cropping pattern transformation and
increase of the energy intensive crop share with simultaneous reduction of
feeding crops one are mainly caused by change of global prices for crop products, downfall of the livestock breeding industry, as well as bio energy branch
development.
Approbation of this scenario at the national level allows Ukraine to
supply raw agricultural products to more than 190 countries and to occupy
leading positions in the world in regards to the export of cereal and oil crops
as well as products of their processing. The main products of export in 2017
were cereal crops, oil and seeds of oil crops, soybeans, sugar and meat. Key
market outlets were Asia (45.9% of exports, USD 7 billion), the European
Union (27.5%, USD 4.2 billion), Africa (15.7%, USD 2.4 billion), the CIS (7,
7%, USD 1.2 billion), and the US (0.9%, USD 45 million).
Implementation of this scenario enables maximization of manufacturers’ profits, however provides for adverse environmental (soil fertility degradation) and social (promotion of fly-in and fly-out economic activities, reduction of employment among local residents) impacts.
Regarding the environmental consequences of this scenario, the humus indicator has fallen from 3.36 to 3.14% in recent years. At the same time,
the soil with 2.4% of humus content is not considered to be black soil. Moreover, the amount of degraded soil in Ukraine, according to various data, ranges from 20 to 40%, which means that Ukraine is gradually losing its black
soil. When it comes to the social component, the scenario ‘Wild market’ is
aimed at extending economic entities as well as creating huge agricultural
companies and holdings. As a result of implementation of such type of production, there are several companies operating in every region, they own tens
of thousands of hectares of arable land, are engaged in intensive farming (i.e.
they implement a shifting method that minimizes the involvement of rural
workers), and refuse low-income and socially oriented activities. This leads to
a reduction in the number of jobs, migration of rural population to large cities.
Year by year, the state of social infrastructure deteriorates, which is influenced, first of all, by the lack of sufficient funding from budgets of different
levels. As a consequence, over the past 15 years, the number of rural residents
has decreased by 1.8 million people, or 12%, and amounts to 14.7 million, and
the number of school-age children has reduced by one third and is only 1.3
million people.
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The second scenario – Scientifically substantiated crop balance –
assumes working out of the simulation model of the agricultural production
planning in accordance with the Cabinet of Ministers of Ukraine Decree On
Approval of Standards of Crop Rotation Balance in Different Natural and
Agricultural Regions, of 2010, No. 164, whereby crop placement proportions
are set forth. In case of Polissian region, rape crops are allowed for placement
on the same field not earlier than in three years after. Cereal crop share shall
not be in excess of 60 (%) percent of the cropping pattern, while forage crops
shall occupy at least 25 (%) of cropping area, of which at least 10 (%) percent
– for perennial grasses [6]. Due balance between nutrients removed out of the
soil and those returned with fertilizer treatment is the essential condition of
this scenario (see Table 5).
See below restrictions applied to the scenario concerned:
1) Total cropping area shall not be in excess of the total ground area of
the region:

x

i, j

S

2) Cropping area within the agri-environmental group shall not be in excess of the ground area of the regional agri-environmental group j:

x

j

 Sj

3) Cropping area of the agricultural crop i within the agri-environmental
group shall not be in excess of threshold agricultural crop planting area within
the agri-environmental group j:

x

i, j

 S cr

4) Nutrient balance
min

standards lij
where

xij

br j xij + kijrä zijr  pir kijrã

 kijrg zijr  lijmax

and fertilizer treatment

shall be followed,

= crop j yield response in the field i;

zijr = quantity of r-type fertilizer(s), whereby crop j in the field i shall be
treated.

i

= land parcels, i = n, where n = land parcel number;
j = agricultural crops, j = m, where m = crop number;

r = nutrient typ, r =

к, where к = nutrient type number;
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brj

= standard of nutrient removal by crop j from fertilizer r;

kijrä , kijrã

= nutrient r conversion ratio of crop j in the field i depending

upon fertilizer and soil type;
lijmin , lijmax = minimum and maximum fertilizer treatment rate for crop j in
the field i;
pir = availability of nutrient r in soil of the field i;

si

= field i area;

f r = r-type fertilizer effect duration;

wj

= planned volume of j-type product output;

c j = unit price of j-type product;
cr = price of r-type fertilizer primary nutrient, per 1 kg.
5) All values determinable shall be always positive:

хi , j  0

Table 5. Anticipated Agricultural Cropping Pattern for Zhytomyr Region,
Thousand Hectares Case (Scenario): Optimal Crop Balance for Rotation Mode
Total of which by agri-environmental Thresh
Profit
Actual
area
old
earned
groups
cropCrop
suitable
cropfrom
ping
for crop
ping
crop
І
ІІ
ІІІ
ІV
area
planting
area
Winter
201.7
178.8
50
0
4.1
50
Wheat
44.7
359.39
Winter Rye
201.7
178.8
67
0
4.1
67
11.9
19.53
Spring
Cereal
201.7
178.8
50
0
4.1
50
Crops
44.7
106.99
Oats
375
178.8
125 173.3 4.1
125
59.6
128.34
Legumi375
178.8
125 173.3 4.1
125
nous Crops
44.7
260.02
Trifolium
201.7
178.8
50
0
4.1
50
44.7
246.25
Perennial
375
178.8
125 173.3 4.1
125
grass
26.3
182.81
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Grain Corn
Sunflower
Soy

197.6

178.8

66

0

0

66

197.6

178.8

66

0

0

66

375

178.8

125

173.3

4.1

125

44.7

728.05

26.2

403.37

27.5

233.33

Source: own research results.

According to this scenario, crop rotation primarily performs the basic
biological function, which is phytosanitary, and allows to minimize the application of chemical plant protection. The main principle of the construction
and acquisition of crop rotation in this scenario is the optimal placement of
cereal crops, legumes and oil crops after scientifically substantiated predecessors, observing the periods of permissible return to the previous place of cultivation in the crop rotation. At the same time, simultaneously with the placement of crops after the best predecessors, a range of other factors should be
defined, namely an optimal system of crop fertilization (minimization of mineral fertilizers), methods of soil cultivation, a system of plant protection
against weeds, pathogens and pests, and the possible nature of positive soil
transformation and the further development and conservation of agricultural
ecosystems.
Implementation of this scenario shall provide for due balance of cropping pattern and contribute into natural recovery of the soil fertility. At the
same time it may be implemented only if method of land use organization is
changed from linear to contour & environmental in terms of land tenure and
allocation system. Should it be implemented the cropping pattern is then configured according to the agricultural landscape in consideration of the following components: plowing to stabilizing lands ratio; threshold cropping areas;
spatial placement of crops within the boundaries of the agri-environmental
groups of lands suitable for cropping; subsurface soil tillage system; and environmentally optimized fertilizing system. However implementation of this
scenario is challenged by absence of a mechanism for imposing penalties on
the manufacturers for violation of the scientifically substantiated requirements
to business conduct. Because of modern level of the institutional support
farming companies have no enough stimuli for making capital investments
into land protection and recovery as: 1) the most part of agriculturally used
areas is not in ownership of such farming companies; 2) farming companies
are generally unprofitable or earn profit, which is not enough for making
long-term investments; 3) there is no easy-term loan system available for
business entities willing to get money and invest them into the environmental
projects.
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According to the third scenario – Manufacture of value-added
products – the agricultural lands shall be to the maximum possible extent used
for getting raw materials to be processed in local factories. By this scenario
the model of anticipated transformation of crop products into feeds and fodders to be used in livestock farming industry and further sales of finished
products is created. The simulation scenario of creation of forage base for
livestock farming industry was worked out in consideration of specific features of the region under assessment.
Forage crops occupied 157 thousand he, which is 19.6% of the total
area of arable land, which amounts to 802.6 thousand he. Taking into consideration the plan for the development of the livestock sector until 2022 and in
reliance on the forage structure for manufacturing livestock products and production capacities for their processing, the need for fodders was determined
for all farm categories (table 6).
Table 6. Need for fodders in Zhytomyr region
for all farm categories for 2022-2024, thousand tons
Year
Type of fodders
2022
2023
Concentated fodder
550,6
563,5
Succulent: total
467,8
482,9
including silage
401,1
414,1
root crops
62,7
64,9
Coarse: total
413,9
426,3
including hay
113,3
117,0
haylage
195,9
201,8
Green fodders
441,3
454,9
Milk and skimmed milk
33,0
33,7
Total taking into account
1906,6
1961,4
security reserve
Source: own research results.

2024
589,0
515,5
441,9
69,5
452,6
125,0
214,6
483,9
35,0
2076,2

In order to increase meat production by almost 5 thousand tons, milk
production by 116 thousand tons and egg production be 12 million pieces
until 2024, it is necessary to bring the forage production in the region as a
whole to the level of 2076.2 thousand tons. Accordingly, it is required to increase the production of concentrated fodders by 7%, succulent fodders by
10%, coarse – by 9% and green ones by 10%. The increase of forage production should be carried out through the use of newest technologies of their
cultivation and the expansion of crop acreage.
The concept of the development of forage production in the region
should include improvement of the structure of crop acreage taking into account the specialization of the economy, restoration of use of by-farm crop
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rotation, saturation of crop rotation with legume grasses and high-protein
crops, improvement of the fertilizer system, the use of advanced cultivation
technologies, introduction and constant support of the green conveyor, both
for pasture and raw materials.
Taking into account the conducted calculations of the need for fodder in
order to develop the livestock sector, an additional restriction on the optimization of crop acreage for agricultural crops in Zhytomyr region was introduced
to the developed model. See below restrictions applied to the scenario concerned:

1)

Total cropping area shall not be in excess of the total ground area of
the region:

x

i, j

S

2) Cropping area within the agri-environmental group shall not be in excess of the ground area of the regional agri-environmental group j:

x

j

 Sj

3) Cropping area of the agricultural crop i within the agri-environmental
group shall not be in excess of threshold agricultural crop planting area within
the agri-environmental group j:

x

i, j

4)

 S cr

Limiting the need for fodders for feeding farm animals
n

s q a
J =1

j ij ij

x j ;

where:
xj = demand in j-type feed or fodder;
s j = forage crop j cropping area;

aij = nutrient i content per individual j-type feed or fodder;

qij = main crop yield response.
5) All values determinable shall be always positive:

хi , j  0 (see Table 7).
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Table 7. Anticipated Agricultural Cropping Pattern for Zhytomyr Region,
Thousand Hectares Case (Scenario): Manufacture of Value-Added Products
Total of which by agri-environmental Thresh
Profit
Actual
area
old
earned
groups
cropCrop
suitable
cropfrom crop
ping
for crop
ping
І
ІІ
ІІІ
ІV
area
planting
area
Winter
201.7
178.8 18.8
0
4.1
50
Wheat
95.0
724.1
Winter Rye
201.7
178.8 18.8
0
4.1
67
7.8
4.6
Spring Ce201.7
178.8 18.8
0
4.1
50
real Crops
7.8
6.8
Oats
375
178.8 18.8 173.3
4.1
125
10.4
6.0
Leguminous
375
178.8 18.8 173.3
4.1
125
Crops
10.4
16.2
Potatoes
197.6
178.8 18.8
0
0
50
15.0
2.0
Feeding
370.9
178.8 18.8 173.3
0
93
Root Crops
7.2
1.6
Trifolium
201.7
178.8 18.8
0
4.1
50
7.2
14.5
Perennial
375
178.8 18.8 173.3
4.1
125
grass
67.2
521.0
Annual
375
178.8 18.8 173.3
4.1
125
grasses
9.6
4.1
Grain Corn
197.6
178.8 18.8
0
0
66
62.8
1,022.7
Silage Corn
201.7
178.8 18.8
0
4.1
50
7.2
1.3
Sunflower
197.6
178.8 18.8
0
0
66
1.9
33.8
Soy
375
178.8 18.8 173.3
4.1
125
65.7
1200.6
Source: own research results.

Thus, according to calculations, the third scenario of the development
of land use ‘Manufacture of value-added products’ is the most acceptable
from the economic, environmental and social point of view. The economic
component is the formation of added value and leaving it to local enterprises.
The social component is the creation of additional jobs in the livestock sector
(only 7 people work in an agricultural holding that deals with plant production
and has 1 thousand hectares of land, while in livestock breeding this number
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is about 100 people per 100 hectares). The ecological component is the provision of organic fertilizers, development of organic farming, observance of
crop rotation.
The effectiveness of the scenario ‘Manufacture of value-added products’ is confirmed by comparing the estimated added value in the context of
correlating export and import prices of the same types of agricultural products
and the individual groups of goods and raw materials necessary for their production.
As a comparison, one can take the most important component of the agricultural production of Zhytomyr region – fodder crops and analyze the difference in the change of added value in the chain “forage productionmanufacturing livestock products-production-food products” (Fig. 1,2).
Fig. 1. Formation of added value in the price chain “fodders-milk-butter”
80,00
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37,45

60,00

50,00

13,48
25,36

40,00
30,00

4,84

19,69

20,00
10,00
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8,13

4,28

18,19

14,55

13,38
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0,00

Feed

Milk I and II brand

Profit, %

Salary, %

Amortization, %

Butter

Added value, %

Source: own research results.

The investigation of price chains in agriculture and in the food industry
brunches shows that structural disparities in some of them are reaching threatening levels at the moment. The disparities in the structure of added value
were found in the context of agricultural enterprises in Zhytomyr region according to the following food groups: butter and pork sausage. In the analyzed
price chains the prevailing share of added value is concentrated in the prices
of agricultural raw materials. At the same time, there is the lowest share of
profit in the structure of added value in the chains of producing and processing plant products (fodders), while in the chains of processing livestock
115

V. Dankevych, Y. Dankevych, A. Dankevych, V. Naumchuk, Approaches to…

products this share is the highest. In particular, this can evidence that commodity producers shift the load of non-efficient use of resources on employees.
Fig. 2. Formation of added value in the price chain “fodders-meat-sausage”
100,00
90,00
80,00
41,88

70,00
60,00
50,00

3,14
13,54
23,42

40,00
30,00
20,00
10,00

8,32

19,78
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8,17

12,66
13,44
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0,00
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Meat
Profit, %

Salary, %

Amortization, %

Sausage
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Source: own research results.

The conducted analysis of the distribution of the added value among
the enterprises of different sectors shows that theoretically it should be distributed on a ratio basis among the enterprises of food chain production, but a
significant share of added value, as evidenced by our research, is concentrated
in processing enterprises. Our developed model for optimization of crop acreage called ‘Manufacture of value-added products’ will allow to take managerial decisions at the regional level, which will contribute to the optimization of
land use aimed at maximum effective use of available natural resources, provision of population with domestic products and increasing the profitability of
agricultural commodity producers.
The EU member states experience in land use and operational business results have proven the economic and mathematical modeling to be a
forceful tool enabling commercial activity planning and working out scenarios
for development of the agricultural sector of the economy. At the same time
attempts to arrange effective and meaningful management are faced with numerous challenges. To begin with, there is a lack of true information on both
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locality and type of land use, as well as mode thereof. Soil and vegetation
properties within certain portions of cropping fields are subject to consistent
changes induced by the different operational, environmental and administrative processes. Moreover, such data shall be on one hand available to professionals in charge of yield response forecasting and assessment, and on the
second hand be taken as basis for agro-engineering plans with regard to each
specific field or portion thereof. Otherwise, no losses and ineffective costs
shall be avoided. Within the given scenario the geoinformational systems are
considered to be one of the most effective controls, whereby development of
land relationship under conditions of globalization and modern technological
advancement is regulated.
Geoinformational technologies may be implemented in the agricultural sector at both regional and national levels, either for vertical (between different management levels) or horizontal (between farming units or organizations with similar management level) coordination of activities. Such companies as Cropio (USA/Germany), eLeaf (Netherlands), PrecisionAgriculture
(Australia), Astrium-Geo (France) and MapExpert (Ukraine) are the most
known and effective providers of the said service [23]. Application of the
aforesaid systems allows not only operative keeping track of current field
condition, but also getting online reports and messages with regard to production; forecasting of yield response, either for certain fields or the entire farming unit; getting related information on agricultural product markets, currency
quotes, as well as prices for agricultural products on each individual exchange.
Integrated geoinformational technologies of the agricultural production named Precision Farming are the solution for handling of three main
tasks, whereby a success in the modern market environment is provided: operative and unbiased information search; ability of making proper managerial
decisions and possibility of its practical implementation. Due to combination
of the economic and mathematical modeling and geoinformational technologies it is possible to work out regional strategies of the agricultural sector
development and control implementation thereof. For the purpose of testing
the said technology we have used Cropio – a field management and vegetation
control system, which enables operative monitoring of the cropping areas
status, automatic generation of reports, as well as agricultural operation forecasting and planning.
Application of the geoinformational system Cropio has made it possible to assess the actual status of the agricultural areas utilization in Zhytomyr
Region. It is found that over 34 thousand hectares of the agricultural lands in
the region under assessment are not used or used without valid documents of
entitlement. It is assumed based upon calculations that in case of entering into
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hire/rental/lease agreements with regard to the said land parcels and provided
that rental fee is paid in amount of 7(%) percent of estimated monetary value
thereof, the state budget and land parcel (share) owners would get additional
UAH 90 million required for the social and economic development of the
rural areas.
Level of uncertainty of the future development of the agricultural production is considered to be rather high. Researchers and practicians do not
make a clear distinction between different aspects of effectiveness and most
often consider them to have the same meaning. At the same time the essence
of the effective land use in the agricultural production is formed based upon
three main dimensions: economic (having the immediate effect), environmental and social (observable over the long run). The cropping pattern may be
estimated with an eye to economic, environmental and social effectiveness
described in terms of hard costs to earned profit ratio, as well as level of stability and productiveness of agri-environmental system and land resources as
the main component thereof. Maximum product yield and minimum costs per
unit of area shall be achieved, provided that the feasible level of land areas
fertility and rate of ecological recovery of the agri-environmental systems are
maintained.
Practical importance of the results got hereunder is that the methodological summaries and recommendations have been brought up to the level of
designed tools, in which the economic and mathematical modeling elements
used for creation of simulation models of the agricultural production development and Cropio geoinformational technologies used for monitoring and
control over the agricultural land use status are combined. It should be noted
that the said tooling is widely used in the EU member states. However, domestic corporate type agricultural companies, such as Private Agricultural
Farming Company Svitanok, Public Joint-Stock Company TAKO, Landcom
Ltd, VV Agro Ltd, Private Limited Company Rise Maksymko, Farming Company Nibulon Ltd and ATK Ltd, are setting now about implementation of just
a few its elements. Significance of the said tooling implementation at the
regional level gains in importance with reference to possible introduction of
the agricultural land market and need for forecasting and control of the land
resource use.
Conclusions
Extensive use of land resources, transformational processes in the agricultural industry and corporatization of the agricultural business have resulted in significant deterioration of the agricultural areas environmental condition. Adverse effects of the land use shall require substantial determination
and taking of a series of land protection actions, i.e. environmental monitoring
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of soils, improvement of organizational methods for land use and protection,
which would provide maximum environment-landscape and social & economic effect. In doing so, the land use forecasting issues shall be based upon application of the modern mathematical modeling methods and information
systems enabling automated collection, processing and assessment of the spatial and coordinate reference information, as well as be fundamental for drawing up of any and all land surveying documents. Modeling method provides
for creation of the adequate economic and mathematical models and further
extrapolation of modeled results onto the actual working conditions. Implementation of the said method enables summarizing and performing proper
analysis of the information based upon in-depth quantitative study, as well as
improvement of production management and planning.
The economic and mathematical model of the land use optimization
as worked out and adapted for region specific natural and climatic conditions
has been tested based upon the case of Zhytomyr Region. Three simulation
scenarios of the cropping pattern against the background of intensified production have been modeled: 1) Unregulated ‘wild’ market, 2) Scientifically
substantiated crop balance, and 3) Manufacture of value-added products. In
the course of strengths and weaknesses analysis with regard to implementation of the said transformations for agriculturally used areas, the reasonability
of the forage areas extension for the purpose of livestock farming production
growth has been substantiated. Proposed economic and mathematical model
of the land use optimization against the background of intensified production
is adaptive not only in terms of improvement of adequacy of description of
the existing structural and functional particulars of activities undertaken and
feasibility of the proposed managerial decisions, but also options for consideration of the environmental and social factors.
Taking into account the results of economic and mathematical modeling, we defined the most appropriate model of intensive land use with regard
to economic, environmental and social factors, namely the model ‘Manufacture of value-added products’. Estimates suggest that production and sale of
100 thousand T of grain in the domestic market will provide for added value
of UAH 69 million, while use of grain as fodder for livestock farming industry will provide so far for getting added value of UAH 202 million, thus allowing to employ extra 930 people.
Study performed with help of Cropio geoinformational system has
made it possible to monitor the status of use of the agricultural areas in the
region under assessment and find idle reserves therein. Calculations show that
engagement of such areas in commercial use would enable getting additional
UAH 90 million required for the social and economic development of the
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rural areas. The economic and mathematical modeling approach combined
with implementation of the geoinformational technologies shall provide for
creation of the forceful comprehensive tooling for the agricultural land use
management.
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Abstract
The article examines the current state of insurance development, analyzes and determines the level of market concentration and identifies ways to optimize and improve
the efficiency of its functioning in Ukraine. The crisis over the COVID-19 pandemic
has significantly affected insurers. More than half of Ukraine's insurance industry assets are concentrated in seven market leaders. This indicates the threat of increasing
the level of market monopolization and its possible transformation from a competitive
to a «blurred» oligopoly, in which 70-80% is controlled by 6-7 largest companies.
Keywords: insurance; monopolization; insurance market; concentration of the insurance market.
Streszczenie
W artykule zbadano obecny stan rozwoju ubezpieczeń, przeanalizowano i określono
poziom koncentracji rynku oraz wskazano sposoby optymalizacji i poprawy
efektywności jego funkcjonowania na Ukrainie. Kryzys związany z pandemią COVID19 znacząco wpłynął na sytuację ubezpieczycieli. Ponad połowa aktywów ukraińskiego
sektora ubezpieczeniowego skupiona jest w rękach siedmiu liderów rynkowych.
Wskazuje to na zagrożenie wzrostu poziomu monopolizacji rynku i jego możliwej
transformacji z konkurencyjnego do „rozmytego” oligopolu, w którym 70-80%
kontrolowane jest przez 6-7 największych firm.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia; monopolizacja; rynek ubezpieczeniowy; koncentracja
rynku ubezpieczeniowego.

Formulation of the problem
The issue of protecting one's own property interests from possible
losses becomes more urgent with increasing competition in various markets.
Insurance is an important tool to address these issues. After all, a well-organized work of the insurance market is a necessary condition for the normalization of the appropriate standard of living. The experience of insurance
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companies in European countries shows that this area is effective for sustainable economic growth, as well as for solving a number of social problems.
In the context of the world economy globalization, the urgency of the
insurance market concentration needs careful attention. Intensification of capital concentration and monopolization tendencies is actively observed both in
European countries and in Ukraine. Therefore, monitoring of these processes is
the subject of modern research.
Analysis of recent research and publications
Such scientists as N. Tkachenko, V. Bazylevych, S. Osadets,
T. Artyukh, N. Vnukova, І. Fysun etс. V. Bazylevych spoke about the insurance
market of Ukraine in his research as a link in economic relations, which in interaction form the supply and demand for these services, resulting in the purchase and sale of insurance services. S. Osadets considered the market of insurance services in the form of insurance companies interaction, intermediaries,
policyholders and other organizations of insurance infrastructure.
Research
In recent years, significant changes have taken place that affect both
public life and the state of the economy as a whole. In particular, this is the
crisis caused by the coronavirus pandemic and the armed conflict that has been
taking place in Ukraine since February 24, 2022. All these and other processes
affect the current state of the insurance market and require careful study.
The crisis over the COVID-19 pandemic has significantly affected insurers. In 2020, insurance premiums increased, but their growth was reduced
by about 2 times: from + 20% in 2018-2019 to + 12% in 2019-2020. The activities of insurers through the introduction of lockdown was characterized by
a decrease in the intensity of insurance activities, which showed that some insurers were not able to refocus on working online at all or without losing the
quality of their services. This has enabled progressive insurance companies to
gain new opportunities for development and become more competitive and
flexible to change by launching sales of their services on the Internet.
According to the reporting of non-banking institutions, in the IV quarter of 2020 the assets of insurers began to grow compared to previous quarters
(Figure 1).
For general insurance, the level of payments was 35% for risk insurance, and life insurers provide 13% of payments. According to the results of
2020, the profits of insurers were record and amounted to UAH 2.2 billion. And
the efficiency of use of insurance companies’ assets was 3.4%, which was the
best indicator of return on assets in all non-banking institutions [3].
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Figure 1. Assets of Ukrainian insurers for 2020, million UAH
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Source: built by the authors according to [2]

In recent years, there has been a downward trend in the number of market participants (Fig. 2). This is due to numerous violations of the NBU's requirements for the solvency of insurers. As of January 1, 2021, there were 46
such insurers-licensees. Revocation of licenses also occurs due to insurers' own
statements, refusals to conduct inspections, non-fulfillment of obligations to
customers. After the revocation of the license, financial institutions are not allowed to operate under the types of these licenses, but must fulfill their obligations under financial service agreements.
Figure 2 shows that the number of insurance companies from 2017
to 2021 decreased by 125 units. According to Table 1, it can be seen that despite
the reduction in the number of insurance companies, their assets from 2017
to 2021 tended to increase.
In 2022, the economic situation becomes even more tense. Due to Russia's war against Ukraine, global insurance companies are preparing for large
payments. Money for non-war insurance claims comes from back-up sources,
not from customers` payments. And, even, the implementation of these payments by policyholders does not ensure the conversion of these assets into cash
for payments. In recent years, insurance against military risks has not been popular, so the destruction of real estate now - not insured events and payments on
them will not be [5].
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Figure 2. Number of insurance companies in the Ukrainian market and their assets in 2017-2021
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The amount of insurance premiums and payments for the most common
types of insurance in 2021 is shown in the table (Table 2), car insurance
(CASCO, OSTPV, Green Card) and health insurance brought the largest
amount of insurance premiums.
Table 1. The main indicators of insurance companies for 2017-2021,
UAH million

Year
Number of concluded insurance
contracts (thousand
units)
Assets on the balance sheet
Assets defined in
Art.31 Law of

2017

2018

2019

2020

09.2021

70658,2

77495,0

80271,0

120576,5

99940,0

57381,0

63493,3

63866,8

64925,2

65635,6

36084,6

40666,5

44609,9

46113,6

46898,7
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Ukraine «On Insurance»
Amount of paid-in
authorized capital
Formed insurance
reserves
Gross insurance
premiums
Gross insurance
payments
Level of gross payments, %
Net insurance premiums
Net insurance payments
Level of gross payments, %

12831,3

12636,6

11066,1

9748,1

8794,8

22864,4

26975,6

29558,8

34192,0

35642,8

43431,8

49367,5

53001,2

45184,9

38070,6

10536,8

12863,4

14338,3

14852,7

13427,7

24,3

26,1

27,1

32,9

35,3

28494,4

34424,3

39586,0

40350,2

35253,0

10256,8

12432,6

14040,5

14451,9

13215,7

36,0

36,1

35,5

35,8

37,5

Source: built by the authors according to [2]
Table 2. The volume of insurance premiums and payments
for the most common types of insurance in 2021

Type of insurance

CASCO
Medical insurance
OSTPV and Green Card
Property and fire risks
Life insurance
Financial risks
Responsibility
Cargo and luggage

Insurance
premiums,
UAH
billion
8,0
7,6
6,5
4,7
4,2
2,1
1,7
1,4

Insurance
payments,
UAH billion

3,6
2,9
2,9
2,0
0,6
0,5
0,3
0,2
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Share of insurance payments in the amount of
Insurance premiums insurance premiums, %

45
38,2
44,6
42,6
14,3
23,8
17,6
14,3
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From accidens
Another
Total

1,3
1,5
39,0

0,2
0,3
13,5

15,4
20
34,6

Source: built by the authors according to [4]

Currently, only 5% of companies on the market that functionate without problems. These are the ones who have offices only in the west of Ukraine.
About 60% of companies have problems and failures, but they continue to operate. Almost a third have interruptions and can work partially, 10% of companies cannot continue to operate [5].
In 2021, the number of non-life insurers decreased from 190 to 142.
However, this quantitative decline in Ukraine's insurance market participants
did not significantly affect the amount of premiums earned. After all, there were
companies that were inefficient and unprofitable. The remaining companies
have different shares in the market. The level of market concentration is related
to competition and monopolization in it. After all, it is important to ensure free
competition in the market in order to avoid negative impact on the mechanism
of the market economy in the country.
According to the NBU data on the insurance market (Table 3), indicators at the level of 90% insurance premiums are concentrated in 60 insurers, 50
of which are non-life and 10 are life market. Half of non-life premiums are
concentrated in 10 insurance companies. This means that most insurance companies exist more formally and are not active. There is also
a relatively high level of concentration of the life insurance market - 90.3% of
reserves for a quarter of market participants.
Table 3. Concentration of the insurance market in 2020

TOP Companies
ТОП 3
ТОП 5
ТОП 10
ТОП 20
ТОП 50
ТОП 100
Total market

Non-life market
(for premiums),
%
17,9
27,3
43,2
64,6
90,3
98,8
100

Non-life market
persons, %
22,6
32,9
54,6
75,6
95,7
99,9
100

Life market
(for insurance reserves), %
75,1
90,3
99,1
100
100

Source: built by the authors according to [6]

The high level of life insurance market concentration is not
a completely negative phenomenon. This can testify to the reliability of insurers
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and their ability to accumulate investment resources and provides an opportunity to innovate. But their activities must be closely monitored by regulators
to prevent abuse of monopolies.
In order to characterize the level of competition in the insurance market
and determine whether this market is monopolized, it is advisable to calculate
the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), which shows the distribution of market
power among market participants.
Table 4. ТОП-20 Insurance companies by assets as of 09.2021

ARX
USG (VIG)
PRJSC IC UNIQA

Assets,
thousand
UAH
3 567 049
3 364 057
2 928 801

PZU Ukraine

2 921 256

IG «ТАS»
JSC IC INGO
PJSIC ARSENAL
INSURANCE
Kniazha (VIG)

2 716 239
2 382 986
1 909 085

Company

Company
PROVIDNA
VUSO
ALFA Insurance
(ABHH)
PJSC EUROINS
UKRAINE IC
UPSK
OMEGA
АSKA

1 456 207

PRJSC 'IC
COLONNADE
UKRAINE
PJSIC IC UNI1 252 515 IC Express-InsurVERSALNA
ance
ORANTA
1 007 892 IC Prosto-Insurance
Total:
Source: built by the authors according to [7 ]

Assets, thousand
UAH
966 509
902 963
855 994
671 278
653 931
579 664
501 185
498 068
490 185
490000
30 115 864

To determine the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), the assets of the
TOP-20 insurance companies for such types of insurance as CASCO, OSTPV,
DSAGO, health insurance, tourist insurance are used to determine the level of
market concentration (Table 4). This index is calculated as the sum of the
squares of the market shares of companies in a given industry. As market concentration increases, the index increases. The higher the index, the lower the
level of competition in the market and the closer it is to monopoly.
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The value of the index determines the degree of market concentration
as determined by the US Department of Justice:
• Index below 1000 characterizes insignificant market concentration;
• Index within 1000 <HHI <1800 - average concentration;
• Index above 1800 - the market is highly concentrated.
Determine the market share of each insurance company in the insurance
market (Table 5):
Table 5. Market shares of the TOP-20 insurance companies by assets (CASCO,
OTSPV, DSAGO, health insurance, tourist insurance)

Company
ARX
USG (VIG)
PRJSC IC UNIQA
PZU Ukraine

Market
share, %
11,84
11,17
9,73
9,7

IG «ТАS»
JSC IC INGO
PJSIC ARSENAL
INSURANCE
Kniazha (VIG)

9,02
7,91
6,34

PJSIC IC UNIVERSALNA
ORANTA

4,16

4,84

3,35

Company
PROVIDNA
VUSO
ALFA Insurance (ABHH)
PJSC EUROINS
UKRAINE IC
UPSK
OMEGA
АSKA
PRJSC 'IC COLONNADE
UKRAINE
IC Express-Insurance
IC Prosto-Insurance
ННІ

Market
share, %
3,21
3
2,84
2,23
2,17
1,92
1,66
1,65
1,63
1,63
741,325

Source: built by the authors

The value of the HHI is 741,325 (Table 5), so we can conclude that the
insurance market in Ukraine among the given types is non-concentrated, with
no signs of monopolization the industry. At the same time, it should be noted
that 65.71% of the insurance industry's assets are concentrated in seven market
leaders: ARX, USG, Uniqa, PZU Ukraine, IG TAS, Ingo and Arsenal Insurance
(Fig. 3).
This indicates the threat of increasing the level of market monopolization and its possible transformation from a competitive to a «blurred» oligopoly, in which 70-80% is controlled by 6-7 the largest companies. In this case,
we can talk about increasing the threat of monopolization of the insurance market of Ukraine.
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There are many shortcomings in the functioning of the Ukrainian insurance market, but by applying the method of optimizing the market of insurance services in the world, you can improve the state of own insurance system.
First of all, the fight against market monopolization should take place
through state control. Antitrust law should define a single method of calculating
the insurance market concentration. In order to determine more accurate data
on the level of market concentration, it is necessary to make calculations not on
general information on non-life and life insurance markets, but on types (health
insurance, life insurance, CASCO market, etc.). After all, it will be easier to
monitor compliance with antitrust laws and violating firms will not be able to
«get lost» among other market participants.
Figure 3. Leaders` assets concentration on Ukrainian insurance market, %
Kniazha
Universalna
ORANTA
PROVIDNA
VUSO
ALFA
EUROINS
UPSK
OMEGA
ASKA

65,71

COLONNADE
Express-Insurance
Prosto-Insurance
ARX
USG
UNIQA
PZU Ukraine
IG TAS
INGO
ARSENAL
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Ukraine already knows the fines for abusing its monopoly position in
the market. Therefore, it is in the interests of the state to strengthen control over
the level of insurance market concentration. It is important to ensure healthy
competition, as this is the basis of a market economy and an incentive for insurance companies to improve their services and increase public confidence.
Another way to combat market monopolies should be to compile highquality rating lists of insurance companies that can be observed in the United
States. In Ukraine, portals such as Insurance Top and Mind do this, but their
rankings do not provide full and all-information information to analyze
a company's reliability or competitiveness, sustainability and solvency. It is
necessary to create a detailed rating of insurance companies, using at the same
time such indicators as the level of payments, gross premiums, assets, EBITDA,
capital, net premiums, direct insurance, premium growth rate, guarantee fund,
etc. Therefore, it is very important to ensure the creation of several independent
ratings, which would be able to fully acquaint the public with information about
insurance companies in Ukraine. This can raise the level of trust in insurance
companies, as transparency encourages them to conduct honest business and
improve the quality of their services.
In addition, it is necessary to ensure the introduction of financial mechanisms that will encourage people to make long-term savings. Ukrainian companies should also expand the practice of providing their services remotely.
Coronavirus, war, and other negative circumstances have shown the need to
invest in the development of the industry digitalization. It is necessary to ensure
the stable operation of insurance companies in all conditions and to adapt to
them not only so as not to lose business, but also to ensure reliable social protection in difficult times.
Thus, the analysis provides an opportunity to draw conclusions about
the current state and concentration in the insurance market. The high level of
concentration inhibits free competition and the general development of the industry and the state's economy. The life insurance market in Ukraine is more
concentrated than others not related to life insurance. The leading companies
are UNIQA, IG TAS, Arsenal Insurance, INGO Ukraine Insurance Company,
ARX, USG and PZU Ukraine. It is these companies that concentrate
a significant share of insurance payments and contracts.
An important condition for further improvement of insurance companies functionating and the formation of trust in them is effective supervision by
the state and improvement of the legislation of Ukraine. It is necessary to create
independent rating lists that can increase the level of public confidence. After
all, the low level of public confidence is one of the key problems of insurers.
Therefore, significant efforts should be made to increase it.
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Abstract
The observed imbalance in the demand for and supply of economic educational services
became the basis for studying the reasons for this phenomenon. The number of applicants wishing to enroll in universities is decreasing. One of the reasons for this tendency can be considered the professional and geographical heterogeneity of the provision of educational services in general, and economic educational services in particular. The fact that Poland is geographically closest to Ukraine became a stimulus for
the increasing outflow of entrants and students to Poland. The aim of the article is to
carry out a comparative analysis of peculiarities in the perception of economic educational services by students in Ukraine and Poland. Based on the determination of ratings of the motives for choosing a specialty, there identified the criteria for choosing a
university, the role of sources of information about the university, professional values,
areas of the future professional activity, specific features of the perception of economic
educational services in Ukraine and Poland. Prospects for economic educational service in these countries is suggested, which will provide ways for their fruitful cooperation in the future.
Keywords: international marketing, economic educational service, academic mobility,
peculiarities of perception, experts, prospects for economic educational services, fruitful cooperation.
Streszczenie
Obserwowana nierównowaga w popycie i podaży na ekonomiczne usługi edukacyjne
stała się podstawą do badania przyczyn tego zjawiska. Liczba chętnych do podjęcia
nauki w szkołach wyższych maleje. Za jedną z przyczyn tej tendencji można uznać
zawodową i geograficzną heterogeniczność świadczenia usług edukacyjnych w ogóle,
a ekonomicznych usług edukacyjnych w szczególności. Fakt, że Polska jest geograficznie najbliżej Ukrainy, stał się bodźcem do coraz większego odpływu studentów i osób
rozpoczynających studia do Polski. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy
porównawczej osobliwości w postrzeganiu ekonomicznych usług edukacyjnych przez
studentów na Ukrainie i w Polsce. Na podstawie określenia ocen motywów wyboru
specjalności, zidentyfikowano kryteria wyboru uczelni, rolę źródeł informacji o uczelni,
wartości zawodowe, obszary przyszłej aktywności zawodowej, specyficzne cechy
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percepcji ekonomicznych usług edukacyjnych na Ukrainie i w Polsce. Sugeruje się perspektywy dla ekonomicznej usługi edukacyjnej w tych krajach, co zapewni drogi do ich
owocnej współpracy w przyszłości.
Słowa kluczowe: marketing międzynarodowy, ekonomiczna usługa edukacyjna, mobilność akademicka, osobliwości percepcji, eksperci, perspektywy ekonomicznej usługi
edukacyjnej, owocna współpraca

Problem statement
In recent years there has been a certain imbalance in supply and demand
for educational services. There is still a widespread belief that higher education
is necessary. However, as practice shows, it is not enough to get a good job,
which would give a basis for career growth, self-fulfillment, achievement of
full satisfaction and well-being. In this regard, scholars are increasingly turning
to the study of the prospects and shortcomings of education in general and
higher education in particular. The reasons for the focus on higher education
are the concerns of universities about the decreasing flow of applicants and the
geographic expansion of educational services.
In the conditions of fierce competition between universities with potential consumers of educational services there is an obvious outflow of potential students, choosing the future profession of economic specialty, to Poland.
The country geographically closest to Ukraine, which is a fundamental factor
in the growth of academic mobility in this area.
The goal of the work
Analysis of the peculiarities of students' perception of economic educational services in Ukraine and Poland can become the basis for identifying
the specifics of services and the organization of fruitful cooperation between
the universities of both countries.
Main material
In November 2021, 72,700 foreigners were planning to study in Poland
for at least one year. Most foreigners came from European countries, more than
half of them (37,800 or 52.0%) were from Ukraine. Students from Belarus
(6,000 or 8.3%) and India (3,000 or 4.1%) ranked second1. November 2020 the
number of Ukrainian students wishing to study at Polish universities was
1

Główny Urząd Statystyczny,
https://stat.gov.pl/?msclkid=7d0882accf9611ecad1fe8016c454e2e.
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35,584. Compared with 2020-2021 (6321 people), the number of Ukrainian students in 2021 increased by almost 6 times2.
As you know, international marketing of services is a set of actions
aimed at meeting the needs, tastes, and preferences of foreign consumers. The
consumer directs the order of provision of educational services by determining
new requirements, and universities must control such requirements and ensure
the organization of the conditions for their implementation. The motives and
criteria of choice of economic educational services by students in Ukraine and
Poland, the importance of sources of information about higher education institutions, specialties in higher education, the vision of a good job for graduates
of economic universities have not been defined - all this is subject to a detailed
analysis by scientists, which determined the relevance of this study.
It is interesting to think that the problems of asymmetry of investment
in the market of educational services should be considered when defining the
role and essence of educational marketing in the work of universities. Young
people are known to use a two-level evaluation of the results of educational
marketing. Those who receive education for the first time evaluate their satisfaction with learning by the degree of difficulty of passing exams, the ease of
learning. Those who receive a second education evaluate the content of the
courses, the program, and the qualifications of the teachers3.
The basic principle of the marketing approach in the provision of educational services was investigated by T. Obolenska. According to her, "the only
final consumer of educational services is an individual - an applicant, a student,
different from other consumers. He uses educational potential not only to gain
and create benefits, but also to directly satisfy his needs, especially cognitive
ones. Other consumers of educational services, such as enterprises, organizations, firms are intermediate, but form demand"4.
We should consider V. Dmitriev's point of view that "an educational
service cannot be both a process and a result of a process. An educational service is a process (activity) of an educational institution aimed at creating an
educational product. Educational service offered in the form of classroom instruction (lectures, courses, seminars) is a process of creating an educational
service in the form of knowledge, skills, and experience. An educational service
provided in the form of educational materials (textbooks, teaching materials,
2

Gierko V., «Ukrainizacja» polskich uczelni na tle umiędzynarodowienia kształcenia na poziomie wyższym w Polsce; https://journals.umcs.pl/i/article/view/2093/1878.
3
Basha I.M., Marketing research in the market of educational services, Kiev 2015,
p. 40.
4
Obolenska T.E., Marketing in the sphere of educational services, Kharkiv 2002,
p. 32, p. 8.
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monographs, videodiscs) is the process of creating an educational product in
the form of an educational product. An educational product, rather than an educational service, is a specific kind of commodity and has a dual nature: the
form of knowledge, skills, and experience of listeners and the form of an educational product"5.
S. Semenyuk believes that "innovative marketing is primarily a concept
of educational marketing. According to this concept, higher education institutions must constantly improve educational services and marketing methods,
which will allow universities to ensure competitiveness and unite the interests
of consumers, the university, and the whole society"6.
Christian Grenroos of the Northern School of Service Marketing studied interactive marketing, which focuses on the process of interaction between
the consumer and the service company staff. According to C. Grenroos, "the
most immediate proof of service quality occurs during the encounter with the
service or 'moment of truth7, that is, the period of interactive marketing. Grenroos proposes to consider a functional instrumental model of service quality
and internal marketing. What is important, as C. Grenroos argues, is not only
what service is offered, but also how it is8.
P. Kotler's triangular model of marketing services 9 can be considered
important, in our opinion, in the sphere of educational services. By analogy, in
the sphere of educational services we can analyze three stages: university - consumer, university - teacher, teacher - consumer. Thus, three strategies become
relevant: the strategy of traditional marketing in the process of organizing communication with consumers of educational services, price nomination for the
provision of educational services, the choice of media and forms of information
dissemination. The strategy of internal marketing is focused on the motivation
of teachers to use new technologies of education, to improve them according to
the results of monitoring the feedback from the consumers of educational services. The strategy of interactive marketing is implemented in the process of
determining the motives for choosing a profession and the criteria for choosing
5

Dmitriev V., Features of the marketing concept of educational services. Theory and
methodology of education management, 2012, No. 8, http://umo.edu.ua/scientificlibrary
6
Semenyuk S., Development of innovative marketing in the market of educational services, „Galychy Economic Herald”, 2012, No. 6, pp. 151-158.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2291
7
Grönroos C., Service Management and Marketing: Managing the Moment of Truth in
the Service Sector, Mass: Marketing Science Institute, Cambridge 1990, p. 320.
8
Ibidem.
9
Kotler Ph., Bowen J. T., Makens J., Marketing for Hospitality and Tourism, 6th ed.
Prentice Hall, 2013, p. 704.
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HEE, identifying the most important sources of information about higher education, finding professional values, which become the impetus for making decisions about the need for higher economic education, analysis of areas of professional activity, attractive to graduates of economic specialties
The authors of the article use interactive marketing on the level of
teacher - consumer of educational services, offering a questionnaire for consumers of economic educational services in Ukraine and Poland. The results of
the survey procedure are presented in Table 1.
Table 1. Survey results of students in Ukraine and Poland

Requests

Motivations
for choosing
a profession

University selection criteria

Ukraine
Poland
The most important motives
1) the prestige of the pro1) high salaries;
fession; the possibility of
2) economic education as a
career development;
basis for creating and run2) the opportunity for selfning a business;
development and self-reali3) demand for the profeszation;
sion on the labor market;
3) high salary;
4) prestige of the profes4) personal interests, hobsion, possibility of career
bies;
development;
5) the opportunity to com5) personal intellectual
municate with interesting
abilities.
people.
All motives are highly rated, the discrepancy in the average ratings is insignificant
The most important criteria for choosing a university
1) availability of the spe1) convenience of location;
cialty of interest in the HEI;
2) university status (na2) status of the university
tional);
(national);
3) receiving a classical ed3) opportunity to receive
ucation;
education for state funding;
4) recommendations of
4) developed material and
friends, professionals;
technical base of the uni5) the possibility of obtainversity;
ing education for public
5) availability of master's
funding.
program.
The least important criteria for choosing a university
1) parents studied at this
1) parents were educated at
university;
this university;
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2) famous alumni;
3) disciplines taught in a
foreign language;
4) friends study at this university.
1) information from school
teachers and parents;
2) television, print media,
The most im- and advertising in the subportant sources way;
of information 3) information from repreabout universi- sentatives of the university
ties
holding meetings with applicants;
4) University guides;
5) advertising booklets.
Why do I need
a higher education? (professional values)

1) to get a good job (84%);
2) for self-education (68%);
3) to raise their social status
(50%);
4) to raise the cultural level
(44%).

What area of
marketing activity would
you like to
work in?

1) work in advertising
(44%);
2) developing new products
(36%)
3) branding (32%);
4) public relations (14%);
5) pricing (14%);
6) developing marketing
plans (18%).

2) the possibility of receiving military training;
3) provision of university
housing;
4) famous alumni.
1) university websites;
2) information from university representatives;
3) participation in the
"Open House" event;
4) University guides;
5) advertising booklets;
6) from parents and acquaintances.
1) to get a good job
(100%);
2) for career growth (68%);
3) to raise social status
(50%);
4) for self-education
(48%).
1) desire to work in pricing
(28.6%);
2) market research
(24,5%);
3) research of consumer
behavior (22,4%);
4) development of marketing plans (10%);
5) public relations (10.2%);
6) advertising (12.2%).

The results of the respondents' answers to the queries are presented as
histograms (Fig. 1 - Fig. 5).
The questionnaire offered to evaluate the motives for choosing the future economic specialty on a five-point scale (1 point - insignificant, 5 points most significant). The results of the respondents' answers show that all the motives noted in the questionnaire are assessed by them as rather high (Fig. 1).
The vertical axis shows the average score for each motive.
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Fig. 1. Motives for the choice of economic specialty by students
in Ukraine and Poland
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1 - personal interests; 2 - high salary; 3 - personal intellectual abilities; 4 - demand for
the profession on the labor market; 5 - prestige of the profession, career opportunities;
6 - ability to communicate with people; 7 - economic education as the basis for creating
and running a business; 8 - the opportunity for self-realization; 9 - the universal nature
of acquired knowledge.

For Ukrainian students the most important motives for choosing an economic specialty:
− the prestige of the profession, the possibility of career development;
− opportunity for self-development and self-realization;
− high wages.
Polish students consider the following as the basis for creating and running a business:
− high wages;
− education in economics;
− demand for the profession on the labor market.
An important direction of the study is to determine the most significant
criteria for the choice of universities by Ukrainian and Polish students, which
allows to determine the direction of the development of universities and advertising campaigns. The results of the respondents' answers to the selection criteria of HEIs are shown in Figure 2. The criteria were also evaluated on a fivepoint scale (1 - insignificant criterion, 5 - the most significant criterion). The
vertical axis shows the average score for each criterion.
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The results of the comparison of the answers of Ukrainian and Polish
students show differences in their opinions regarding the importance of the criteria. Students in Ukraine consider important:
− availability of a specialty at the university that interests them;
− the status of the university (national);
− the possibility to get education at the expense of state funding;
− availability of the developed material and technical base at the university;
− availability of the Master's program.
Fig. 2. Criteria for students' choice of HEIs in Ukraine and Poland
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Ukraine

Poland

1 - convenience of the university location; 2 - developed material and technical base of
the university; 3 - university sports facilities; 4 - university housing; 5 - availability in
the university of interest specialty; 6 - getting classical education; 7 - availability of
master's program; 8 - the possibility of military training; 9 - the possibility of getting
education for public funding; 10 - the amount of tuition fees; 11 - teaching disciplines
in a foreign language; 12 - contacts with foreign universities and other organizations.

Polish students consider the most important:
− convenience of location;
− the status of the university (national);
− receiving a classical education;
− recommendations of friends, professionals;
− the opportunity to get an education for public funding.
According to Ukrainian students, the non-essential criteria for choosing
a HEI are:
− parents studied at this HEI;
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− famous graduates;
− subjects taught in a foreign language;
− friends studying at this university;
− availability of university housing;
− the amount of tuition fees.
Non-substantial criteria for Polish students:
− parents attended this university;
− possibility of receiving military training;
− provision of university housing;
− famous alumni;
− teaching disciplines in a foreign language;
− availability of a master's program;
− the amount of tuition.
In order to implement high-quality marketing communications of HEE
with applicants, it is important to know what sources of information are appropriate to use in advertising campaigns. For this purpose, the degree of importance of these sources for applicants was determined.
The results of a survey conducted among students on the importance of
information sources to them are shown in Fig. 3. The importance of information
sources was rated on a five-point scale (1 point for an insignificant source, 5
points for the most important source of information). The vertical axis shows
the average rating of the importance for students of the source of information
about the university.
Ukrainian and Polish students' opinions about the importance of university information sources do not coincide either. Ukrainian students consider
the most important information received from parents and teachers at their
school, from the media, university representatives, guidebooks, etc.
For Polish students, important sources of information are university
websites, advertising booklets, participation in Open Door Days, information
from their relatives and friends.
Fig. 4 shows the results of respondents' answers to the professional values of higher education. The vertical axis shows the percentage of students who
gave a positive answer relative to the values indicated in the questionnaire.
For Ukrainian students, the most important values are getting a good
job, self-education, and raising social status. The main professional values of
higher education for Polish students are getting a good job and career growth.
Fig. 3. Results of assessing the importance of sources of information
about institutions of higher education
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1 - from parents and acquaintances; 2 - from teachers of their school; 3 - representatives
of the university; 4 - from advertising booklets; 5 - participation in the Open House; 6
- university websites; 7 - television, print media, advertising in the subway; 8 - university guides.

Fig. 4. Professional values of higher education for students in Ukraine
and Poland
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1 - to get a good job; 2 - self-education; 3 - career growth; 4 - improvement of
social status; 5 - improvement of cultural level; 6 - other.

The formation of professional competencies of future specialists is
based on the requirements of employers and the inclination of students to a
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particular field of professional activity. Yes, according to the results of the survey, Polish students want to work in the field of pricing, market research, studying consumer behavior.
Ukrainian students see themselves as future experts in advertising, new
product development, and branding (Fig. 5). The vertical axis shows the percentage of respondents who chose the priority direction of their future activities.
The data allow to determine the priorities of the first-year students and are the
basis for the development of directions of improvement, and more often correction of the process of providing educational services in Ukraine and Poland.
Fig. 5. Career field of future specialists
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The opinion of teachers involved in the process of providing educational services is no less interesting. Therefore, several teachers were selected
from the experts according to the following criteria: experience of teaching at
the University of Economics not less than 10 years; international internships,
including in Polish universities; status not lower than Doctor of Sciences or
administrator, organizing contacts with universities in Poland. It should be
noted that the generalized result of the experts' opinions is of interest and can
be used to improve the process of providing educational services to future economists. At the same time, the rating of the motives of students' choice of an
economic specialty in Poland is explained by the experts: Polish students are
guided by the observance of the traditions of private entrepreneurship. There
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are many types of individual business in Poland, so the demand for the profession in the labor market is obvious. Poland is a country with a reduced model
of market economy. There are problems of unemployment among economics
graduates. In recent years there has been a welcome popularization and demand
for technical and engineering professions. All the above explains the orientation
towards a combination of high salary expectations, business intentions, desire
for career advancement and demand in the labor market.
Rating of motives for the choice of economic specialties by students in
Ukraine experts explain the incomplete information about the labor market, low
wages for economists. Prestige for the Ukrainian student is, first of all, the status of the profession, the demand in the labor market and only then the pay.
Such understanding of prestige is formed under the influence of parents, because the dualism of the relationship "father-child" dominates in Ukrainian
families. Considering the degree of importance of the chosen criteria for students in Poland, it should be noted that they choose the university with the needs
of business. The choice of business is a priority, so a classical education is desirable. Sources of funding are not as important, as there is a demand for parttime education. Students in Poland are pragmatic. They keep their budget under
control, so the location of the university is important. The strength of a university's reputation is shown in the image of the university, its status. The ranking
of criteria for students' choice of HEI in Ukraine is explained by the influence
of their parents, which prioritizes the opportunity to receive education for public funding. Due to the current market conditions affecting the sphere of education, the importance of the availability of master's program in the university in
the specialty of interest increases, which is important for employers interested
in graduates having certain professional competences. Thus, there is an orientation to the profession, the positive image of which is formed in the family.
Professional values of Polish students are formed based on the interpretation of a good job as a phenomenon in which professional competencies
are the key to successful and productive work, which provides career growth
and, consequently, an increase in social status. In Ukraine students associate
professional values with the status automatically correlated with a high level of
self-education. For Ukrainian students, a good job means additional benefits:
interesting business trips, training at the employer's expense, salary in the dynamics of growth.
After graduation Polish students, according to experts, tend to work in
the field of pricing, market research and consumer behavior research, as they
want to get specific skills, the ability to control both their personal costs and
the business they are engaged in. They intend to control the consumer benefits,
which will allow timely changes in business strategy and tactics.
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They are less interested in the development of marketing plans because
foreign specialists are most often involved in such work. As for advertising and
PR, there is an opinion that they should be guided by European models of professional activity. In Ukraine students willingly work in the field of advertising
and PR, development of new products, branding, because there is a pseudostereotype of employment in this area, incomplete information about the requirements for those who do them. It is believed that in advertising and PR
there is no strict schedule, and they give more discretion to employees. You can
observe the typical manifestations of traits characteristic of Generation Z. Students are looking for an area to implement their creative abilities, because creativity is inherent in the Ukrainian nation. Moreover, the popularity of such
professions in Ukraine is a consequence of social and career guidance work of
applicants through the media.
According to experts, the most important sources of information in Poland are websites of universities. This is due to the fact that Poland is a country
with developed Internet marketing, where new and dynamic stereotypes of behavior in the information space are welcome, there is a high level of access to
information resources, which is most likely influenced by the neighborhood
with Germany. In Poland, young people place more trust in such a source of
information as university websites. Students tend to analyze information individually and are more independent in their decision-making.
Oral advertising is the most popular type of advertising among students
in Ukraine. Maximum trust is observed in people whom they know and who
are recommended by their parents. There is trust in the relative legitimacy of
information that is distributed through the media, which is due to the stereotype
- the media use only verified information. Websites, according to experts, are
more of a way to verify information received before people they trust. The processes of self-identity and self-sufficiency are weakened by greater dependence
on parental care.
Conclusions
It should be noted that international marketing in the sphere of economic educational services in Ukraine and Poland has its own peculiarities.
They concern, first of all, consumers and their behavior, namely, motives for
choosing a specialty, criteria of choosing VET, professional values important
for them, the role of sources of information about VET and specialty, choice of
profession. The expert survey confirmed the peculiarities and allowed us to
identify their possible reasons.
The comparative analysis of the answers of respondents - students from
Ukraine and Poland showed that the evaluations of the chosen criteria for
Ukrainian and Polish students do not coincide, and the reasons for the
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differences are explained by the experts. The obtained data suggests that the
prospects of economic educational services in Ukraine are focused on strategic
employment opportunities for future specialists. This is likely to change students' attitude towards professional activity, to strengthen their self-identification as a developed personality, on the one hand, and to draw attention to more
stringent requirements of the international labor market, on the other hand. The
prospects of economic educational services in Poland are mainly focused on the
need for a lasting development of the professional image. In the professional
environment it is no less important because this criterion is the basis of a strong
reputation, strong business contacts, which can become the key to success in
professional activity.
Marketing research economic educational services in Ukraine and Poland will help to choose ways of cooperation, which will not reduce the demand
for economic educational services in both countries and will open new opportunities for the exchange of specialists and the effective use of their intellectual
potential.
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak
również innych ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czasopismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statutowych, 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 Szkolnictwa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poniżej
opisanych zasad.
Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę internetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:
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. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku
polskim).
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 poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.,
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5.

6.
7.
8.

wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
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 powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania publikacji,
wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy
nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora
i recenzenta („double-blind review proces”).
Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium
Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych
skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
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 elektronicznej.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać jednego arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Romano
rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabulatora „Tab”.
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5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod
tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane
„Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod streszczeniem 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, Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysunkami 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 publikacji 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 literaturowych.
11. Opis bibliograficzny:
a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według
nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych – gdy nie ma
podanego redaktora),
b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego powinno 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 pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora,
a następnie prace jego współautorstwa,
e) w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu
nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w
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publikacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować
wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk,
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: podtytuł (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 wydawnictwa, 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 publikacji angielskojęzycznych), imię (lub pierwsza litera imienia/imion), nazwisko, wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, 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,

152

ZESZYTY NAUKOWE WSTiE

wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa,
miejsce i rok wydania.
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 wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.
Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw 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, Oxford 1989.

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 Szczecińskiego”, 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 obowiązkowy), s./ ss.
Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza”, 2-3 lutego
2000, s. 25.
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II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE
a) książka elektroniczna /e-book:
Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa instytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika
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 dostępu].
Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna”, 2002, nr 105, s. 2,
http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18 [27.02.2003].
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edukacyjnym Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody,
akredytacje i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom
kompleksowego wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadczenie przekazywane przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.
Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia
w systemie 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 współczesnych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej.
Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów nauczania uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
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 atmosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompatybilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, zapewnia 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 akademickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów
z całej Polski, a także posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu
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studentów z zagranicy. Jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami
w celu transferu wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych rozwiązań 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 coraz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozycję 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 współpracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów monograficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych programów 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).
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 największymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w
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Polsce 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 dyplom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie
wymarzonej pracy. To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożliwiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejętności oraz zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz
zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach
i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego 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 agencjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych.
Wyjeżdżając na praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich
kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych zakątków świata. Przebywając w międzynarodowym środowisku, zdobywają cenne
doświadczenie życiowe i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pracują w
najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują szanse
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nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na ponowny 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 nierzadko 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 Majorce.
Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działalność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe
oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszczególnych wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Ministerstwa 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 zainteresowanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań,
odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.
Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, ludzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uniwersytetu 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 międzypokoleniowej seniorów i studentów.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich chętnych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki
i rekreacji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych,
języków obcych i informatyki.
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