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WSTĘP 
 
 
 
 Turystyka religijna – jako jeden z najstarszych i stale rozwijających się rodza-
jów turystyki – stanowi istotny obszar zainteresowania przedstawicieli nauk o tury-
styce. Badania naukowe dotyczące turystyki religijnej i pielgrzymkowej mają cha-
rakter interdyscyplinarny. Zorganizowana w 2009 roku konferencja naukowa pod 
nazwą Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne spotkała się z dużym 
zainteresowaniem środowisk naukowych. Efektem konferencji była publikacja 
monografii naukowej pod redakcją Z. Kroplewskiego i A. Panasiuka zatytułowanej 
Turystyka religijna1.  
 Kierując się popularnością problematyki, organizatorzy konferencji – Katedra 
Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego – zdecydowali się kontynuować to 
przedsięwzięcie naukowe, organizując II Ogólnopolską Konferencję Naukową Tu-
rystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne.  
 Materiały konferencyjne wydane są w formie dwóch zeszytów naukowych, 
których struktura odpowiada przyjętej w wydanej monografii koncepcji podziału 
problematyki. W pierwszym tomie zatytułowanym Zagadnienia interdyscyplinarne 
wyodrębniono następujące obszary tematyczne: 

 podstawy badań nad turystyka religijną, 
 turystyka religijna jako przedmiot badań nauk społecznych, 
 turystyka religijna jako przedmiot badań nauk przyrodniczych, 
 turystyka religijna jako przedmiot badań ekonomicznych. 

 W drugim tomie pt. Atrakcje turystyki religijnej oprócz tytułowej tematyki 
tomu wyodrębniono zagadnienia ruchu turystycznego związanego z uprawianiem 
turystyki religijnej. Tom uzupełniają dwa opracowania dotyczące praktycznych 
sposobów uprawiania turystyki religijnej przez zorganizowane grupy turystyczne. 
 Redaktorzy obu tomów składają wszystkim Autorom artykułów podziękowa-
nie za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych. 
Opublikowane materiały konferencyjne zapewne wzbogacą polski rynek wydawni-
czy w obszarze problematyki turystyki religijnej.    
 
 

Zdzisław Kroplewski 
Aleksander Panasiuk 

 

                                                 
1  Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2010. 
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PAWEŁ – TURYSTA NOWEGO TESTAMENTU 
 
 
 
Wstęp 
 
 Apostoł narodów, apostoł pogan, pierwszy i wielki teolog, twórca wchrystolo-
gii, chrześcijański myśliciel, kościelny organizator, religijny bohater, niewolnik 
Chrystusa Pana1 – to tylko niektóre spośród określeń, jakich używano wobec św. 
Pawła w historii biblistyki ostatnich wieków. Dzisiaj G. Lüdemann uważa go za 
drugiego twórcę chrześcijaństwa, H. Maccoby za „kowala mitów” i „wynalazcę” 
chrześcijaństwa. Inny pogląd prezentował F. Nietzsche, uznając Pawła za tego, 
który wypaczył religię Chrystusa. Widoczne jest, że św. Paweł był postrzegany  
i oceniany wielowymiarowo. W niniejszym opracowaniu, nie wdając się w dysku-
sję z przywołanymi tu licznymi określeniami jego osoby, podjęto próbę odpowiedzi 
na pytanie: czy św. Pawła można nazwać nowotestamentowym turystą, a jeżeli tak, 
to dlaczego? 
 Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy omówić kilka zagadnień wstęp-
nych, a następnie dokonać analizy podróży Pawła, zwłaszcza jego drugiej podróży 
apostolskiej (47–51 r.), podczas której odwiedził (także „turystycznie”) Filippi  
i Ateny. W podsumowaniu artykułu zestawiono najważniejsze wnioski z przepro-
wadzonych badań.  
 
 

                                                 
1  J. Flis, Paulus als Sklave im Lichte des Philipperbriefes, w: J. Kreiml, T.H. Stark,  

M. Stickelbroeck (Hg.), Weg, Wahrheit, Leben (FS K. Küng), Regensburg 2010, s. 139. 
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1. Zagadnienia wstępne 
 
1.1. Wędrowanie jako characteristicum ludzi od najdawniejszych czasów  
  
 U zarania swoich dziejów człowiek przenosił się z miejsca na miejsce i dopie-
ro w epoce neolitu (ok. 10–8 tys. przed Chrystusem) doszło w tym względzie do 
rewolucyjnej zmiany. Ludzie zrezygnowali z ciągłej wędrówki i zaczęli prowadzić 
osiadły tryb życia. Jednak zamiłowanie do wędrowania nie zniknęło, pozostało  
w ludzkiej naturze, co widoczne jest we wszystkich kulturach i religiach. W Starym 
Testamencie (ST) Izrael powędrował najpierw do Egiptu (Rdz 46,6; Ps 105,23),  
a potem wyszedł z niego wyzwolony potężnym ramieniem Jahwe (Pwt 5,15; 9,29; 
Dz 13,17). Wędrówkę odbywali też starotestamentowi prorocy (1Krl 20,38; Iz 38,1; 
Jr 19,14)2. W Nowym Testamencie (NT) czasownik poreuomai (iść, wędrować) 
używany jest 154 razy. Jezus nauczał wędrując, a koncepcja literacka św. Łukasza 
bazuje na opisie podróży do Jerozolimy. Uczniowie po śmierci Jezusa uciekali do 
spokojnego Emaus (24,13–35), a Apostołowie udali się do Galilei, aby tam spotkać 
zmartwychwstałego Jezusa. (Mt 28,7. 10. 16).  
 
1.2. Etymologia i definicja terminu turystyka 
 
 Do wędrowania/podróżowania nawiązuje także termin turystyka pochodzący 
od francuskiego słowa le tour (obrót). Termin turystyka wskazuje więc na podró-
żowanie, które polega na opuszczeniu miejsca stałego pobytu i powrót do niego po 
pewnym czasie (por. Tour de France). Terminu turystyka po raz pierwszy użyto na 
początku XIX w. i trafił on niemal do wszystkie języków europejskich. Od tamtego 
czasu powstało wiele definicji turystyki; za klasyczną uznaje się definicję W. Hun-
zikera3. W Polsce jedną z definicji turystyki sformułował K. Przecławski. Socjolog 
ten określił turystykę jako „całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej związa-
nych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia oraz 
z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym (przyrodniczym, 
kulturowym bądź społecznym)”4. Według definicji UNWTO (United Nations 
World Tourism Organization) turyści to osoby, „które podróżują i przebywają  
w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż przez rok bez 

                                                 
2  F. Hauck, S. Schulz, Poreuomai, w: TWNT VI, s. 569–572. 
3  W. Hunziker, K. Krapf, Beiträge zur Fremdenverkehrslehre und Fremdenverkehrsge-

schichte, Bonn 1941, s. 78; W. Kiefl, R. Bachleitner, Lexikon zur Tourismussoziologie, München 
–Wien 2005, s. 162. 

4  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków 2004, s. 30.  
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przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w któ-
rych głównym celem jest działalność zarobkowa”5.  
 
1.3. Elementy nauczania Kościoła uzupełniające przyjętą definicję turystyki 
 
 O turystyce mówili też wielokrotnie ostatni papieże. Jan XXIII podkreślał trzy 
ważne motywy skłaniające do uprawiania turystyki, tj.: rozwijanie konstytutywnych 
walorów osoby, wpływ na życie społeczne przez kontakt osób, poznawanie innych 
ludów i kultur, a także „ćwiczenie się w kontemplacji” (AAS 1962, 454–455). Pa-
weł VI widział w turystyce naglący problem, który – jako wydarzenie społeczne – 
przyjął współcześnie uniwersalny charakter (7.6.1964) oraz „wspaniały instrument 
kształcenia się osób i narodów (13.12.1964). Papież ten podkreślał też socjalny 
wymiar turystyki, kiedy domagał się „chrześcijańskiego sposobu podróżowania”, 
dzięki któremu ludzie nie tylko sami się ubogacają, ale także żyją dla innych, żyją 
w braterskiej miłości6.  
 Kilka lat później papieska kongregacja przypomniała jeszcze raz o wartości 
turystyki w jej wymiarze duchowym i międzyludzkim. Turystyka, według doku-
mentu Allgemeines Directorium für Tourismus-Seelsorge, jest środkiem prowadzą-
cym do rozwoju człowieka w wymiarze osobistym i społecznym. Dzięki prawidło-
wo uprawianej turystyce możliwe jest:  

 bliższe poznawanie się ludzi,  
 przezwyciężanie granic dzielących warstwy społeczne i narody, 
 rozwijanie się braterskiej gościnności, 
 wzmacnianie procesu jednoczenia ludzkości,  
 wspomaganie ekonomii i tworzenie nowych możliwości pracy, 
 spotkanie z ludźmi innych wyznań i niewierzącymi (instrument dla ekume-

nicznej działalności), 
 odświeżający kontakt z naturą, dzięki czemu turysta może ponownie za-

chwycić się pięknem stworzenia, o czym często zapomina się w życiu co-
dziennym.  

 Przez tak uprawianą turystykę dochodzi do prawdziwej regeneracji sił fizycz-
nych i duchowych, a człowiek staje się bardziej zdolny do interpersonalnych kon-
taktów i dialogu (8–11)7. 
 W końcu Jan Paweł II stwierdził, że turystyka stała się dzisiaj zjawiskiem 
masowym i trzeba ją uznać za fakt pozytywny, jeżeli jest uprawiana „z nastawie-
niem pełnym szacunku dla wzajemnego ubogacenia kulturalnego, unikając ostenta-

                                                 
5  Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, ONZ-WTO, UKFiT, Warszawa 1995, s. 5; za 

J. Płocka, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Toruń 2009, s. 7. 
6  F.A. Wagner, Kirchenamtliche Dokumente zu Tourismus und Urlaub, w: R. Bleistein 

(Hg.), Toursimus-Pastoral. Situationen – Probleme – Modelle, Würzburg 1973, s. 37–49. 
7  Rom 1969. 
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cji i rozrzutności, szukając kontaktu z ludźmi. Od chrześcijan wymaga się przede 
wszystkim świadomości, że winni być zawsze świadkami wiary i miłości Chrystu-
sowej” (Enc. Redemptoris missio, 82).  
 Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że w sercu ludzkim 
tkwi ciągle głęboki niepokój homo viator, który ciągle skłania go do ciągłego po-
szerzania swoich horyzontów. Pięknie wyraził to św. Augustyn, stwierdzając: „Dla 
siebie stworzyłeś nas Boże i niespokojne jest nasze serce dopóki nie spocznie  
w Tobie” (Confessiones, CSEL 33, 255).  
 
 
2. Święty Paweł jako turysta 
 
 Byłoby naturalnie anachronizmem widzieć Pawła jako turystę w dzisiejszym 
rozumieniu tego pojęcia. Jeżeli jednak – świadomi różnicy epok – spojrzymy na 
Pawła i jego życie, to bez trudu dostrzeżemy pewne elementy, które pozwalają  
w apostole widzieć nowotestamentowego turystę.  
 Pierwszym z elementów, typowym dla każdego współczesnego turysty,  
a które są także widoczne w działalności Pawła są jego podróże. W świetle niżej 
zamieszczonych tabel i schematów tych podróży widać, że Paweł wyruszał i po-
wracał do miejsca, z którego wyruszył. Okres przebywania „poza domem” był 
wprawdzie dłuższy niż przyjmowany w dzisiejszych definicjach wyprawy tury-
stycznej (mniej niż rok), jednak nie można zapominać o ówczesnych, bardzo róż-
niących się od współczesnych, możliwościach podróżowania.  
 Pierwsza podróż Pawła trwała najkrócej – egzegeci podają tutaj okres od pół 
roku8 do trzech lat9. Wydaje się, że Paweł odbył ją w latach 45–4610. Poszczególne 
etapy tej wyprawy zestawione zostały w tabeli 1 i zobrazowane na mapach dołą-
czonych na końcu artykułu11. 
 Drugą podróż Pawła można uważać za najdłuższą ze względu na czas jej 
trwania i długość drogi przebytej lądem. Prawdopodobnie trwała ona od wiosny  
47 r. aż do jesieni 51 r. Poszczególne jej etapy przedstawiono w tabeli 2. 
 
 

                                                 
8  E. Haenchen, The Acts oft the Apostles, Oxford 1971, s. 439. 
9  E. Jacquier, Les Actes des Apôtres, Paris 1926, s. 300. 
10  W. Rakocy, Paweł apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003, s. 93. 
11  Mapy sporządzano na podstawie J. Gnilka, Paulus von Tarsus. Zeuge und Apostel 

(HThK.NTSup 6), Freiburg–Basel–Wien 1996, s. 325–327. 
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Tabela 1 
I PODRÓŻ APOSTOLSKA (marzec 45 r.–wrzesień 46 r.) 

 

Etapy 
Droga (km) Paweł 

przebył (km) lądowa morska 
1. Antiochia–Seleucja 30 30 
2. Seleucja–Salamis 220 250 
3. Salamis–Pafos 145 395 
4. Pafos–Attalia 275 670 
5. Attalia–Perge 30 700 
6. Perge–Antiochia P. 160 860 
7. Antiochia P.–Ikonium 160 1020 
8. Ikonium–Listra 35 1055 
9. Listra–Derbe 65 1120 
10. Derbe–Listra 65 1185 
11. Listra–Ikonium 35 1220 
12. Ikonium–Antiochia P. 160 1380 
13. Antiochia P.–Perge 160 1540 
14. Perge–Attalia 30 1570 
15. Attalia–Antiochia S. 500 2070 
 Razem 1075 995 2070 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2  
II PODRÓŻ APOSTOLSKA (47–51 r.) 

 

Etapy 
Droga (km) Paweł 

przebył (km) lądowa morska 
1. Jerozolima–Tars  200 200 
2. Tars–Antiochia S.  530 730 
3. Tars–Derbe 140 870 
4. Derbe–Listra 65 935 
5. Listra–Ikonium 35 970 
6. Ikonium–Antiochia P. 155 1125 
7. Antiochia P.–kier. pn. 165 1290 
8. Kier. pn.–Troada 520 1810 
9. Troada–Samotrake 100 1910 
10. Samotrake–Neapol 105 2015 
11. Neapol–Filippi 15 2030 
12. Filippi–Amfipolis 45 2075 
13. Amfipolis–Tesalonika 105 2180 
14. Tesalonika–Berea 65 2245 
15. Berea–Ateny 360 2605 
16. Ateny–Korynt 100 2705 
17. Korynt–Kenchry 25 2730 
18. Kenchry–Efez 380 3110 
19. Efez–Jerozolima 960 4070 
 Razem 2165 1905 4070 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Trzecia podróż Pawła trwała prawdopodobnie od wiosny 52 r. do wiosny 56 r. 
Możliwe, że podczas długiego – aż trzyletniego pobytu w Efezie (Dz 20,31) – Pa-
weł w 55 r. złożył krótką wizytę w Koryncie ze względu na problemy tamtejszego 
Kościoła12. Poszczególne etapy tej podróży zestawione zostały w tabeli 3.  
 

Tabela 3 
 

III PODRÓŻ APOSTOLSKA (52–56 r.) 
 

Etapy 
Droga (km) Paweł 

przebył 
(Korynt) 

lądowa morska 
1. Antiochia–Tars 200 200 200 
2. Tars–Galacja 270 470 470 
3. Galacja–Antiochia P. 240 710 710 
4. Antiochia P.–Efez 340 1050 1050 
5. (Efez–Korynt)? (400) 1450 
6. (Korynt–Efez)? (400) 1850 
7. Efez–Troada 220 1270 2070 
8. Troada–Neapol 210 1480 2280 
9. Neapol–Filippi 15 1495 2295 
10. Filippi–Amfipolis 45 1540 2340 
11. Amfipolis–Tesalonika 100 1640 2440 
12. Tesalonika–Berea 85 1725 2525 
13. Berea–Korynt 300 2025 2825 
14. Korynt–Berea 300 2325 3125 
15. Berea–Tesalonika 85 2410 3210 
16. Tesalonika–Amfipolis 100 2510 3310 
17. Amfipolis–Filippi 45 2555 3355 
18. Filippi–Neapol 15 2570 3370 
19. Neapol–Troada 210 2780 3580 
20. Troada–Assos 30 2810 3610 
21. Assos–Mitylena 90 2900 3700 
22. Mitylena–Milet 200 3100 3900 
23. Milet–Kos 80 3180 3980 
24. Kos–Rodos 100 3280 4080 
25. Rodos–Patara 120 3400 4200 
26. Patara–Tyr 830 4230 5030 
 Razem  2090 2140 4230 5030 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Kolejna podróż Pawła nie spełnia istotnego kryterium turystyki, a mianowicie 
nie została podjęta dobrowolnie. Jednak dla pełności obrazu zostaną podane w za-
rysie także etapy tej podróży (tabela 4). Trwała ona od jesieni 58 r. do wiosny 59  

                                                 
12  J. Gnilka, Paulus von Tarsus, s. 118. 
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i odbywała się w czasie bardzo trudnym dla żeglugi, dlatego też towarzyszyło jej 
wiele niebezpieczeństw. Dramatyczne koleje tej wyprawy opisał Łukasz (Dz 27,1–
28,16).  
 

Tabela 4 
PODRÓŻ DO RZYMU (58–59 r.) 

 

Etapy: 
Droga (km) Paweł 

przebył lądowa morska 
1. Jerozolima–Cezarea 75 75 
2. Cezarea–Sydon 145 220 
3. Sydon–Myra 680 900 
4. Myra–Kreta 500 1400 
5. Kreta–Malta 900 2300 
6. Malta–Syrakuzy 170 2470 
7. Syrakuzy–Puteoli 430 2900 
8. Puteoli–Rzym 175 3075 
 Razem  250 2825 3075 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ponadto na podstawie krótkich wzmianek znalezionych w Listach Pawła moż-
na przypuszczać, że Paweł odbył także krótką podróż morską do Hiszpanii (tam  
i z powrotem ok. 2200 km)13, a po niej odwiedził ponownie (ale tym razem drogą 
morską) Korynt i drogą lądową udał się do gmin w Macedonii, a być może dotarł 
nawet do Troady i Miletu. W takim przypadku do wędrówek apostoła należałoby 
doliczyć jeszcze około 4000 km (2000 km drogą morską i tyle samo drogą lądową). 
Liczbę kilometrów przebytych przez Pawła w trakcie jego podróży zsumowano  
w tabeli 5. 
 Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w latach 45–59 Paweł z pewnością 
przebył drogą lądową ok. 5580 km, a morską ok. 7865 km, co razem daje ok. 13445 
km. Jeśli oprócz tego uwzględni się prawdopodobne wyprawy do Hiszpanii i do 
wspólnot w Macedonii i wschodniej części Azji Mniejszej, to wynik będzie jeszcze 
bardziej imponujący (18445 km). Apostoł narodów pokonał podczas tych wypraw 
ok. 6,5 tys. drogą lądową i prawie 12 tys. km drogą morską, co daje ponad 18 tys. 
km. Słuszność ma E. Ebel, gdy twierdzi, że „prawie niezliczalne są (…) przebyte 
przez Pawła kilometry podróżne i prawie niezliczalne są również zniesione przez 
niego niebezpieczeństwa i niedostatki”14. Przebytych przez Pawła dystansów i spo-
sobów ich pokonywania nie powstydziłby się także współczesny turysta. 
 

                                                 
13  W. Rakocy, Paweł apostoł. Chronologia, s. 338. 
14  E. Ebel, Missionswerk des Paulus, w: O. Wischmeyer (Hg.), Paulus. Leben – Umwelt – 

Werk – Briefe (UTB 2767), TübingenBasel 2006, s. 105.  
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Tabela 5 
Liczba kilometrów przebytych przez św. Pawła w trakcie jego podróży 

 

Podróże 
Lądem Morzem Km 

30 km/dz dni 9km/h godzin Razem 
I  1075 36 995 110 2070 
II 2165 72 1905 212 4070 
III 2090 70 2140 237 4230 
do Rzymu 250 8 2825 313 3075 
Razem 5580 186 7865 872 13445 
+ 
Korynt? 800 88 800 
Hiszpania? 2200 244 2200 
Kościoły na 
Wschodzie?  

1000 33 1000 111 2000 

Razem 6580 219 11865
1315 h 18445 

= 55 dni
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Jednak nie tylko długość przebytej drogi pozwala postrzegać Pawła jako tury-
stę. Jeśli przyjrzeć się podejmowanym przez apostoła wędrówkom, można dostrzec 
inne elementy charakterystyczne dla wypraw współczesnych turystów. Aby to za-
obserwować, wystarczy zanalizować choćby fragment drogi Pawła odbytej podczas 
jego II podróży.  
 Druga podróż apostolska Pawła (tabela 2 i rys. 1) prowadziła w pierwszej 
części lądem kolejno przez Antiochię Syryjską, Cylicję, Derbe, Lystrę i Antiochię 
Pizydyjską (etapy 1–7). Następnie Paweł z Sylasem i Tymoteuszem zamierzali udać 
się na północ do Frygii i Galacji, ale „Duch Święty zabronił im głosić słowo  
w Azji” (Dz 16,7), dlatego „musieli” wędrować w innym kierunku i przybyć do 
Myzji. Stamtąd planowali udać się w kierunku północnowschodnim, do Bitynii, ale 
znowu „Duch Jezusa nie pozwolił im” (Dz 16,7). Udali się więc w kierunku za-
chodnim i dotarli aż do Troady położonej nad Morzem Egejskim. Tutaj ich „tur-
styczna” droga wydawała się kończyć, jednak w nocy Paweł miał widzenie, w któ-
rym Macedończyk prosił, ażeby przybył do nich (Dz 16,8–9). Paweł zmienił na-
tychmiast dotychczasowe plany, a Łukasz zaznaczył krótko, ale wymownie: „Zaraz 
po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas 
wezwał” (Dz 16,10)15. W tym miejscu należy zauważyć, że dzisiejszy turysta także 
potrafi zmieniać swoje plany ze względu na okoliczności lub w wyniku wcześniej 
nieuświadomionej wewnętrznej potrzeby.  
 Warto zwrócić uwagę, że od momentu podjęcia decyzji o udaniu się przez 
Pawła do Macedonii (Dz 16,10–12), Łukasz, opisując podróż apostoła, używa gra-

                                                 
15  K. Kliesch, Apostelgeschichte (SKK.NT 5), Stuttgart 1991, s. 111. 
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matycznej formy „my”. Takimi tzw. Wir-Berichte Łukasz mógł zaznaczyć swoje 
towarzyszenie Pawłowi. Paweł rozpoczął podróż z Sylasem (Dz 15,41), w Lystrze 
dołączył do nich Tymoteusz (Dz 16,1), a po dołączeniu do nich Łukasza weszli do 
Macedonii grupą czteroosobową. W tym także można upatrywać charakterystycz-
nego rysu wyprawy turystycznej – przecież także współcześnie do wyjątków należą 
turyści wędrujący samotnie.  
 Podróż z Troady Łukasz opisał krótko, zaznaczając jedynie, że „odbiwszy od 
lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, 
a stąd do Filippi” (Dz 16, 11–12). Paweł i jego towarzysze udali się rzymską „tury-
styczną” Via Egnatia do Filippi. Obok sławnych Via Apia i Via Aurelia, Via Egna-
tia należała do trzech najważniejszych arterii komunikacyjnych Imperium Roma-
num. Rozpoczynała się ona w Dyrrachium i Apollonii (dzisiejsze Dürres i Fier)  
i była wschodnim przedłużeniem dla Via Appia, która z Brundisium prowadziła do 
stolicy Imperium. Via Egnatia prowadziła przez Epirus, Macedonię i Trację aż do 
Bizancjum. Jej długość wynosiła ponad 800 km, a szerokość uzależniona była od 
ukształtowania terenu (quantum ratio utilitatis permittit) i wynosiła od 2,5 do 6,5 m 
(do dzisiaj można podziwiać solidność budowania rzymskich dróg). Paweł skorzy-
stał z takiej właśnie drogi. Wybieranie najlepszych arterii komunikacyjnych to tak-
że jeden z charakterystycznych elementów planowania podróży przez współczesne-
go turystę.  
 Paweł z towarzyszami po kilku godzinach dotarli do Filippi. Łukasz zaznaczył 
w Dz 16,12–13, że „w tym mieście spędziliśmy kilka dni”, a dopiero w szabat udali 
się poza bramę miejską na żydowskie miejsce modlitwy (proseuchē). Co Paweł 
robił w czasie tych „kilku dni” pobytu? Na to pytanie nie odpowiadają nawet auto-
rzy obszernych komentarzy egzegetycznych. Tymczasem Filippi, do którego dotarł 
Paweł było zdecydowanie inne od tego wszystkiego, co dotychczas widział. Z pew-
nością wkroczenie Pawła na nowy kontynent (Europa) nie miało w starożytności 
takiego znaczenia jak współcześnie, jednakże – jak trafnie stwierdził P. Pilhofer –
„kto – jak Paweł – wchodził ze Wschodu do Filippi, wchodził w inny świat. Rzym-
skie kolonie można było wprawdzie spotkać w Azji Mniejszej, ale żadna nie była 
tak ‘rzymska’ jak Filippi. Zapewne Rzymianie nie byli w liczebnej większości (…) 
jednakże sposób życia był tu całkowicie rzymski”16. Można zatem przypuścić, że 
Paweł, Sylas, Tymoteusz i Łukasz poczuli się jak turyści w egzotycznym dla nich 
otoczeniu. Jest bardzo prawdopodobne, że „zwiedzali” poszczególne obiekty tego 
nieznanego świata, takie jak: forum, amfiteatr, akropol i świątynie poświęcone 
cesarzowi i różnym bóstwom. Supozycję o spędzaniu czasu przez Pawła w Filippi 
można opierać także na innym fragmencie Dziejów Apostolskich (Dz 17,16nn), 
mówiącym o pobycie Pawła w Atenach. W tzw. mowie na areopagu, Paweł powia-

                                                 
16  P. Pilhofer, Philippi, Die erste christliche Gemeinde Europas (WUNT 87), Tübingen 

1995, t. 1, s. 92; W. Rakocy, Paweł – apostoł Żydów i pogan, Kraków 1997, s. 92–93. 
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da: „Mężowie ateńscy, (…) przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną 
po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: ‘Nieznanemu Bogu’ ” (Dz 17,22–23).  
W tej wypowiedzi warto zwrócić uwagę zwłaszcza na dwa wyrazy, z których 
pierwszym jest czasownik dierchomenos wskazujący na konkretnie rozumiane 
przejście (Łk 19,1; Dz 13,6; 15,41; 16,6; Hbr 4,14)17. Natomiast czasownik anathe-
ōrōn (imiesłów czasu teraźniejszego strona czynna) oznacza czynność widzenia  
i starannego badania (por. Hbr 13,7). Paweł przemawiając, odwołał się do zwiedza-
nia przez siebie miasta z jego świątyniami i ołtarzami18.  
 Podczas pobytu w Filippi Paweł przedstawiał się jako wyznawca Chrystusa  
i nie tylko nie wypierał się swojej wiary, ale ją odważnie i skutecznie głosił. Jego 
postawa pozostaje w zgodzie z tezą, że podróżowanie jest „komunikacją i konfron-
tacją z innymi kulturami, sposobami życia i ich uwarunkowaniami”19. W zachowa-
niu Pawła wyraźny jest misyjny rys wędrówki, zalecany przez papieży współczes-
nym turystom. Ponadto podczas pobytu w Filippi Paweł nie tylko dał początek 
Kościołom domowym w domu Lidii i dozorcy więziennego, ale także nawiązał 
kontakty z tymi, których spotkał na swej turystycznej drodze. Można byłoby tu 
wymienić Lidię oraz kilka innych osób, które wspomniane zostały w Liście do Fili-
pian (m.in. Klemens, Ewodia, Syntyche)20. Lidia była kobietą sympatyzującą  
z judaizmem. Zajmowała się ona sprzedażą luksusowej purpury (Plutarch, Herodot, 
Pliniusz Starszy), była więc prawdopodobnie dość bogata. Lidia posiadała własny 
dom, a w konsekwencji poznania Pawła i nauki przez niego głoszonej przyjęła 
chrzest z całym domem. Termin dom (oikos) należy rozumieć szerzej niż współ-
cześnie. W kulturze starożytnej oznaczał on całą „wspólnotę domowa” (por. Łk 10, 
5; 19. 9; Dz 11:14; 16, 31), która obejmowała także rodzinę, krewnych, niewolni-
ków, a nawet – u bardziej wpływowych właścicieli – także niektórych przyjaciół21.  
 Chrzest nie był końcem znajomości Pawła z domem Lidii. Według Łukasza 
nowo ochrzczona Lidia prosiła: „Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, to przyjdź-
cie do mego domu i zamieszkajcie w nim!” (Dz 16,15). Prośba nie była tylko kon-
sekwencją wiary, ale także wyrazem wspaniałomyślnej gościnności. Dla Pawła 
mogło to stanowić pewien problem, gdyż zwykle nie chciał być ciężarem dla in-
nych. Ze względu na wiarę kobiety i siłę jej przekonywania przyjął zaproszenie. 

                                                 
17  U. Busse, Dierchomai, w: EWNT I, kol. 777. 
18  G. Schneider, Die Apostelgeschichte, II. Kommentar zu Kap. 9,1,1–28,31 (HThK.NT 

5/2), Freiburg–Basel–Wien 1982, s. 238; J.B. Polhill, Acts (NAC 26), Nashville 2001, s. 371;  
W. Rakocy, Paweł – apostoł Żydów,  s. 120–121. 

19  W. Kiefl, R. Bachleitner, Lexikon zur Tourismussoziologie, s. 14. 
20  J.B. Polhill, Acts (NAC 26), s. 371; H. Langkammer, Apostoł Paweł. Od nawrócenia aż 

po Rzym (Jak rozumieć Pismo Święte 12), Lublin 2005, s. 50–54. 
21  H.-J. Klauck, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum (SBS 103), Stuttgart 

1981, s. 23; K. Lehmeier, Oikos und Oikonomia, Antike Konzepte der Haushaltsführung und der 
Bau der Gemeinde bei Paulus, Marburg 2006, s. 315–320. 
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Łukasz wspomina to zwięźle: „I wymogła to na nas”. Dzisiaj również bywa, że 
turyści przyjmowani są z podobną gościnnością.  
 W opisie pobytu Pawła w Filippi można dostrzec jeszcze inne elementy za-
chowania charakterystyczne dla turystów. Gdy Paweł i jego towarzysze właścicieli 
niewolnicy znaleźli się w więzieniu, zakuci w dyby śpiewali hymny i wychwalali 
Boga, a pozostali więźniowie słuchali (w. 25; por. Dn 3,24)22. Bywa, że i współ-
cześni turyści, ciesząc się z przeżywanych przygód, wykorzystują wolne chwile na 
śpiewanie. Podczas śpiewu Pawła i jego współwięźniów nagle zatrzęsła się ziemia  
i drgnęły fundamenty więzienia. W rezultacie – jak relacjonował Łukasz – doszło 
do otwarcia wszystkich (pasai) drzwi i opadnięcia wszystkich (pantōn) kajdan. Au-
tor, zaznaczając, że wszystkie dotychczasowe kajdany przestały krępować więź-
niów, interpretuje trzęsienie ziemi jako specjalną boską interwencję będącą odpo-
wiedzią na radosne chwalenie Boga. Rezultatem szlachetnej postawy więźniów 
będzie chrzest i powstanie nowego Kościoła domowego w domu dozorcy (w. 31–
34)23. Odpowiedź dozorcy więzienia na łaskę wiary była podobna do postawy Lidii. 
Paweł i Sylas zostali przyjęci „wraz z całym domem”, co było wyrazem radości  
i gościnności (w. 34).  
 Po uwolnieniu Pawła i jego towarzyszy z więzienia poproszono ich o ciche 
opuszczenie Filippi. Łukasz (Dz 16, 40) zaznaczył, że Paweł nie od razu podpo-
rządkował się prośbie pretorów, ale powrócił, aby zobaczyć się z braćmi. Termin 
bracia (adelfoi) jest terminem eklezjalnym, jednak wskazuje także na bliskość wię-
zów łączących przybyszy z odwiedzanymi. Paweł i Sylas powrócili po to, aby ich 
pocieszyć (parekalesan). Zdaniem J. Thomasa, w tym kontekście chodzi o błogo-
sławiąco-pocieszające pożegnanie, które uczy o związku wiary i cierpienia24. Na 
podstawie Dziejów Apostolskich wydaje się, że pożegnanie Pawła z braćmi w do-
mu Lidii trwało raczej dość krótko25. Był to jednak wystarczająco długi czas „aby 
doszło do powstania więzów przyjaźni”26. Następnie Paweł i Sylas udali się w kie-
runku Tesaloniki, a Łukasz i być może również Tymoteusz pozostali (Dz 17,1. 4. 
14)w Filippi, aby utrwalać dzieło rozpoczęte przez Pawła. Współcześnie turyści – 
podobnie jak wówczas Paweł – żegnają się z tymi, z którymi zawarli przyjaźń.  
 Wyrazem podtrzymywania przyjacielskich kontaktów z Filippi były jeszcze 
kilkakrotne odwiedziny Pawła podczas jego trzeciej podróży apostolskiej (52–56 r.) 
i prawdopodobnie również między pierwszym a drugim uwięzieniem w Rzymie 
(61–62 r.), a także wysyłane przez niego listy. Niestety, pewna – dziś bliżej nie-
określona liczba tych listów – nie zachowała się do naszych czasów, a wspomina  
                                                 

22  K. Kliesch, Apostelgeschichte, s. 115. 
23  W. Kic, Misja macedońska Pawła apostoła w świetle źródeł archeologicznych, Kraków 

2006, s.  115–117.  
24  J. Thomas, Parakaleō, w: EWNT III, kol. 63. 
25  E. Lohse, Paulus. Eine Biographie, München 1996, s. 100. 
26  G.D. Fee, Paul’s Letter to the Philippians (NICNT), Grand Rapids 1995, s. 27. 
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o nich Polikarp, biskup Smyrny (+155). Natomiast w zachowanym Liście do Fili-
pian daje się wyraźnie zauważyć bliskość łącząca Pawła z adresatami. Znamienne 
jest tu częste nazywanie adresatów braćmi: „Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że 
moje sprawy (...)” (1,12), „w końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do 
was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawod-
nym (…)” (3,1) czy też „przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości  
i chwało moja!” (4,1). Obok treści eklezjalnej, jaką ze sobą niosą słowa takie są 
także pięknym wyrazem zadzierzgniętej przyjaźni27. Paweł podtrzymywał kontakty 
z ludźmi poznanymi w Filippi, podobnie jak to robią współcześni turyści wobec 
osób z którymi zawarli przyjaźnie w trakcie podróży.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Analizując tzw. drugą podróż apostolską (zwłaszcza pobyt w Filippi i Ate-
nach), można dostrzec w postępowaniu Pawła wiele zachowań odpowiadających 
działaniom dzisiejszego turysty. Można zatem nazywać go „nowotestamentowym 
turystą” (zachowując świadomość popełnianego anachronizmu) z następujących 
powodów: 

 przebył tysiące kilometrów, 
 czas trwania jego podróży jest wprawdzie dłuższy niż w definicjach tury-

styki, jednak należy uwzględnić warunki podróżowania w starożytności, 
 Paweł kończył wyprawy w miejscu ich rozpoczynania,  
 korzystał z dostępnych środków lokomocji (statek), a w wędrówkach pie-

szych z optymalnych szlaków komunikacyjnych (via Egnatia), 
 podróżował w towarzystwie innych osób (np. Sylas, Tymoteusz, Łukasz),  
 przejawiał zainteresowanie odwiedzanymi miejscami i ich zabytkami (np. 

Ateny, Filippi), 
 był wdzięczny Bogu za „przygody”, które go spotykały w czasie podróży  

i pobytów (uwięzienie w Filippi),  
 dzielił się swoimi przekonaniami (Dz 16, 9–49) i wewnętrznymi odczu-

ciami (Flp),  
 był wierny własnym poglądom bez względu na wrogość otoczenia, 
 korzystał z gościnności i podporządkowywał się zapraszającym,  
 nawiązywał kontakty i więzi z ludźmi spotkanymi podczas wędrówki (Ty-

moteusz, Lidia, strażnik więzienny),  
 podtrzymywał nawiązane kontakty poprzez korespondencję i ponowne od-

wiedziny.  

                                                 
27  P.T. O’Brien, The Epistle to the Philippians (NIGTC), Grand Rapids 1991, s. 89. 
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 Trzeba jednak pamiętać, że terminy turystyka i turysta w odniesieniu do apo-
stoła Pawła są anachroniczne. Zostały one bowiem wprowadzone i przyjęły się 
niemal we wszystkich językach dopiero na początku XIX w. Aby więc nie popeł-
niać błędu anachroniczności, lepiej byłoby nazywać św. Pawła prawdziwym Homo 
Viator, czyli wielkim nowotestamentowym człowiekiem wędrowcem.  
 

 
 

Rys. 1. Trasa I i II podróży apostolskiej św. Pawła 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 
Rys. 2.  Trasa III podróży apostolskiej św. Pawła oraz odbytej przez niego podróży do 

Rzymu 

Źródło: opracowanie własne. 
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PAUL – THE TOURIST OF THE NEW TESTAMENT 
 
 

Summary 
 
 Summarizing one can state that the people had been wandering since their own 
primordial origin. Only in the Neolithic Period (10th to 8th century BC) a revolutionary 
change took place. People resigned from their wandering life and started settling down. 
Nevertheless it has for ever remained a tendency to wander, and one can therefore say 
that there can be discovered many traces in the different cultures and religions. In the 
Old Testament Israel first arrived in Egypt and later on they continued on to Canaan at 
Yahweh's mighty hand. Also many prophets were wandering. Jesus himself taught dur-
ing wandering around and the whole literary plan of Luke´s Gospel is designed after 
Jesus´ wandering. So Jesus´ disciples walked to Emmaus after his death and the apostles 
went to Galilee after the resurrection to meet the risen Lord. 
At the end of this endless series of wandering human beings one can also add Paul. The 
content of the article shows much evidence confirming this fact, e.g. thousands of kilo-
meters walked or swum by the apostle, the companionship of wandering or driving 
people, the return trips to places of departure, the interest in the culture of the places of 
arrival (Philippi, Athens), the announcements of one´s own opinions, the making use of 
the hospitality (Lydia, prison guard), the establishment of amicable relations (visits and 
subsequent correspondence), and so on. 
Therefore it seems without exaggeration in fact possible to call Paul, the great New 
Testament Wanderer (see Homo Viator after G. Marcel), a “tourist”. Of course, the use 
of this term is anachronistical. 
 

Translated by Jan Flis 
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PODOBIEŃSTWO CHARAKTERU TURYSTYKI RELIGIJNEJ  
DO KONCEPCJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 

 
 
 
Wstęp 
 
 Wbrew strategiom marketingowym, ambitnym planom wzrostu produkcji,  
a także sprzedaży dóbr i usług, szybko narastające oraz wieloaspektowe bariery 
rozwoju wywołują skutki odwrotne od oczekiwanych. Funkcjonujący dotychczas 
model gospodarki, nastawiony na ciągły wzrost ilościowy produkcji przy ignoro-
waniu społecznych, moralnych i środowiskowych ograniczeń, nie sprawdza się we 
współczesnej rzeczywistości. Z tego też powodu, już od kilku dziesięcioleci, grupy 
specjalistów z różnych dziedzin – ekonomii, ekologii, socjologii, filozofii i etyki – 
poszukują nowych rozwiązań. Celem tych poszukiwań są uwarunkowania umożli-
wiające rozwój społeczno-gospodarczy, który zapewniałby zrównoważenie i trwa-
łość i którego podstawowe zasady obowiązywałyby w każdej działalności człowie-
ka – także w turystyce. 
 W niniejszym artykule przedstawiono warunki rozwoju turystyki religijnej  
w kontekście dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych, w tym dążenia 
do pełnej realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego. Artykuł stanowi również 
próbę odpowiedzi na pytanie, czy we współczesnym zsekularyzowanym świecie 
taka forma turystyki w dalszym ciągu będzie cieszyła się zainteresowaniem społe-
czeństwa. Można bowiem zaobserwować przeciwstawne tendencje, które z jednej 
strony prowadzą do nasilenia się kryzysu turystyki religijnej, z drugiej zaś – wpły-
wają na wzrost jej znaczenia. 
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1. Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki religijnej 
 
 Poszukiwanie nowej ścieżki rozwoju nasiliło się już w ostatniej dekadzie XX 
wieku. Powodem tej intensyfikacji były przede wszystkim dynamicznie narastające 
bariery rozwoju społeczno-gospodarczego. Najczęściej zauważane bariery ekolo-
giczne spowodowały, że rozwój zrównoważony początkowo utożsamiany był  
z ekorozwojem. Wzorcem, który do dziś pozostaje przedmiotem rozważań w tym 
zakresie, jest raport przygotowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju 
pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland na Światowej Konferencji ds. Roz-
woju Ekonomicznego w 1987 roku. Zawarta w dokumencie definicja trwałości 
oznacza, że bieżące potrzeby społeczeństwa należy zaspokajać, nie naruszając moż-
liwości rozwoju przyszłych pokoleń. Rozwój nauki i świadomości społecznej spra-
wił, że pojęcie to nabrało zdecydowanie szerszego znaczenia. Współcześnie rozu-
miany rozwój zrównoważony i trwały rozpatrywany jest w sześciu wymiarach: 
społecznym, ekonomicznym, środowiskowym, przestrzennym, prawno-
instytucjonalnym oraz etyczno-moralnym1. Co więcej, pomiędzy wskazanymi wy-
miarami występują interakcje2, a tak szeroki zakres zjawiska uznawany jest za no-
wy paradygmat rozwoju, oparty na wizji ładu zintegrowanego3. 
 Złożoność zagadnienia powoduje pewne trudności we właściwym zrozumie-
niu pojęcia rozwoju zrównoważonego. Silnie eksponowana trwałość wzrostu ozna-
cza, że potrzeby teraźniejsze nie mogą być zaspokajane kosztem przyszłych poko-
leń. Wymusza ona zarówno wewnątrzgeneracyjną, jak i międzygeneracyjną spra-
wiedliwość realizowaną we wszystkich wspomnianych wymiarach. W imię realiza-
cji nowej koncepcji rozwoju nie można dążyć do całkowitej eliminacji człowieka ze 
środowiska przyrodniczego, jak to sugerują powierzchowne opinie. Takie podejście 
przeczyłoby przedstawionej zasadzie sprawiedliwości, a ponadto osadnictwo i dzia-
łalność człowieka na wielu terenach, nawet prawnie chronionych, były obecne od 
wieków i w zasadniczy sposób wpłynęły na jego charakter. Ograniczenie tradycyj-
nej działalności człowieka spowoduje więc trwałą zmianę lokalnego środowiska,  
a w wyjątkowych przypadkach może nawet doprowadzić do jego zniszczenia4. 
                                                 

1  T. Borys, S. Czaja, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach na-
ukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczew-
ski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 122. 

2  A. Papuziński, Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficz-
nych, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 2007, vol. 2, no 2, s. 30. 

3  T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, w: Edukacja 
dla zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 
2006, s. 19. 

4  Przykładem jest obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ukształtowany na biebrzań-
skich bagnach ekosystem jest wynikiem prowadzonego od lat ekstensywnej uprawy łąk. Działal-
ność ta spowodowała zahamowanie procesu osuszania i zarastania podmokłych terenów oraz 
ukształtowania się siedlisk rzadkich w Europie ptaków (por. A. Bołtromiuk, Biebrzański Park 
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Rozwój zrównoważony nie oznacza też powrotu do koncepcji zero growth, która 
wyraźnie ogranicza możliwości rozwoju krajów (w szczególności ubogich), a zatem 
stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą sprawiedliwości międzygeneracyjnej5. 
Nowy model rozwoju nie jest też tożsamy z koncepcją green growth, która uważana 
jest za niemożliwą do spełnienia6, bowiem zahamowanie wzrostu gospodarczego 
nie służy realizacji założeń rozwoju zrównoważonego7. Błędem byłoby jednak, 
znając takie argumenty, pozwolić na nieograniczoną eksploatację zasobów. Prze-
cież jednym z warunków osiągnięcia rozwoju zrównoważonego jest dbałość o za-
soby przyrodnicze8.  
 Odpowiedzią na przedstawione wyzwania cywilizacyjne współczesnego świa-
ta jest koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego, której założenia realizowane 
są w warunkach intensywnie rozwijającej się gospodarki wiedzy; proces ten można 
już obserwować w krajach wysokorozwiniętych. Podstawą gospodarki wiedzy są 
następujące elementy: dobrze zorganizowane otoczenie instytucjonalno-prawne, 
innowacyjność i przedsiębiorczość, infrastruktura teleinformatyczna oraz edukacja. 
Transformacja gospodarcza prowadzi do sytuacji, w której zmienia się nie tylko 
rola tradycyjnego przemysłu, ale również intensywność i charakter wykorzystania 
człowieka. W cywilizacji industrialnej do niedawna  człowiek postrzegany był wy-
łącznie jako kapitał ludzki bądź też siła robocza. W nowych warunkach intensyw-
nego wykorzystania wiedzy ważna jest nie tyle siła fizyczna pracownika, ale jego 
potencjał intelektualny, który stanowi o zasobach kapitału intelektualnego przedsię-

                                                                                                                        

Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000, Wieś 
i Rolnictwo 2010, nr 1(146), s. 132. 

5  K. Górka, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Śro-
dowisko 2007, nr 2(32), s. 9. 

6  H. Ch. Binswanger, Globalny i monetarny wymiar ekonomii zrównoważonego rozwoju, 
w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wyższa 
Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010, s. 112. 

7  W. Główkowski, Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współ-
czesnej ekologii, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development 2009, vol. 4, no 2, 
s. 97. 

8  Jednak charakter kapitału przyrodniczego oraz różne potrzeby i sposoby jego wykorzy-
stania nie pozwalają na zastosowanie prostego schematu. Zapewnienie trwałości naturalnego 
kapitału krytycznego wymusza korzystanie z zasobów zgodnie z mocną (restrykcyjną) zasadą 
trwałości, która zakłada stałość każdego z rodzajów kapitału i nie dopuszcza substytucji zasobów 
przyrodniczych kapitałem pochodzenia antropogenicznego. Z kolei w przypadku zasobów nieod-
nawialnych wymaga ona zastosowania metody systematycznego ograniczania (mającej cechy 
mocnej zasady trwałości)  ukierunkowanej na zachowanie zasobów w długiej perspektywie. 
Natomiast zasoby odnawialne mogą być skutecznie chronione zgodnie z wrażliwą lub mocną 
zasadą trwałości, zależnie od możliwości ich substytucji. Tylko w odniesieniu do kapitału finan-
sowego i trwałego dopuszczalne jest stosowanie słabej zasady trwałości (por. M. Łuszczyk, Kon-
trowersje dotyczące sposobu zapewnienia trwałości kapitału przyrodniczego, w: Retardacja 
materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych, red. J. Kostecka, Biuletyn KPZK PAN, 
zeszyt nr 242, Warszawa 2010, s. 74). 
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biorstwa. W gospodarce wiedzy wysiłek fizyczny zastąpiony został pracą umysło-
wą, a miejsce powszechnie wykorzystywanych dotychczas nieodnawialnych zaso-
bów przyrodniczych zajął kapitał intelektualny. Jak wskazują badania, kraje, które 
dostrzegły potrzebę zmian gospodarczych i szeroko wykorzystują kapitał intelektu-
alny oraz wspierają działalność badawczo-rozwojową, osiągają lepsze wyniki go-
spodarcze wyrażone wartością PKB na mieszkańca. Przeznaczanie większych zaso-
bów finansowych na badania naukowe prowadzi też do wzrostu liczby odkryć9. 
Powyższą tezę potwierdzają przykłady krajów wysokorozwiniętych, które wyraźnie 
promują gospodarkę wiedzy kosztem tradycyjnego przemysłu. W tych krajach 
udział nakładów na B + R przekracza nierzadko 3% PKB10, a udział eksportu wy-
sokiej techniki w eksporcie ogółem przekracza 15%11. Kraje te charakteryzują się 
przy tym najwyższymi wskaźnikami rozwoju zrównoważonego i jakości życia. 
 
 
2. Tendencje w rozwoju turystyki religijnej 
 
 Zmiana charakteru pracy oraz przeobrażenia gospodarcze, w tym również 
wzrost dochodu na mieszkańca w krajach wysokorozwiniętych, powodują istotne 
konsekwencje społeczno-ekonomiczne dla rozwoju turystyki religijnej. Po pierwsze 
wyraźny jest wzrost zróżnicowania dochodów. W krajach niskorozwiniętych, mimo 
podejmowanych wysiłków, w dalszym ciągu istnieje zagrożenie niedostatkiem 
podstawowych dóbr, a w wielu przypadkach problem ubóstwa społeczeństwa nara-
sta12. Natomiast w krajach wysokorozwiniętych, z uwagi na stabilizację liczby lud-

                                                 
9  W. Nowak, Sposoby akumulacji wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego, w: Nierów-

ności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007, nr 10, s. 288. 

10  W Polsce udział ten wyniósł w 2007 roku 0,6%. Obok samego poziomu nakładów na  
B + R odgrywają nominalne wydatki na B + R oraz ich struktura. Dla przykładu wydatki  
w Szwecji na B + R per capita w 2008 roku przekroczyły 1100 EUR, z czego 2/3 nakładów 
ponoszone jest przez przemysł, a pozostałe przez sektor publiczny i podmioty zagraniczne.  
W Polsce wydatki na B + R wyniosły nieco powyżej 80 EUR, z czego ponad 60% to środki pu-
bliczne (por. Polska w Unii Europejskiej 2007, GUS, Warszawa 2007 oraz Polska w Unii Euro-
pejskiej 2009, GUS, Warszawa 2009). 

11  Sprzedawany jest produkt o wysokim nasyceniu wiedzą i nowoczesnymi rozwiązaniami 
technicznymi oraz  charakteryzujący się ograniczonym nakładem pozostałych kapitałów,  
w szczególności zasobów nieodnawialnych. 

12  Przyczyną jest znana w teorii ekonomii pułapka Malthusa. Wpadają w nią społeczeń-
stwa, w których przyrost naturalny ludności przewyższa wzrost gospodarczy (a dokładnie, jak 
twierdził Thomas Malthus, jest wyższy niż przyrost produkcji rolnej). Problem dotyczy przede 
wszystkim krajów słabo rozwiniętych o znaczącym udziale rolnictwa w tworzeniu dochodu  
i dużej dzietności kobiet. W krajach wysokorozwiniętych – z uwagi na dynamiczny rozwój prze-
mysłu i wysoką wydajnością produkcji rolnej spowodowaną mechanizacją, stosowaniem środków 
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ności, przewagę technologiczną i finansową nad resztą świata, dochód na miesz-
kańca znacząco rośnie13. Między innymi z powodu wzrastającego bogactwa obser-
wowane jest osłabienie religijności społeczeństw krajów rozwiniętych. Wyraża się 
ono spadkiem liczby wiernych praktykujących, nawet w krajach tradycyjnie dekla-
rujących związki z Kościołem – w szczególności wśród ludzi młodych (tak dzieje 
się między innymi w Hiszpanii i Francji)14. Sytuację komplikuje ponadto liczna 
migracja zarobkowa osób w znaczącej części związanych z innymi niż chrześcijań-
skie wyznaniami15, skutkiem czego coraz silniejszy wpływ np. islamu potęguje 
negatywne zjawisko kryzysu wiary w tradycyjnie chrześcijańskiej Europie. W wie-
lu środowiskach można jednak obserwować wzmocnienie postaw religijnych – 
zwłaszcza we wspólnotach młodzieżowych, działających przy parafiach czy w ra-
mach duszpasterstwa akademickiego. Wspólnoty te stanowią przeciwwagę dla po-
stępującej dechrystianizacji.  
 Z drugiej strony należy zauważyć, że niekorzystne zjawiska występujące  
w turystyce religijnej, które wynikają z osłabienia więzi z Kościołem, przyczyniają 
się jednocześnie do poprawy czynników natury ekonomicznej. Wzrost dochodu 
rozporządzalnego na mieszkańca pozwala na pełniejsze zaspokojenie potrzeb pod-
stawowych, co sprzyja wzrostowi wydatków na dobra wyższego rzędu, w tym rów-
nież na turystykę. Rośnie ponadto ilość wolnego czasu, bowiem osoby o stosunko-
wo wysokich dochodach są mniej skłonne do podejmowania dodatkowych prac 
zarobkowych. Poprawie ulegają zatem dwa czynniki warunkujące rozwój turystyki 
– dochód per capita oraz czas wolny. 

                                                                                                                        

ochrony roślin i wykorzystaniem nawozów sztucznych, ale także niski przyrost naturalny – pu-
łapka Malthusa nie stanowi zagrożenia. 

13  W 2007 roku w najuboższych krajach PKB na mieszkańca często nie przekraczał 400 
USD według parytetu siły nabywczej, np. Liberia – 362, Burundi – 341, Demokratyczna Republi-
ka Konga – 298, podczas gdy w najbogatszych krajach wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 
powyżej 50000 USD na rok, np. Luksemburg – 79485, Lichtenstein – 85382 (Human develop-
ment report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development, UN, New York 2009, 
s. 171–173). 

14  Przedstawionych obserwacji nie potwierdzają statystyki, według których odnotowuje się  
nawet wzrost udziału wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego w ogólnej liczbie ludności  
z 93,8% w 2006 roku do 95,8% w roku 2008. Sytuacja taka wynika z faktu, że zarówno w staty-
styce kościelnej, jak i publicznej podaje się wyłącznie liczbę ochrzczonych a nie wiernych prak-
tykujących. Na przestrzeni ostatnich lat rośnie również liczba zarejestrowanych związków wy-
znaniowych. Tylko w latach 1990–2008 zrejestrowano 129 nowych związków wyznaniowych,  
a rozwiązano jedynie 16. Można to wytłumaczyć przemianami ustrojowymi, jakie nastąpiły po 
1989 roku w Polsce i związaną z nimi liberalizacją prawa wyznaniowego (por. Wyznania religij-
ne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 20062008, GUS, Warszawa 2010,  
s. 10–12, 36). 

15  W Hiszpanii są to przybysze głównie z Maroka, we Francji z Algierii, Tunezji i innych 
terytoriów wcześniej zależnych od Francji, w Niemczech – obywatele tureccy. 
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 Dodatkowo zmiana charakteru pracy powoduje, że dotychczas pozytywnie 
oceniana i chętnie wybierana turystyka bierna ustępuje miejsca różnym formom 
turystyki aktywnej. Ponadto wszechobecny pośpiech związany z pracą zarobkową  
i codziennymi problemami powoduje stres, rozdrażnienie i spadek komfortu/jakości 
życia. Z tego też powodu w czasie wolnym turyści coraz częściej wybierają aktyw-
ność fizyczną, możliwie bliski kontakt z nieprzekształconym środowiskiem przy-
rodniczym oraz wypoczynek psychiczny po pracy. Kontemplacyjny charakter tury-
styki religijnej z powodzeniem spełnia wymienione potrzeby: przywrócenie spoko-
ju i równowagi psychicznej, bliższy kontakt z Bogiem, refleksję nad codziennością, 
wysiłek fizyczny, zmianę otoczenia i nowy wymiar kontaktów interpersonalnych. 
 
 
3. Uniwersalny charakter turystyki religijnej 
 
 Pomimo wyraźnej ewolucji cywilizacyjnej człowiek w dalszym ciągu pozosta-
je w centrum, chociaż zmienia się jego rola. Tradycyjnie rozumiany kapitał ludzki 
odgrywa mniejszą rolę, a jego miejsce zajmuje kapitał intelektualny. W cywilizacji 
wiedzy zmienia się również podejście ekonomii do definiowania dobrobytu spo-
łecznego. W klasycznej ekonomii maksymalizacja dobrobytu wymaga osiągnięcia 
przez gospodarkę optymalnego stanu, który charakteryzuje się efektywną alokacją 
zasobów. W ujęciu tym pominięty jest problem sprawiedliwości społecznej16. 
Współczesna myśl ekonomiczna stara się uzupełnić dorobek klasyków o brakujące 
podstawy zarówno społeczne, jak i etyczne. W efekcie czego dobrobyt społeczny 
jest zależny nie tylko od poziomu dochodu rozporządzalnego, ale przede wszystkim 
od jakości życia całego społeczeństwa17. Przedstawione rozumowanie wynika bez-
pośrednio z zasad rozwoju zrównoważonego, którego celem jest trwałe zapewnie-
nie wysokiej jakości życia zarówno współczesnym i przyszłym społeczeństwom. 
Wspomniana wysoka jakość życia jest definiowana jako subiektywne odczucie 
szczęścia – postrzegane przez różne jednostki i grupy społeczne często w zupełnie 
odmienny sposób. Podobne podejście do celu życia można znaleźć już u Arystote-
lesa, który napisał: „Teraz więc z kolei [następuje to], o czym wszyscy mówimy  
i co wydaje się celem dóbr i to celem ostatecznym – szczęście – i utrzymujemy, że 
jest ono równoważne z pojęciami dobrze czynię i dobrze żyję”18. Podsumowując 

                                                 
16  Podział dóbr, w którym jeden z podmiotów posiada do dyspozycji cały koszyk zasobów, 

a pozostali uczestnicy rynku nie posiadają nic, spełnia warunki efektywnej alokacji, nie jest jed-
nak społecznie sprawiedliwy. 

17  Potwierdzeniem takiej tezy jest coraz powszechniejsza dyskusja nad zasadnością kre-
owania popytu oraz maksymalizacją strumienia dóbr i usług, które w coraz mniejszym stopniu 
zaspokajają rzeczywiste potrzeby społeczeństwa. 

18  Arystoteles, Etyka Wielka, w: Dzieła wszystkie, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1996, s. 316. 
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powyższe rozważania, można stwierdzić, że rozwój zrównoważony stanowi strate-
gię osiągnięcia wysokiej jakości życia. 
 Dalsze rozważania wymagają przeprowadzenia krótkiej dyskusji związanej  
z definicją turystyki religijnej. Pojęcie to w dalszym ciągu wzbudza kontrowersje, 
w szczególności w zestawieniu z terminem „pielgrzymka”. Jak wynika z kontekstu 
historycznego, powodem pierwszych podróży była chęć odwiedzenia miejsc świę-
tych, wypełnienia przyjętych zobowiązań i uzyskania duchowego wsparcia w dąże-
niu do zamierzonych celów. Pierwotny religijny powód pielgrzymowania szybko 
jednak został uzupełniony o element poznawczy. Wynika to chociażby z faktu, że 
pierwsze konne bądź piesze podróże trwały długo i wymagały niejednokrotnie po-
mocy od ludności mieszkającej na szlaku pielgrzymkowym (nocleg, uzupełnienie 
zapasów). Zrodziła się zatem potrzeba i chęć poznania sposobów komunikacji  
z odwiedzanymi społecznościami, a także ich kultury i zwyczajów, co z pewnością 
ułatwiało podróż. Nie sposób zatem oddzielić motyw religijny od poznawczego. 
Równie trudno jest wyznaczyć wyraźną granicę pomiędzy pielgrzymką a turystyką 
religijną. Za A. Jackowskim można stwierdzić, że termin „turystyka religijna” opi-
suje taką formę turystyki, w której obok motywu religijnego pojawiają się równole-
gle inne powody podróżowania, takie jak: poznawczy, kuracyjny czy wypoczynko-
wy. Turystyka religijna może być realizowana w następujących formach: 

 grupowej bądź indywidualnej wędrówki do miejsca świętego, 
 wyjazdu związanego z uczestnictwem w uroczystościach religijnych, 
 wycieczki w ramach podróży turystycznej19. 

 W tradycyjnie rozumianym, nie mającym raczej historycznego uzasadnienia, 
terminie „pielgrzymka” zwraca się uwagę na wiodący motyw religijny. Najważniej-
szym celem każdej pielgrzymki jest spełnienie określonych praktyk religijnych  
w wybranej wcześniej intencji, natomiast uczestnicy wycieczki turystycznej o cha-
rakterze religijnym, kierując się różnymi motywami, po prostu odwiedzają miejsca 
święte. Jest to zasadniczy motyw odróżniający turystę od pielgrzyma. Należy za-
znaczyć, że zarówno turyści jak i pielgrzymi w czasie swoich podróży korzystają 
często z tych samych środków transportu, infrastruktury i zmierzają do tego samego 
celu20. 
 Tak rozumiana turystyka religijna prowadzi do zaspokojenia różnych potrzeb, 
w tym aktywnego wypoczynku, poznania nowych miejsc i społeczności, oderwania 
od problemów zawodowych oraz realizacji celu o charakterze religijnym. W zależ-
ności od zaangażowania religijnego osoby podróż będzie miała cechy bądź to piel-

                                                 
19  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 126. 
20  V. Ambrosio, Sacred Pilgrimage and Tourism as secular Pilgrimage, w: Religious and 

tourism and pilgrimage festivals management: an international perspective, red. R. Raj, N.D. 
Morpeth, CAB International 2007, s. 83. 



Marcin Łuszczyk 32

grzymki – dla osób głęboko wierzących, bądź też silniej zaakcentowany będzie 
charakter poznawczy i rekreacyjny – bliższy tradycyjnej turystyce. Sama zmiana 
miejsca pobytu ułatwia każdemu oderwanie się od codziennych obciążeń. Osobom 
wierzącym turystyka religijna stwarza ponadto odpowiednie warunki do skupienia 
na sprawach ducha – doświadczenia transcendencji i wejścia w duchową przestrzeń 
znajdującą się poza sprawami tego świata, w której może dokonywać się spotkanie 
z Bogiem. U celu podróży, w miejscu świętym, pielgrzym przeżywa radość i wol-
ność bycia przed Bogiem21, a wszechobecna tam atmosfera uniesienia oddziałuje 
również na pozostałych. 
 Dopełnieniem uniwersalnego charakteru turystyki religijnej są jej pozytywne 
konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Szacuje się, że na świecie trud pielgrzy-
mek do głównych ośrodków kultu religijnego corocznie podejmuje kilkaset milio-
nów osób. Kolejne kilkaset milionów uczestniczy w pielgrzymkach do miejsc świę-
tych o lokalnym znaczeniu. Tylko w Europie każdego roku około 50 milionów 
wiernych (głównie katolików) uczestniczy w pielgrzymkach22. Przynosi to wymier-
ne efekty gospodarcze dla krajów i społeczności przyjmujących pielgrzymów- 
-turystów przy stosunkowo niewielkim obciążeniu środowiska przyrodniczego  
w porównaniu z rozwojem niektórych gałęzi przemysłu. Można zatem stwierdzić, 
że turystyka religijna również w aspekcie ekonomicznym stanowi praktyczną reali-
zację koncepcji rozwoju zrównoważonego. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Charakter turystyki religijnej sprawia, że trudno spodziewać się jej zmierzchu, 
nawet w kontekście postępującej sekularyzacji społeczeństwa (ta prawdopodobnie 
spowoduje spadek zainteresowania tradycyjnymi pielgrzymkami, czyli wędrówka-
mi zdominowanymi przez motywy religijne). Osłabienie religijności w społeczeń-
stwie nie będzie miało natomiast wpływu na atrakcyjność nowoczesnego pielgrzy-
mowania – turystyki religijnej, którą, z uwagi na jej wszechstronność, doceni każ-
dy, niezależnie od wyznawanego światopoglądu. 
 Uniwersalność turystyki religijnej wynika z faktu, iż wiele jej cech wpisuje się 
w koncepcję zrównoważonego rozwoju, a ponadto doskonale odpowiada ona na 
potrzeby społeczeństwa wiedzy. Aktywny wypoczynek, preferowany wręcz w piel-
grzymkach, jest odpowiedzią na pozbawiony ruchu i wysiłku fizycznego charakter 
pracy dużej części współczesnego społeczeństwa. Motyw poznawczy obecny  

                                                 
21  M. Ostrowski, Jesteśmy pielgrzymami przed sobą. Posługa duszpasterska wśród piel-

grzymów, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2005, s. 89. 
22  A. Jackowski, Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej, Alma Mater 

2008, nr 109, s. 145. 
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w turystyce religijnej pozwoli spełnić oczekiwania nawet obojętnego religijnie 
uczestnika podróży. Zarówno szlaki pielgrzymkowe, jak i każde locus sacer nasy-
cone są wartym zwiedzenia dziedzictwem kultury, bowiem wokół ośrodków kultu 
religijnego powstawały budowle poświęcone sacrum, osiedla oraz niezbędna infra-
struktura dla mieszkańców i przybyszów. W końcu niezwykle istotny religijny, 
kontemplacyjny charakter turystyki religijnej ułatwia osiągnięcie równowagi we-
wnętrznej, daje poczucie szczęścia, przybliża do sacrum, pozwala spojrzeć na pro-
blemy codzienności z zupełnie innej perspektywy – co często przynosi ich rozwią-
zanie. 
 Turystyka religijna z uwagi na swoje walory sprzyja osiągnięciu trwałej, wy-
sokiej jakości życia – podstawowego celu rozwoju zrównoważonego. Ten rodzaj 
turystyki także we współczesnym świecie może pozostać atrakcyjnym sposobem 
wypoczynku i kontemplacji. Aby tak się stało należy rozwijać infrastrukturę i wa-
runki sprzyjające uprawianiu tej formy aktywności, w tym również zadbać o moż-
liwości właściwego przeżycia nabożeństw religijnych oraz dążyć do zapewnienia 
trwałości środowiska przyrodniczego w rejonach intensywnej recepcji turystycznej. 
Dzięki temu spełnione będą oczekiwania turystów-pielgrzymów. Zadania te są 
szczególnie aktualne w Polsce, bowiem pomimo zniszczeń wojennych ocalała 
znaczna ilość cennych obiektów architektury sakralnej, a polskie obrzędy religijne 
są postrzegane przez przyjezdnych jako wyjątkowo barwne i bogate23. 
 
 

SIMILARITY OF THE RELIGIOUS TOURIST CHARACTER  
WITH THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
 

Summary 
 
 The article presents conditioning of the development of religious tourism in the 
period of social-economic changes and constitutes an attempt of the answer to the ques-
tion: in the contemporary secularized world will such a form of the tourism be enjoying 
popularity of the society? 
 According to the author, because of the religious tourism character, impairing the 
religiousness in the society will not be affecting attraction of the modern form of pil-
grimages which is a religious tourism. The versatility of the religious tourism results 
from the big coincidence of its features with the conception of sustainable development. 
The active leisure, preferred in pilgrimages, is effectively satisfying motor needs of the 
modern knowledge society. Next the cognitive motive allows to meet expectations even 
of a indifferent religiously participant of the travel, but religious and contemplative 

                                                 
23  F. Plit, Turystyka w Polsce – wybrane aspekty, Geografia w szkole 2003, nr 3, s. 145. 
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character of the religious tourism helps to achieve the internal balance, bringing feeling 
of happiness while getting closer to sacrum. 
 

Translated by Marcin Łuszczyk 
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FAKTYCZNA DOSTĘPNOŚĆ TURYSTYCZNA OBIEKTÓW SAKRALNYCH  
JAKO PROBLEM TURYSTYKI RELIGIJNEJ W POLSCE 

 
 
 
Wstęp 
 
 Wielu spośród autorów starszych opracowań na temat podróżowania w czasie 
wolnym z motywów kulturowych dokonywało wyraźnego rozróżnienia pomiędzy 
kulturową turystyką religijną a ruchem pielgrzymkowym, w niektórych przypad-
kach posuwając się nawet do stawiania ich we wzajemnej opozycji. Jednak w ostat-
nim czasie w polskiej refleksji naukowej nad fenomenem pielgrzymowania, a także 
nad turystyką kulturową (w jej ramach również religijną) można zauważyć kształ-
towanie się konsensu w interpretacji tych zjawisk, polegającego na uznaniu ruchu 
pielgrzymkowego za jedną z form (najstarszą i specyficzną) szeroko rozumianej 
turystyki religijnej, stanowiącej odrębny element turystyki kulturowej1. Jako kryte-
rium wyodrębnienia pielgrzymek w ramach tej ostatniej wskazywana jest motywa-
cja podróżujących – w przypadku kulturowej turystyki religijnej głównie poznaw-
cza i odnosząca się do przeżycia religijnego w przypadku pielgrzymki. To rozróż-
nienie okazuje się istotne także z punktu widzenia potencjału turystycznego obiek-
tów i obszarów (przynajmniej w turystyce na terenie Polski). Dzieje się tak między 
innymi na skutek różnego odniesienia administratorów obiektów sakralnych  

                                                 
1  I. Sołjan, Turystyka religijna jako przedmiot badań geografii religii i geografii turyzmu – 

wybrane zagadnienia, w: Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, 
red. W. Kurek, M. Mika, Wyd. IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 295 i nast.; 
A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, 
red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,  
s. 25 i 30; A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy 
(wyd. 2), Wyd. KulTour.pl, Poznań 2010, s. 170 i nast. 
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w Polsce do pielgrzyma oraz do turysty. Rezultatem tego jest także różny zakres 
faktycznej dostępności tych obiektów dla obu grup. Istnienie tego problemu, zgła-
szanego przez praktyków turystyki (touroperatorów, pilotów wycieczek, licznych 
turystów) stało się inspiracją do podjęcia opisanych w niniejszym opracowaniu 
badań. Wnioski z nich mogą być pomocne w opracowaniu jednolitych standardów 
dostępności obiektów sakralnych dla turystów kulturowych, co w konsekwencji 
powinno przynieść nie tylko wzrost potencjału i atrakcyjności licznych polskich 
miejscowości i szlaków turystycznych, ale i wspomóc finansowanie utrzymania 
tych nierzadko cennych obiektów.  
 
 
1. Obiekty sakralne jako atrakcje turystyki kulturowej. Problematyka dostęp-

ności turystycznej 
 
 Niezależnie od znaczenia licznych polskich obiektów sakralnych dla turystyki 
pielgrzymkowej – jako miejsc uznawanych za święte lub związanych z biografią 
osób otaczanych kultem – liczna ich grupa stanowi aktualne lub potencjalne cele 
wypraw turystyki religijnej innych niż pielgrzymki, a także jest zwiedzana przez 
uczestników pozostałych typów wypraw turystyki kulturowej. Ich znaczenie wydaje 
się szczególnie duże w odniesieniu do turystyki dziedzictwa kulturowego, studyj-
nej, tematycznej, miejskiej, turystyki kulturowej obszarów wiejskich oraz turystyki 
regionalnej (rys.1).  

  
 

Rys. 1. Obiekty sakralne w różnych formach turystyki kulturowej  

Źródło: opracowanie własne.  
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 Przyczyną takiego stanu rzeczy jest w głównej mierze nowożytna historia 
naszej części Europy. Ze względu na burzliwy przebieg dziejów naszego kraju  
w ostatnich stuleciach oraz będący jego rezultatem fakt zachowania stosunkowo 
niewielkiej liczby cennych obiektów historycznych o profilu innym niż sakralny2  
w turystyce poznawczej na terenie Polski grupa obiektów o profilu religijnym sta-
nowi znaczną, a na licznych obszarach nawet zdecydowanie przeważającą część 
substancji materialnej, wchodzącej w skład uniwersalnego, narodowego, czy regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego. Obiekty te są ponadto miejscami ważnych wyda-
rzeń z dziejów państwa i narodu (jak koronacje królewskie, zjazdy i traktaty poli-
tyczne i inne); w ich wnętrzach znajduje się także znaczący odsetek dzieł sztuki 
uznanych za najcenniejsze ze względu na wartości estetyczne lub na ich historyczne 
znaczenie. Właśnie z tego powodu obiekty sakralne stanowią najliczniejszą grupę 
polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO (wyłącznie sakralny charakter mają trzy obiekty z ogólnej liczby 13, 
natomiast w kolejnych pięciu będących zespołami obiektów znaczący jest udział 
obiektów sakralnych) oraz tych uznanych formalnie za pomniki historii (spośród 39 
aż 13 ma charakter sakralny, a w kolejnych 11 będących zespołami miejskimi lub 
obronnymi można stwierdzić znaczący udział tych obiektów – KOBiDZ 2010). 
Obiekty sakralne stanowią też atrakcje na wielu turystycznych szlakach tematycz-
nych, i tak w grupie 46 realnie funkcjonujących w Polsce takich szlaków o zasięgu 
ponadregionalnym lub regionalnym3 dziewięć tworzą wyłącznie lub niemal wy-
łącznie obiekty sakralne (jak poszczególne pętle cysterskie, odnogi Drogi św. Jaku-
ba, Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej, kilka szlaków kościołów drewnianych, Szlak 
Tatarski), na cztery kolejne szlaki obiekty te składają się w przeważającej liczbie 
(czyli w ponad 50% i należy tu wymienić np. Szlak Romański, Szlak Gotyku Ce-
glanego), natomiast w przypadku dalszych czterech szlaków obiekty takie stanowią 
więcej niż 25% ogólnej liczby obiektów szlaku (np. Szlak M. Kopernika). Bardzo 
często obiekty sakralne, ze względu na ich znaczenie dla tematyki szlaku, są także 
kluczowymi atrakcjami innych kulturowych szlaków tematycznych – przykładem 
jest Szlak Piastowski z wyznaczającymi jego główną oś katedrami Poznania i Gnie-
zna oraz kolegiatą w Kruszwicy. Oznacza to, że udostępnienie tych obiektów dla 
zwiedzania stanowi nie tylko o atrakcyjności danego szlaku, ale także o jego racji 
bytu jako rzeczywistego produktu turystycznego. Z kolei dostępność tego rodzaju 
obiektów w większym lub mniejszym stopniu decyduje o atrakcyjności kulturowo- 
-turystycznej bardzo licznych polskich miejscowości lub mniejszych obszarów.  
 Dostępność turystyczną można rozumieć jako sumę dwóch czynników: do-
stępności komunikacyjnej i dostępności faktycznej (fizycznej). Ta pierwsza określa 
                                                 

2  A. Mikos v. Rohrscheidt, Wykorzystanie średniowiecznych obiektów obronnych w Polsce 
w ramach różnych form turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 46, s. 88. 

3  A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, 
Wyd. Proksenia, Kraków 2010, s. 47–49.  



Armin Mikos v. Rohrscheidt 38

możliwości dotarcia turysty do obiektu, który chce zwiedzić i obejmuje istniejące 
powiązania komunikacyjne, w tym kolejowe, drogowe, wodne i inne alternatywne 
sposoby podróżowania (jak wytyczone i oznaczone trasy rowerowe, piesze i wod-
ne), istniejące regularne lub możliwe do zamówienia usługi transportu wykorzystu-
jące niestandardowe środki lokomocji (zwierzęta wierzchowe i pociągowe), brycz-
ki, łodzie, oraz konieczną infrastrukturę na miejscu, taką jak: parkingi, przystanki, 
dworce, wypożyczalnie rowerów itd.4 Jeśli chodzi o dostępność faktyczną obiektu 
to oznacza ona warunki, na jakich turysta lub turyści uzyskują możliwość fizyczne-
go wejścia do wnętrza obiektu i zwiedzenia go polegającego na zapoznaniu się  
z jego genezą, przebiegiem dziejów oraz elementami szczególnymi, ważnymi dla 
dziejów i funkcji tego obiektu, jak również cenniejszymi elementami jego wyposa-
żenia i wystroju.  
 Turystyka kulturowa w porównaniu z innymi rodzajami turystyki w znacznie 
większej mierze ukierunkowana jest na zwiedzanie obiektów zamkniętych, takich 
jak: muzea, świątynie, rezydencje, czynne lub dawne zakłady przemysłowe itd. Ich 
zwiedzanie stanowi bardzo często rdzeń programu zorganizowanych wycieczek 
grupowych lub istotny element realizacji określonych tematycznych zainteresowań 
indywidualnych turystów. Z tego powodu szczególnie w turystyce kulturowej ogra-
niczona lub niepewna dostępność obiektów może być potencjalnie decydującym 
czynnikiem wpływającym na rezygnację znacznej części turystów z podjęcia wy-
prawy do określonych miejsc lub ze zwiedzania szlaków tematycznych.  
 Dla turystów indywidualnych (których odsetek w grupie turystów kulturo-
wych stale rośnie, a w wielu krajach rozwiniętych już przekracza połowę wszyst-
kich zwiedzających) szczególnie odstręczające jest ograniczenie polegające na uza-
leżnianiu każdorazowego otwarcia od wcześniejszego zgłoszenia wizyty na okre-
śloną porę. Ponieważ ta grupa podróżujących ceni sobie niezależność, dlatego rzad-
ko tylko zdecydują się oni na uzależnianie dziennej trasy przejazdu oraz założonego 
przez siebie programu dnia od terminów z góry określonych co do godzin, a nawet 
minut. Także ewentualna nieoczekiwana nieobecność jedynego dysponenta obiektu 
w przewidywanym przez turystów czasie zwiedzania może być powodem utraty 
przez nich możliwości wejścia do obiektu.  
 Z kolei ograniczenie dostępności obiektów polegające na ich niezapowiada-
nym zamykaniu lub na organizowaniu w godzinach otwarcia dla zwiedzających 
(zwyczajowych, określonych w przewodnikach lub inaczej podanych do publicznej 
wiadomości) imprez (np. koncertów), obrzędów lub zbiorowych modlitw, sesji 
fotograficznych, przyjęć albo uroczystości może być przyczyną niezrealizowania 
programów imprez grupowych i związanych z tym nieraz poważnych problemów 
ich organizatorów (np. niespodziewane luki w programie, przesunięcia czasowe 
posiłków, reklamacje klientów, a nawet straty finansowe wynikające z konieczności 

                                                 
4 A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, op.cit., s. 141.  
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zapewnienia przejazdu do innych, odległych atrakcji). Dlatego powtarzające się 
sytuacje ograniczania dostępności przez takie wydarzenia powodują wśród tourope-
ratorów spadek zaufania do administratorów obiektów i rezygnację z umieszczania 
ich zwiedzania w programach wycieczek.  
 W odniesieniu do wytyczonych szlaków i tras turystycznych gwarantowana 
dostępność jest istotnym elementem nie tylko atrakcyjności szlaku jako oferty tury-
stycznej, ale także decyduje ona o rzeczywistym funkcjonowaniu w jego ofercie 
modułów (i aspektów) o charakterze poznawczym, odgrywających w tym segmen-
cie turystyki decydującą rolę. W konsekwencji – niezależnie od ich znaczenia kul-
turowego – obiekty z ograniczoną dostępnością stanowią słabe ogniwo oferty tury-
stycznej szlaków turystyczno-kulturowych, obniżające w poważnym stopniu ich 
potencjał jako całości i zniechęcające w szczególności indywidualnych turystów do 
korzystania z propozycji tematycznego zwiedzania regionów. Faktyczna dostępność 
decyduje bowiem o wiarygodności oferty danego szlaku jako produktu turystyczne-
go, który w sytuacji jej braku automatycznie traci rację bytu5. 
 Dla potrzeb opisywanego badania ustalono następujące kryteria dostępności 
faktycznej obiektu dla turystów6:  

1. Pełna dostępność faktyczna. Obiekt w pełni dostępny to obiekt otwarty 
lub otwierany na każdą prośbę według z góry określonych i jasno sformu-
łowanych zasad. Pełną dostępność faktyczną obiektu z punktu widzenia tu-
rystów można stwierdzić wówczas, gdy w wyznaczonych i respektowanych 
przez administratora dniach i godzinach obiekt jest otwarty lub jego otwar-
cie jest możliwe bez specjalnego zamówienia dla zwiedzania zarówno dla 
grup zorganizowanych, jak i dla turystów indywidualnych, przy czym 
dzienny czas dostępności powinien być nie mniejszy niż pięć godzin,  
a liczba dni dostępności obiektu w skali roku powinna wynosić nie mniej 
niż 300. Dla stwierdzenia dostępności nie jest zatem wymagane faktyczne 
otwarcie obiektu w wyznaczonych godzinach; wystarczy wyraźne wskaza-
nie adresu i telefonu osób odpowiedzialnych za obiekt, które są w stanie 
otworzyć go dla turystów w ciągu maksimum 10 minut od zgłoszenia chęci 
zwiedzania, a także istnienie formalnie ustalonego i dostępnego turystom 
cennika za tę usługę albo niepobieranie opłat za udostępnienie dla zwie-
dzania. Tak szerokie określenie pełnej dostępności ma duże znaczenie 
szczególnie w odniesieniu do obiektów rzadziej odwiedzanych przez tury-
stów, położonych najczęściej w małych miejscowościach, gdzie m.in.  

                                                 
5  A. Mikos v. Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postula-

ty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr  2; A. Mikos  
v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa..., op.cit., s. 321 i nast.; A. Mikos v. Rohrscheidt, Regional-
ne szlaki tematyczne…, op.cit., s. 84. 

6  A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, op.cit., s. 140. 
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z powodów nieopłacalności takiego przedsięwzięcia nie jest możliwe za-
trudnianie personelu przebywającego stale w obiekcie. 

2. Dostępność ograniczona występuje w następujących sytuacjach:  
 gdy zwiedzanie obiektu możliwe jest w wyznaczonych dniach i godzi-

nach tylko po uprzednim zgłoszeniu u administratora obiektu (telefo-
nicznym, pisemnym lub innym) dokonywanym na jeden lub więcej dni 
wcześniej lub po zgłoszeniu w innej wyznaczonej jednostce;  

 gdy istnieje wprawdzie możliwość otwarcia obiektu bez specjalnego 
zamówienia, ale informacja o tym nie jest umieszczona bezpośrednio 
przy wejściu albo też (w przypadku braku takiej informacji) miejsce 
przechowywania kluczy nie znajduje się w bezpośredniej bliskości 
obiektu i nie jest jako takie oznaczone (np. jako biuro parafialne zlokali-
zowane przy kościele); 

 w sytuacji tzw. „otwarcia z kratą” stosowanego w licznych polskich 
obiektach sakralnych, a polegającego na pozostawianiu otwartych drzwi 
frontowych świątyni z widokiem na nawę główną i ołtarz z jedno-
czesnym zablokowaniem wejścia do wnętrza za pomocą kraty (lub 
szklanych drzwi). W praktyce takie rozwiązanie uniemożliwia zaintere-
sowanym turystom rzeczywiste zwiedzanie świątyni;  

 gdy obiekt wprawdzie jest otwarty w ciągu dnia poza czasem regularnie 
odprawianych nabożeństw, jednak w ramach zwykłych godzin otwarcia 
często dochodzi do niezapowiedzianych ograniczeń dostępności, także 
w wyniku nabożeństw, modlitw odbywających się poza zwykłym grafi-
kiem. Takie ograniczenia mogą uniemożliwić zwiedzanie obiektu m.in. 
grupom turystów uczestniczących w wyprawach turystyki kulturowej,  
w których programie wizyta w danym obiekcie jest głównym, a czasem 
nawet jedynym powodem odwiedzenia danej miejscowości. Taka sytu-
acja powoduje konieczność zmiany programu, dodatkowe wydatki or-
ganizatora wycieczki (np. na dojazd do innej miejscowości), a przede 
wszystkim wywołuje niezadowolenie turystów, które może się w nega-
tywny sposób odbić na ich ocenie wycieczki i stać się podstawą do 
ewentualnych reklamacji.  
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Rys. 2.  Dąbrowa, Pomorski Szlak Cysterski, dostępność ograniczona (tzw. „otwarcie  
z kratą”) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
3. Jako dostępność niepewna lub brak dostępności określane są następujące 

sytuacje:  
 gdy zgłoszenie chęci wejścia do obiektu wymagane dla jego otwarcia 

dla zwiedzania (np. z użyciem podanego numeru telefonu) w sam dzień 
zwiedzania nie gwarantuje jego udostępnienia, a otwarcie następuje  
w zależności od decyzji administratora;  

 gdy obiekt na co dzień nie jest otwarty i nie jest wyraźnie wskazana 
żadna droga jego udostępnienia, którą mogliby wykorzystać turyści 
zwiedzający szlak lub organizator turystyki realizujący grupową wy-
prawę po szlaku; 

 gdy jako niepewny pod względem dostępności zostanie określony każdy 
obiekt zamknięty poza czasami nabożeństw, którego zwiedzanie uzależ-
nione jest od każdorazowej obecności formalnego administratora 
(np. proboszcza) bez wskazania innych osób mogących udostępnić 
obiekt pod jego nieobecność. Stosowane w niektórych miejscach udo-
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stępnianie kontaktu telefonicznego z administratorem przez umieszcze-
nie jego numeru telefonu w dostępnej dla zwiedzających na miejscu 
ulotce informacyjnej nie znosi tej niepewności, pozostaje bowiem nadal 
uzależnienie przybyłych już na miejsce turystów od dyspozycyjności  
i dobrej woli jednej osoby. 

 

 
 

Rys. 3. Nekla, kościół św. Andrzeja, Szlak Piastowski, obiekt niedostępny 

Źródło: opracowanie własne. 

 
2. Badanie dostępności obiektów sakralnych – zasady, zakres, wyniki i inter-

pretacja 
 
 Badanie faktycznej dostępności znacznej grupy polskich obiektów sakralnych 
podjęto przy okazji badania potencjału turystycznego polskich szlaków tematycz-
nych, realizowanego w latach 2009 i 2010 i stanowiącego podstawę dla szerszej 
publikacji na ich temat. Badanie dostępności faktycznej stanowiło wycinek zakresu 
pierwszego badania dotyczącego organizacji szlaku7. W sumie w ramach badania 
szlaków tematycznych ustalona została faktyczna dostępność 80 obiektów sakral-
nych leżących w przestrzeni trzech szlaków: Piastowskiego (województwo wielko-
polskie i kujawsko-pomorskie), Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela 
Willmanna (woj. dolnośląskie) oraz Pętli Pomorskiej Szlaku Cysterskiego (woj. 
zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie). Dodatkowo, w celu uzu-
pełnienia materiału o dane dotyczące obiektów sakralnych spoza przestrzeni szla-
ków, za pomocą tej samej metody określona została faktyczna dostępność grupy 20 
świątyń miasta Poznania, uznawanych ze względu na swą rangę jako ośrodków 
kultu, dzieje (w tym związki z ważnymi wydarzeniami albo z biografią znanych 
osób), estetykę ogólną lub wartość wyposażenia czy też wystroju za obiekty atrak-
cyjne do zwiedzania, a tym samym za pożądane cele wycieczek, także historycz-

                                                 
7  A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, op.cit., s. 139–141. 
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nych lub tematycznych spacerów miejskich oferowanych turystom lub podejmowa-
nych przez nich indywidualnie.  
 Badanie dostępności turystycznej obiektów leżących w przestrzeni wymienio-
nych szlaków odbywało się za pomocą kwestionariuszy tzw. zapytania inwentary-
zacyjnego8. Przesyłano je administratorom obiektów drogą elektroniczną po roz-
mowie telefonicznej wyjaśniającej cel badania, przy czym pytania dotyczące spo-
sobu udostępniania obiektu stanowiły wycinek kwestionariusza. W przypadku bra-
ku odpowiedzi na to zapytanie, badanie było przeprowadzone na miejscu podczas 
wizji lokalnej obiektu i kwestionariusz był wypełniany przez przeprowadzającego 
badanie, a stan faktyczny dokumentowany za pomocą zdjęć. Wizja lokalna stanowi-
ła także formę weryfikacji uzyskanych danych, tzn. podczas objazdu szlaków 
sprawdzono wszystkie obiekty, dla których administratorzy nie wypełnili kwestio-
nariuszy oraz wyrywkowo (ok 30 %) obiektów, których rządcy udzielili odpowie-
dzi. W przypadku rozbieżności danych uzyskanych na drodze zapytania i sytuacji 
faktycznej sporządzano notatkę o weryfikacji danych obiektu i ewentualnej nie-
zgodności oraz dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. W odniesieniu do 
obiektów zlokalizowanych w Poznaniu zastosowano badanie telefoniczne, przy 
czym zadawano tylko pytania związane z dostępnością obiektu, następnie dane 
potwierdzono za pomocą wizji lokalnej we wszystkich 20 obiektach. Badanie kwe-
stionariuszowe obiektów zlokalizowanych na wymienionych szlakach miało miej-
sce w okresie od maja do października 2009 roku, a weryfikacja tego badania odby-
ła się w listopadzie 2009 roku. Jeśli chodzi o dane dotyczące obiektów poznań-
skich, to uzyskano je w maju i czerwcu 2010 roku, a weryfikowano je w listopadzie 
2010 roku.  
 Wyniki badania zostały przedstawione w tabelach oraz w postaci rysunków, 
na których zaprezentowano przebieg badanych szlaków, jak również dostępność 
najważniejszych obiektów sakralnych Poznania. Adekwatnie do celów i zakresu 
tematycznego niniejszego opracowania, na mapkach szlaków usunięto obiekty in-
nych typów i zaznaczono wyłącznie lokalizację obiektów sakralnych za pomocą 
ikonek odpowiadających ustalonym poszczególnym stopniom ich dostępności fak-
tycznej. W zamieszczonych poniżej tabelach (tabele 1, 2, 3, 4) oraz na rysunkach 
(rys. 4, 5, 6) zaprezentowano zgromadzone dane. 

                                                 
8  Ibidem, s. 402–404. 
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Tabela 1 
Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. M. Willmanna – dostępność obiektów sakralnych 
 

Obiekt Dostępność Uwagi 

Lubawka, kościół Wnieb. NMP + 
otwarty „z kratą”, możliwość otwarcia wnę-
trza 

Lubawka-Podlesie, kościół  
św. Krzysztofa 

- 
zamknięty poza nabożeństwami, brak kontak-
tu 

Okrzeszyn, kościół Nar. NMP - 
zamknięty poza nabożeństwami, brak kontak-
tu 

Chełmsko Śl., kościół św. 
Rodziny + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Krzeszówek, kościół św. Waw-
rzyńca - 

zamknięty poza nabożeństwami, brak możli-
wości otwarcia  

Krzeszów, kościół Łaski NMP  + otwarty poza nabożeństwami  
Krzeszów, kościół św. Józefa + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Str. Bogaczowice, kaplica św. 
Anny ? 

otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Str. Bogaczowice, kościół św. 
Józefa 

? 
otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Strzegom, bazylika św.  
Ap. Piotra i Pawła + 

otwarty dla zwiedzających poza nabożeń-
stwami 

Lusina, kościół NMP ? 
zamknięty poza nabożeństwami, otwarcie po 
uprzednim zgłoszeniu u administratora 

Zastruże, kościół MB Królowej 
Św. 

- zamknięty, brak kontaktu dla otwarcia 

Wierzbna, kościół Wnieb. NMP + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Świdnica, kościół św. Józefa + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Świdnica, katedra + jest możliwość otwarcia, jest informacja 
Uciechów, kościół św. Bartło-
mieja + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Ząbkowice Śl., kościół św. 
Anny 

+ jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Ząbkowice-Sadlno, kościół 
św. Jadwigi + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Bobolice, kościół MB Bolesnej ? 
otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Kamieniec Ząbk., kościół 
Wnieb. NMP 

+ jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Byczeń, kościół św. Marcina ? 
otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Bardo Śl., bazylika Nawiedz. 
NMP. + 

otwarty dla zwiedzających poza nabożeń-
stwami 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4.  Dostępność obiektów sakralnych na Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im.  
M. Willmanna 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 2 

Pętla Pomorska Szlaku Cysterskiego – dostępność obiektów sakralnych 
 

Obiekt Dostępność Uwagi 

Iwięcino, kościół MB Król. Polski + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Bukowo M., kościół Najświętszego 
Serca P.J. 

? jest możliwość otwarcia, brak informacji  

Barzowice, kościół św. Franciszka + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Cisowo, kościół św. Stanisława Kostki + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Dąbrowa, kościół św. Stanisława Kostki ? jest możliwość otwarcia, brak informacji  

Jeżyce, kościół MB Ostrobramskiej + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Karnieszewice, kościół Najświętszego 
Serca P.J. 

? jest możliwość otwarcia, brak informacji  

Dobiesław, kościół MB Częstochow-
skiej 

? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Słowino, kościół pw. Krzyża Świętego + jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Stary Jarosław, kościół św. Krzyża  ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Żarnowiec, pocysterski zespół klasztor-
ny  

+ obiekt generalnie otwarty poza czasem 
nabożeństw  
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Obiekt Dostępność Uwagi 

Starzyno, kościół św. Michała Arch. + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Mechowo, kościół św. Jakuba i M. ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-

stratora 
Strzelno, kościół św. Marii Magd. ? jest możliwość otwarcia, brak informacji  

Swarzewo, Narodzenia NMP + obiekt generalnie otwarty poza czasem 
nabożeństw  

Puck, kościół św. Ap. Piotra i Pawła + obiekt generalnie otwarty poza czasem 
nabożeństw 

Gdańsk-Oliwa, zespół katedry + obiekt generalnie otwarty poza czasem 
nabożeństw 

Łęgowo, kościół św. Mikołaja + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Różyny, kościół św. Wawrzyńca ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-

stratora 
Trąbki Wlk., kościół Wnieb. NMP  + obiekt generalnie otwarty poza czasem 

nabożeństw 
Godziszewo, kościół św. Jana Nepom. ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-

stratora 
Rajkowy, kościół św. Bartłomieja + jest możliwość otwarcia, jest informacja 

Pogódki, kościół św. Ap. Piotra i Pawła ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Pelplin, katedra Wnieb. NMP + obiekt otwarty poza czasem nabożeństw 

Pelplin, kościół Bożego Ciała + jest możliwość otwarcia, jest informacja 
Nowa Cerkiew, kościół Wnieb. NMP + jest możliwość otwarcia, jest informacja 

Królów Las, kościół św. Mikołaja  
i św. Rocha 

+ jest możliwość otwarcia, jest informacja 

Chełmno, kościół św. św. Janów  
i zespół kl. 

+ obiekt generalnie otwarty poza czasem 
nabożeństw 

Toruń, kościół św. Jakuba i zespół kl. + jest możliwość otwarcia, jest informacja 

Koronowo, kościół NMP i św. Jana Ap.  ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Wtelno, kościół św. Michała Arch. ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Byszewo, kościół św. Trójcy i NMP ? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Wierzchucin Król., kościół św. Piotra  
i Pawła 

? otwarcie po uprzednim zgłoszeniu u admini-
stratora 

Łąsko Wielkie, kościół św. Anny - obiekt zamknięty, brak informacji o trybie 
otwarcia 

Mąkowarsko, kościół św. Wawrzyńca + jest możliwość otwarcia, jest informacja 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 5. Dostępność obiektów sakralnych na Pomorskim Szlaku Cysterskim 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3  

Szlak Piastowski – dostępność obiektów sakralnych 
 

Obiekt Dostępność Uwagi 
Wierzenica, kościół św. Mikołaja  + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Uzarzewo, kościół św. Michała  + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Pobiedziska, kościół św. Michała  + dostępny poza nabożeństwami 
Imiołki, lednicka Brama III Ty-
siąclecia  

+ teren ogólnodostępny  

Łubowo, kościół św. Mikołaja  + dostępny poza nabożeństwami 
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Obiekt Dostępność Uwagi 
Gniezno, archikatedra  + dostępny poza nabożeństwami 
Gniezno, kościół św. Jana  - zamknięty poza nabożeństwami, brak 

kontaktu 
Gniezno, kościół farny św. Trójcy ? tzw. otwarcie z kratą 
Gniezno, kościół Franciszkanów  ? generalnie otwarty, częste niezapowie-

dziane nabożeństwa lub głośne modły 
Trzemeszno, bazylika Wnieb. 
NMP  

+ dostępny poza nabożeństwami 

Mogilno, kościół św. Jana Ap.  
i klasztor  

+ otwarcie przez przewodników 

Strzelno, kościół św. Prokopa  + dostępny poza nabożeństwami 
Strzelno, kościół św. Trójcy  + dostępny poza nabożeństwami 
Kruszwica, kolegiata św. Piotra  
i Pawła  

+ otwarcie przez prac. IT lub przewodni-
ków 

Markowice, kościół NMP Pani 
Kujaw  

+ dostępny poza nabożeństwami 

Inowrocław, kościół Imienia 
NMP  

+ dostępny poza nabożeństwami 

Inowrocław, kościół Zwiastowa-
nia NMP 

- zamknięty poza nabożeństwami, brak 
kontaktu 

Kościelec Kuj., kościół św. Mał-
gorzaty  

? jest możliwość otwarcia, brak informacji  

Gąsawa, kościół św. Mikołaja  + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Giecz, kościół św. Mikołaja  + jest możliwość otwarcia, jest informacja  
Kostrzyn Wlkp., kościół św. 
Piotra i Pawła  

+ jest możliwość otwarcia, jest informacja  

Gułtowy, kościół św. Kazimierza  ? jest możliwość otwarcia, brak informacji  
Nekla, kościół św. Andrzeja  - zamknięty poza nabożeństwami, brak 

kontaktu 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4  
Dostępność najważniejszych obiektów sakralnych w Poznaniu 

 
Obiekt Dostępność Uwagi 

kościół św. Jana na Komandorii - poza nabożeństwami zamknięty, klucz „po 
uważaniu”, dla indywidualnych otwarcie 
niepewne 

kościół św. Małgorzaty 
na Śródce 

- poza nabożeństwami zamknięty bez możli-
wości otwarcia 

dawny kościół Reformatów 
(akt. polskokatolicki) Śródka 

- poza nabożeństwami zamknięty, otwarcie  
w obecności administratora  

archikatedra św. Piotra i Pawła 
na Ostrowie Tumskim 

? 
 

otwarty, niezapowiedziane ograniczenia 
zwiedzania, rzadziej zupełna niedostępność 
(niezapowiedziane celebry) 

kościół NMP in Summo - zamknięty dla zwiedzania 
Fara Poznańska (kościół poje-
zuicki) 

+ stale otwarty poza czasami nabożeństw 

kościół Najśw. Krwi Chrystusa, 
ul. Żydowska 

? tzw. „otwarcie z kratą” 

kościół św. Antoniego (Fran-
ciszkanów) – Wzgórze Przemy-
sła  

 
? 

otwarty, niezapowiedziane prywatne głośne 
modlitwy z pretensjami do prowadzących 
zwiedzanie przewodników 

kościół Wszystkich Świętych 
(ul. Grobla) 

 
- 

poza nabożeństwami zamknięty, otwarcie  
w obecności administratora 

kościół Franciszkanów na pl. 
Bernardyńskim 

+ poza nabożeństwami otwarty 

kościół św. Wojciecha ? jest możliwość otwarcia, brak informacji  
kościół „Katarzynek”, 
 ul. Wroniecka 

? otwarcie „z kratą” bez wskazania innych 
możliwości 

kościół św. Józefa (Karmelitów 
Bosych) 

+ otwarty poza czasem nabożeństw 

kościół św. Marcina, 
ul. Święty Marcin 

+ dostępny – otwarty poza czasem nabo-
żeństw 

kościół Bożego Ciała, 
ul. Krakowska 

- poza nabożeństwami zamknięty, otwarcie 
„po uważaniu” w obecności administratora 

kościół Nawiedzenia NMP 
(osiedle Bohaterów II woj.) 

? otwarty przedsionek „z szybą”, inne moż-
liwości nie są wskazane 

św. Floriana, ul. Kościelna + dostępny cały dzień poza czasem regular-
nych nabożeństw 

Kościół Dominikanów, 
al. Niepodległości 

 
+ 

poza nabożeństwami otwarty 

Kościół Matki Bożej Bolesnej, 
ul. Głogowska 

+ dostępny cały dzień poza czasem regular-
nych nabożeństw 

kościół św. Jakuba Ap. w Po-
znaniu-Głuszynie 

? otwarcie „z kratą”, zwiedzanie wnętrza 
uzależnione od obecności administratora  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 6. Obiekty sakralne na Szlaku Piastowskim 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 7. Poznań – dostępność najważniejszych obiektów sakralnych  

Źródło: opracowanie własne. 
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 Skalę faktycznej dostępności całej badanej grupy obiektów sakralnych dla 
zwiedzania przez turystów z podziałem na trzy wyróżnione kategorie dostępności 
zaprezentowano w tabeli 5. Z uwagi na decydujące znaczenie dostępności tych 
obiektów dla zaistnienia ruchu turystycznego w małych miejscowościach (gdzie są 
one jedynymi lub najważniejszymi wśród mniej znaczących potencjalnymi atrak-
cjami turystyczno-kulturowymi) w tabeli uwzględniono dodatkowo lokalizację 
poszczególnych obiektów w dwóch grupach: w średnich i dużych miastach (Po-
znań, Gdańsk Gniezno, Inowrocław, Świdnica, Toruń) lub też w małych miejsco-
wościach.  
 

Tabela 5  
Dostępność badanych obiektów sakralnych ogółem 

 

Stopień dostępności obiektów 
Wszystkie badane 
obiekty ogółem 

W dużych i śred-
nich miastach 

Poza dużymi  
i średnimi miastami 

dostępność pełna 56 13 43 

dostępność ograniczona 30 9 21 

dostępność niepewna lub brak 14 8 6 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W liczbie 100 obiektów, dla których w rezultacie badania stwierdzono stan 
faktycznej dostępności, znalazło się 30 położonych w dużych i średnich miastach. 
Obiekty te stanowią ważne albo przynajmniej znaczące ośrodki recepcji turystyki 
kulturowej, w tym miejskiej. Pozostałych 70 obiektów zlokalizowanych jest  
w przestrzeni szlaków turystycznych w mniejszych miejscowościach nie posiadają-
cych poza nimi żadnych innych lub posiadających nieliczne i mniej znaczące atrak-
cje turystyczne. Ujawniony w zestawieniu wyników rozkład stwierdzonych ograni-
czeń w udostępnianiu obiektów pozwala sądzić, że ograniczenia faktycznej dostęp-
ności obiektów sakralnych dla zwiedzania – wbrew potocznym opiniom – w dużych 
i średnich miastach występują nawet częściej niż w małych miejscowościach. Inne 
są natomiast w obu grupach obiektów przyczyny tej sytuacji. W większych mia-
stach dostępność utrudnia stosowanie wariantu udostępniania „z kratą” (lub „szy-
bą”), mylnie uważanego przez administratorów obiektów za wystarczający, aby 
zadośćuczynić potrzebom turystów. Przeszkodą bywają też niezapowiedziane cele-
bry lub publiczne modlitwy uniemożliwiające zwiedzanie. Jeśli zaś chodzi o obiek-
ty położone w mniejszych miejscowościach, z reguły rzadziej odwiedzane przez 
turystów (także liczne kościoły wiejskie), to dominuje tutaj brak informacji na te-
mat sposobu udostępnienia zwiedzania zamkniętego obiektu (np. tablic informacyj-
nych z numerami telefonów lub wskazujących adres przechowywania kluczy). Czę-
stokroć administratorzy tych obiektów nie przekazują nikomu uprawnień do otwar-
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cia kościoła pod ich nieobecność, co skutkuje tym, że bywają one, potocznie mó-
wiąc, „zamknięte na głucho”. 
 
 
3. Wnioski i postulaty 
 
 Ogólny wniosek z przeprowadzonych badań da się sformułować następująco: 
w przypadku bardzo znacznej części obiektów sakralnych stanowiących jedno-
cześnie atrakcje turystyczne ich faktyczna dostępność dla pozapielgrzymkowego 
ruchu turystów i zwiedzania jest niepewna lub podlega różnorodnym ogranicze-
niom. W konkretnych sytuacjach jest to powodem niezrealizowania programu gru-
powych wycieczek lub rezygnacji wielu turystów indywidualnych ze zwiedzania. 
Ma to z pewnością negatywny wpływ na potencjał turystyczny i atrakcyjność miej-
scowości, obszarów i szlaków turystycznych. Powodami ograniczania lub uniemoż-
liwiania dostępności turystycznej są głównie:  

 chęć zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, pożarem, zbezczeszczeniem  
i innym ryzykiem związanym z niekontrolowanym pobytem w nim obcych 
osób przy jednoczesnym braku środków finansowych na opłacenie perso-
nelu nadzorującego, 

 brak zrozumienia administratorów obiektów sakralnych dla znaczenia tych 
miejsc w turystyce innej niż pielgrzymkowa oraz dla potrzeb turystów 
uprawiających ten rodzaj turystyki. Szczególnie negatywne skutki ma  
w tym kontekście sytuacja ograniczonej (a tym bardziej niepewnej) dostęp-
ności obiektów należących formalnie do tematycznych szlaków turystycz-
nych lub tras miejskich, których administratorzy – pomimo wyrażonej zgo-
dy na ich przynależność do danego systemu penetracji turystycznej, moty-
wowanej w części przypadków względami wzrostu prestiżu obiektu, uzy-
skania środków z funduszy wspierających rozwój turystykę, czy udzielonej 
na skutek wsparcia danego projektu ze strony kościelnego zwierzchnika – 
nie stworzyli możliwości otwarcia niezależnego od ich obecności i dyspo-
zycyjności, co przekłada się na opisane ograniczenia, a nawet może nie-
spodziewanie uniemożliwić zaplanowane zwiedzanie.  

 Najczęstsze formy ograniczenia dostępności faktycznej obiektów są następu-
jące:  

 wymaganie wcześniejszego zgłaszania się przez indywidualnych turystów 
na dokładnie określone godziny, co ogranicza ich swobodę podróżowania 
w czasie wolnym (dotyczy to np. obydwu obiektów w Starych Bogaczowi-
cach, kościoła w Różynach), 

 stosowanie wariantu tzw. „otwarcia z kratą”, czyli pozostawiania tylko 
możliwości obejrzenia wnętrza obiektu od strony wejścia głównego, co  
w kontekście zainteresowań i potrzeb poznawczych turysty kulturowego 
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nie może być uznane za satysfakcjonujące go udostępnienie (np. obiekt  
w Dobieszewicach, kościół „Katarzynek” w Poznaniu), 

 brak informacji na temat trybu udostępniania obiektu zwiedzającym, po-
mimo istnienia takiej możliwości (np. kościoły św. Wojciecha w Poznaniu 
i w Gułtowych), 

 organizowanie niezapowiedzianych i nieogłaszanych publicznie celebr, 
zbiorowych modlitw oraz eventów religijnych lub kulturalnych w obiektach 
w czasie zwyczajowo lub zgodnie z regulaminem przeznaczonym na ich 
zwiedzanie (np. Archikatedra Poznańska, kościół Franciszkanów w Gnieź-
nie). 

  Z kolei przyczynami wystąpienia sytuacji dostępności niepewnej lub jej braku 
są:  

 uzależnianie udostępniania obiektu od obecności na miejscu jednej osoby 
(administratora), co jest nie do zaakceptowania szczególnie w przypadku 
obiektów oficjalnie należących do szlaków turystycznych (np. kościół  
w Okrzeszynie, dawny kościół Reformatów w Poznaniu), 

 fizyczne oddalenie miejsca rezydencji lub urzędowania osoby odpowie-
dzialnej za obiekt przy jednoczesnym posiadaniu tylko przez nią kluczy do 
obiektu (liczne kościoły filialne, np. w Zastrużu, w Lubawce-Podlesiu),  

 sytuacje trwałego zamknięcia obiektu bez możliwości jego otwierania dla 
zwiedzania (np. kościół NMP in Summo w Poznaniu). 

 Dodatkowo w licznych obiektach stwierdzono brak regulowanych cenników 
udostępniania, co może wywoływać obawy turystów o pobieranie zawyżonych 
opłat za wstęp i powodować rezygnację ze zgłoszenie chęci zwiedzania zamknięte-
go obiektu.  
 Wyniki badania wskazują na pilną potrzebę radykalnej poprawy istniejącego 
stanu w zakresie dostępności faktycznej opisywanej grupy obiektów. Jeśli taka 
nastąpi, pociągnie ona za sobą wzrost atrakcyjności wielu szlaków tematycznych 
oraz licznych obszarów i mniejszych miejscowości. Powstaną wówczas także nowe 
możliwości urozmaicenia kulturowo-turystycznej oferty samych obiektów sakral-
nych, jak również obszarów otaczających je. W tym zakresie postulat ogólny można 
sformułować następująco: decydujący dla faktycznego i fizycznego otwarcia obiek-
tów sakralnych na potrzeby turystyki kulturowej jest stosunek do niej ich kościel-
nych administratorów. Odpowiedzialni za turystykę w regionach i w przestrzeni 
poszczególnych szlaków kulturowych (czyli koordynatorzy szlaków, regionalne  
i lokalne organizacje turystyczne – ROT i LOT, a także komórki władz samorzą-
dowych odpowiedzialne za turystykę i promocję) powinni zatem we współpracy  
z władzami kościelnymi podjąć działania zmierzające do uświadomienia im faktu, 
że kościoły, obok ich znaczenia religijnego, są także obiektami dziedzictwa kultu-
rowego danego miejsca i regionu lub całego kraju, a tym samym stanowią atrakcje 
turystyczno-kulturowe. Najlepszym sposobem dla osiągnięcia tego celu byłoby 
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organizowanie serii szkoleń w ramach szlaków, mikroregionów i w poszczególnych 
większych miejscowościach albo w oparciu o istniejące struktury regularnych re-
gionalnych (diecezjalnych) lub lokalnych (dekanalnych) konferencji duchowień-
stwa, natomiast po ich realizacji stworzenie możliwości stałej konsultacji. Takie 
szkolenia oraz konsultacje powinny w pierwszym rzędzie doprowadzić do tego, by 
odpowiedzialni za obiekty zrozumieli, na czym polega faktyczna dostępność tury-
styczna. W trakcie szkoleń ich organizatorzy powinni także uwrażliwić zarządców 
obiektów na konieczność ustanawiania regulaminów udostępniania obiektów oraz 
respektowania tychże zasad i czasów dostępności. W ramach konsultacji należałoby 
udzielać pomocy w formułowaniu tych regulaminów, zgodnie ze wspólnie wypra-
cowanymi standardami.  
 Wnioski szczegółowe sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań 
są następujące: 

 w odniesieniu do obiektów mniejszych i rzadziej dotychczas odwiedzanych 
przez turystów powinien zostać wypracowany standardowy i powszechnie 
akceptowany model ich udostępniania dla zwiedzania. Podstawowe zasady 
takiego możliwego do przyjęcia systemu zostały już przedstawione w in-
nych miejscach9 w grupie szczegółowych postulatów odnoszących się do 
korekty oferty niektórych polskich szlaków tematycznych. System ten 
obejmowałby m.in. rozszerzenie listy osób upoważnionych do otwarcia 
obiektu, wprowadzenie kontaktowego telefonu mobilnego przekazywanego 
sobie przez te osoby i jednoczesne zastosowanie cennika opłat za otwarcie 
obiektu i ewentualną obiektową usługę przewodnicką. Numer telefonu po-
winien być podany do wiadomości przy (zamkniętym) wejściu do obiektu 
oraz na portalu internetowym obiektu, miejscowości i szlaku lub trasy tury-
stycznej. Może to znacząco poprawić dostępność tam, gdzie jest ona do-
tychczas ograniczona albo niepewna z powodu nieopłacalności utrzymy-
wania stałego personelu. Taki „obiektowy” kontaktowy aparat telefoniczny 
będący w dyspozycji osoby obecnej na miejscu lub w pobliżu obiektu może 
zapewnić dostępność najniższym kosztem. Jego utrzymanie (nie stanowią-
ce znacznego obciążenia przy założeniu, że rozmowy będą tylko odbiera-
ne) może przy tym zapewniać gestor szlaku turystycznego lub lokalny sa-
morząd zainteresowany ruchem turystycznym; 

 w obiektach z dużą częstotliwością nabożeństw, stanowiących jedno-
cześnie atrakcje turystyczne, konieczne jest rozwiązanie problemu nieza-
powiedzianych modlitw lub celebr, co przy dobrej woli i właściwym trak-
towaniu partnerów nie powinno być trudne10. Ich gospodarze powinni, 
uwzględniając kalendarz świąt kościelnych oraz możliwe dodatkowe po-

                                                 
9  Ibidem, s. 361. 
10  A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa..., op.cit., s. 392 i nast. 
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trzeby liturgiczne swoich parafii czy regularnie przybywających grup piel-
grzymów, ustalić dni i godziny otwarcia obiektów dla zwiedzających i na-
stępnie konsekwentnie tych godzin przestrzegać, nie przyjmując na te ter-
miny żadnych zgłoszeń dodatkowych nabożeństw ani nie akceptując w tym 
czasie głośnych modlitw różnych grup pobożnych w świątyni. Powinny 
także zostać opracowane i podane do publicznej wiadomości szczegółowe 
regulaminy dostępu do miejsc kulturowo znaczących. Wszelkie wynikające 
z aktualnych potrzeb zmiany w porządku nabożeństw powinny być na bie-
żąco publikowane w aktualizowanych na bieżąco portalach internetowych 
tych obiektów, by zapobiegać przypadkom nieoczekiwanego ograniczania 
dostępu uczestnikom zwiedzania w ramach programu wycieczek grupo-
wych; 

 w przypadku uzasadnionej obawy o cenne przedmioty oraz stan wnętrza 
udostępnianego turystom bez dozoru, odpowiedzialni za turystykę powinni 
znaleźć środki, by zapewnić zarządcom obiektów wsparcie finansowe lub 
nawet całkowite sfinansowanie stworzenia zabezpieczenia, np. w postaci 
systemu elektronicznego monitoringu obiektu; 

 wpisywanie obiektów sakralnych w przestrzeń szlaków i tras turystycznych 
powinno być w przyszłości poprzedzane uzyskaniem formalnego zapew-
nienia administratorów o ich faktycznym udostępnianiu dla turystów  
w określonych czasach i w ustalonym trybie. Ten sam postulat powinien 
być realizowany przy przebudowie, modyfikacji lub reorganizacji wszyst-
kich istniejących szlaków. Zasady udostępniania określone w umowie czy 
innym akcie akcesyjnym dotyczącym szlaku lub trasy i zgodne z jednoli-
tym dla całego szlaku standardem powinny być podane do wiadomości, np. 
na oficjalnym portalu szlaku lub trasy albo na turystycznym portalu miej-
scowości lub obszaru, a także w publikowanych przewodnikach turystycz-
nych. Pozwoli to na generalną poprawę dostępności faktycznej;  

 przy podejmowaniu wszelkich projektów na rzecz atrakcyjnych turystycz-
nie obiektów sakralnych, w których angażowane są finansowe środki sa-
morządowe, środki z funduszy przeznaczonych na promocję turystyczną 
albo rozwój regionu, środki z europejskich i wewnątrzkrajowych funduszy 
pomocowych (a zatem pieniądze publiczne uzyskane z podatków krajo-
wych lub zagranicznych) należy stosować instrument motywacji finanso-
wej. Warunkiem wydania decyzji o finansowym wsparciu lub poparcia 
wniosku o takowe powinna być formalnie wyrażona zgoda administratora 
obiektu na jego udostępnienie dla zwiedzania z podaniem konkretnych wa-
runków i zasad oraz z określeniem sposobu umieszczenia i aktualizacji 
form informacji turystycznej dotyczącej obiektu;  

 w celu zapewnienia aktualnej informacji oraz bezkolizyjnego ruchu tury-
stycznego w obiektach sakralnych, czasy i warunki ich udostępniania po-
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winny być dostępne w Internecie. Może to być zrealizowane za pomocą in-
ternetowych portali turystycznych miejscowości, szlaków, tras i obszarów 
(przy czym konieczna jest regularna aktualizacja danych przez ich admini-
stratorów) albo przez zamieszczanie i aktualizowanie informacji dla tury-
stów w ramach przeznaczonych do tego stałych fragmentów (modułów) na 
własnych portalach samych obiektów. Tam powinny być także publikowa-
ne wszelkie zapowiedzi ograniczania dostępności wynikające z aktualnych 
potrzeb liturgicznych, kulturalnych i innych.  

 
 
Podsumowanie  
 
 Specyfika polskiej religijności skłaniająca licznych krajowych analityków 
turystyki do koncentrowania uwagi oraz wysiłków badawczych na aktywności tury-
stycznej o charakterze pielgrzymkowym nie powinna być powodem do zapomina-
nia o istnieniu i rozwijaniu się kulturowej turystyki religijnej, której wyprawy kie-
rują się ku tym samym miejscom i obiektom, bazując jednak na motywacji poznaw-
czej. Należy przypuszczać, że – podobnie jak w większości krajów europejskich,  
w tym także sąsiadujących z Polską – jej skala będzie w najbliższych latach i dzie-
sięcioleciach rosła. Możliwe jest, że z czasem kulturowa turystyka religijna stanie 
się także w Polsce bardziej popularna niż pielgrzymowanie. Zaprezentowane  
w niniejszym opracowaniu wyniki badania faktycznej dostępności obiektów sakral-
nych dla uczestników tej formy turystyki, jak również dla biorących udział w wy-
prawach tematycznych i w pozostałych formach turystyki kulturowej, ujawniają  
w tej kwestii wiele problemów, przed którymi na co dzień stają organizatorzy wy-
cieczek i sami turyści. Wskazane prawdopodobne przyczyny ograniczeń dostępno-
ści nie są jednak niemożliwe do usunięcia, a sformułowane postulaty odnoszące się 
do ich rozwiązania mogą być pomocne w konstruowaniu strategii i w realizacji 
konkretnych działań naprawczych. Ich podjęcie może przynieść niemal natychmia-
stową korzyść dla jakości krajowej oferty turystycznej, a szczególnie powiększyć 
potencjał wielu polskich szlaków kulturowych i podwyższyć atrakcyjność licznych 
miejscowości. Wpływ na tę atrakcyjność w równie dużym stopniu może mieć także 
lepsza koordynacja zwiedzania obiektów sakralnych w ramach tematycznych szla-
ków turystycznych oraz organizacja interesujących programów pobytu turystów 
kulturowo-religijnych w przestrzeni wielu spośród tych obiektów. Te dwie kwestie 
stanowią potencjalne pole dalszych prac badawczych ukierunkowanych na ustalenie 
i prezentację aktualnego stanu oraz prac koncepcyjnych zmierzających do wypra-
cowania skutecznych i efektywnych modelów współpracy.  
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THE REAL TOURIST AVAILABILITY OF SACRAL OBJECTS  
AS THE PROBLEM OF THE RELIGIOUS TOURISM IN POLAND 

 
 

Summary 
 
 The article regards a problem of a real availability of sacral objects in Poland for 
tourist visits. After discussing its meaning in culture tourism and defining conceptions 
of communication and real availability, the author analyses the ways of rendering the 
sacral objects accesible and its limitations which can be met in Poland. Next, results 
regarding the availability of such objects on three chosen cultural routes and one city 
(Poznań) are presented. Conclusions regarding an improvement in this branch of the 
Polish tourist offer basing on uniform standards of rendering the objects accesible and 
the coordinated actions, which do not require high costs, are expressed in the last part of 
the paper. 
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MOTYWY PIELGRZYMEK DO NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW W POLSCE 
 
 
 
Wstęp 
 
 Ważną rolę w migracjach do wielu krajów odgrywają podróże wynikające  
z motywów religijnych. Występują one nie tylko obecnie, ale od początku dziejów 
człowieka, można więc je uznać za jedną z najstarszych form migracji wynikają-
cych z motywów pozaekonomicznych. 
Jednym z przejawów pobożności ludzi wierzących jest ruch pielgrzymkowy, który 
urósł do rangi fenomenu na skalę światową. Ludzie, mając coraz więcej wolnego 
czasu, pragną przeznaczyć go na zaspokojenie swoich potrzeb duchowych. Polska 
należy do nielicznych krajów, w których aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się 
od początku powstania państwowości. W migracjach pielgrzymkowych rocznie 
uczestniczy 5–7 mln osób, czyli ponad 15% ludności Polski. Polacy stanowią obec-
nie około 5% chrześcijan pielgrzymujących na świecie i ponad 20% w Europie. 
Można zatem zaliczyć Polskę do grupy najbardziej pielgrzymkowych krajów świata 
(sunday.niedziela.pl). 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie głównych motywów odwiedzania 
miejsc świętych przez pątników, a także wskazanie typów sanktuariów, do których 
najczęściej odbywa się ruch pielgrzymkowy. 
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1. Zakres teoretyczny 
 
 W turystyce zagranicznej przyjazdowej i wyjazdowej, a także w turystyce 
krajowej wśród różnych celów pobytu lub podróży (sklasyfikowanych w 1993 roku 
i zalecanych przez Światową Organizację Turystyki) występują cele religijne i piel-
grzymkowe. 
 W migracjach do ośrodków kultu można wyróżnić trzy podstawowe motywy 
różnicujące istotne cele i sposób odbywania wędrówki. „Jeden z nich to motyw 
wynikający wyłącznie z pobudek religijnych, drugi to motyw religijno-poznawczy, 
trzeci natomiast wynika z pobudek poznawczych, wypoczynkowych i innych”1. 
 Motyw wyłącznie religijny przyświeca tzw. pielgrzymkom specjalistycznym, 
zwłaszcza związanym z podróżami chorych do miejsc świętych. Jackowski (1991) 
uważa, że używanie terminu turystyka pielgrzymkowa „(...) wypacza stronę moty-
wacyjną, przenosząc akcent z podróży wynikającej z potrzeb wyłącznie religijnych 
na podróż turystyczną, w której motyw religijny schodzi na dalszy plan, ustępując 
miejsca elementom wybitnie świeckim”2. 
 Odmienny typ stanowią podróże, których głównym motywem są przede 
wszystkim aspekty religijno-poznawcze. Według Jackowskiego w tych migracjach 
miejsce święte nie stanowi zazwyczaj punktu docelowego, ale znajduje się na trasie 
podróży odbywanej w celu poznania danego kraju, regionu lub miejscowości poło-
żonych na określonym szlaku turystycznym3. Chociaż wędrowcy ci uczestniczą  
w codziennej mszy świętej i we wspólnych modlitwach oraz odwiedzają mijane po 
drodze sanktuaria, jednak ich główny motyw nie ma charakteru czysto religijnego. 
Taką sytuacje obserwuje się głównie w Europie zachodniej.  
 
 
2. Historia badań nad pielgrzymowaniem w Polsce 
 
 W Polsce problematyka pielgrzymek od dawna znajdowała się w kręgu zainte-
resowań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Sami geografowie już  
w XIX w. zaczęli dostrzegać fenomen pielgrzymek, przez długi czas jednak nie 
poświęcali im odrębnych studiów. Dopiero w okresie międzywojennym rozpoczęto 
takie badania. Studia te podjęła w tym okresie rozwijająca się w Polsce geografia 
turyzmu. 
 Największy udział w rozwijaniu badań migracji pielgrzymkowych miało Stu-
dium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które działało w latach 1936–1939 

                                                 
1  A. Jackowski, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważa-

nia terminologiczne. Turyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.  
2  A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Inst. Turystyki, Warszawa 

1991. 
3  A. Jackowski,  Pielgrzymki = turystyka…, op.cit. 
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przy Instytucie Geografii. Studium to kierowane było przez Stanisława Leszczyc-
kiego i współpracowało ściśle z Komisją Studiów Ligii Popierania Turystyki, utwo-
rzoną w czerwcu 1936 roku. Pracami tej komisji kierował także S. Leszczycki. 
Działalność studium (m.in. badania w zakresie pielgrzymek) w dużej mierze była 
finansowana przez Ligę Popierania Turystyki. A. Jackowski opisuje to w następują-
cych słowach: „Studium prowadziło szczegółowe badania ruchu pielgrzymkowego 
w Częstochowie, jego nasilenie, zasięg wpływu sanktuarium jasnogórskiego itp. 
Studia te realizowano na zamówienie Ligi Popierania Turystyki, która zamierzała 
prowadzić prace inwestycyjne związane z funkcją religijną miasta”4.  
 Po II wojnie światowej studiom dotyczącym zagadnień pielgrzymek przewo-
dzili badacze związani z Instytutem Geografii Historycznej Kościoła w Polsce 
KUL-u. Działo się tak z przyczyn pozanaukowych i obiektywnych związanych  
z osłabieniem ruchu pielgrzymkowego do połowy lat 60. 
 Pod koniec lat 70. problematyka pielgrzymek zaczęła stanowić przedmiot 
badań nauk geograficznych, szczególnie geografii turyzmu. Przyczyną zaintereso-
wania tym zjawiskiem był wzrost omawianych migracji, obserwowany szczególnie 
od rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Pojawiły się pierwsze prace geograficzne 
poświęcone wyłącznie tej problematyce5. Także w podręcznikach geografii tury-
stycznej Polski zaczęto dostrzegać tę problematykę. Rozwijały się również badania 
historyczno-geograficzne dotyczące poszczególnych miejscowości czy sanktu-
ariów. 
 
 
3. Charakterystyka najważniejszych polskich sanktuariów 
 
 Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny – Jasna Góra 
 Każdy skrawek jasnogórskiej ziemi to historia narodu polskiego. Klasztor jest 
najchętniej opisywanym miejscem w polskiej literaturze. Sienkiewicz, Mickiewicz, 
Norwid, Wyspiański – to tylko niektóre nazwiska wielkich, którzy w swoich utwo-
rach sławili Jasną Górę. Kilka kilometrów przed Częstochową pielgrzymów wita 
widok potężnej wieży górującej nad miastem i świątynią. 
 Sercem Jasnej Góry jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Usytuowano ją 
pomiędzy bazyliką z kaplicami bocznymi i krużgankowym Wieczernikiem a czwo-
robokiem potężnego kompleksu klasztornego paulinów. Całość zabudowań otaczają 
doskonale zachowane mury obronne, a dookoła warowni prowadzi obecnie prze-
piękna droga krzyżowa. 

                                                 
4  A. Jackowski, Wybrane problemy geografii pielgrzymek w Polsce, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1990. 
5  A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy 

ich rozwoju. Turyzm, Kraków 1999. 
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 Z centrum Częstochowy do sanktuarium wiedzie prosta i długa aleja Naj-
świętszej Maryi Panny. Pielgrzymi przechodzą przez cztery usytuowane jedna za 
drugą bramy i podążają przed największy skarb Jasnej Góry, jakim jest cudowny 
wizerunek Matki Bożej. „Według tradycji, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę w Jerozolimie na desce stołu 
nazaretańskiej Świętej Rodziny. Mówi o tym najstarszy przekaz dotyczący dziejów 
obrazu „Translatio tabulae”, znany z XV-wiecznej kopii”6. Dzieje obrazu bywały 
dramatyczne, o czym świadczą choćby ślady po cięciu szablą, wyraźnie widoczne 
na prawym policzku Maryi. Ślady te są pozostałością po napadzie i rabunku doko-
nanym w 1430 roku7.  
 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 
 Wzrost rangi tego sanktuarium do jednego z najważniejszych w kraju jest 
ściśle związany z osobą i życiem św. Faustyny Kowalskiej. „Tej skromnej zakonni-
cy podczas mistycznych objawień Jezus powierzył misję przekazania światu orę-
dzia o Miłosierdziu Bożym oraz jego wizerunku – Jezu, ufam Tobie”8. Wielkim 
orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego był Jan Paweł II, który ustanowił święto, 
wyniósł św. Faustynę na ołtarze i dokonał w łagiewnickim sanktuarium aktu zawie-
rzenia świata Bożemu Miłosierdziu9. 
 Centralnym punktem łagiewnickiego sanktuarium jest monumentalna bazylika 
Miłosierdzia Bożego, która w zamierzeniu architekta prof. Witolda Cęckiewicza ma 
przypominać okręt na wzburzonych falach współczesnego świata. Świątynia ma 
dwa poziomy. Górny zajmuje kościół o powierzchni ponad 2 tys. m2, który może 
pomieścić 2,5 tys. wiernych. Jest tam także Aula Jana Pawła II, multimedialna sala 
dla 250 osób, a po lewej stronie od wejścia znajduje się niewielka kaplica Wieczy-
stej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplicę otwarto w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego 3 kwietnia 2005 roku, dzień po śmierci papieża Polaka. W dolnym kościele 
znajduje się centralna kaplica św. Faustyny oraz boczne dla katolików różnych 
narodowości, gdzie msze są odprawiane w ich językach. Znajdują się tu kaplice: 
węgierska, włoska i dla wschodnich obrządków chrześcijańskich. To pierwsze 
miejsce w świątyni rzymskokatolickiej w Polsce, gdzie mogą się modlić grekokato-
licy i wyznawcy prawosławia. Dokoła bazyliki wznoszą się neogotyckie budynki 
klasztorne z lat 1889–189110.  
 Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym 
 Pielgrzymów przybywających do niewielkiego miasteczka pod Koninem wita 
największa świątynia chrześcijańska w Polsce, ósma co do wielkości w Europie  

                                                 
6  A. Kubajak, Najsławniejsze Sanktuaria Polski, Wyd. Kubajak, Kraków 2000.  
7  Najpiękniejsze Sanktuaria. Małopolska, Wyd. Axel Springer, Warszawa 2007. 
8  Ibidem. 
9  Ibidem. 
10  Ibidem. 
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i jedenasta na świecie. Złotą kopułę licheńskiej bazyliki widać z odległości kilku-
dziesięciu kilometrów. Ten monumentalny kościół jest jednak tylko niewielkim 
wycinkiem sanktuarium, gdyż przez lata w szczerym polu wyrosło prawdziwe mia-
steczko ku czci Matki Bożej. Na pielgrzymów oczekują tu dwa kościoły, kamienna 
Golgota, mauzoleum oraz blisko 100 figur, pomników i kaplic. Partyjni dygnitarze 
przez całe lata uprzykrzali życie ojcom marianom opiekującym się sanktuarium od 
1949 roku i przybywającym tu pielgrzymom. Liczono, że brak infrastruktury 
zmniejszy popularność Lichenia jako miejsca pielgrzymek. Choć komuniści starali 
się jak mogli, nie udało im się zdusić uporu twórcy i opiekuna licheńskiego sanktu-
arium – ks. Eugeniusza Machulskiego11.  
 Powstanie licheńskiej bazyliki przepowiedziała sama Matka Boża. Podczas 
jednego z objawień powiedziała: „Prędzej czy później zostanie wybudowany w tym 
miejscu wspaniały kościół ku mej czci”12. Długo czekała, by ludzie wprowadzili Jej 
słowa w czyn. Budowę największej świątyni w Polsce rozpoczęto w 1994 roku,  
a prace trwały 10 lat. Dziś bazylika zachwyca potęgą: ma 139 m długości i przeszło 
70 m szerokości. Nad całością konstrukcji dumnie góruje prawie 130-metrowa 
wieża. Powierzchnia wszystkich marmurowych posadzek zajmuje ponad 2 ha. Na 
wysokości 65 m, w dzwonnicy, wisi dzwon Bogurodzica, który waży prawie  
15 ton. Do zbudowanej na planie krzyża świątyni prowadzą 33 stopnie schodów 
(tyle lat Jezus spędził na Ziemi), znajduje się w niej 365 okien i 52 pary drzwi 
(liczby dni i tygodni w roku kalendarzowym), przez które do kościoła może wejść 
jedno-cześnie kilka tysięcy wiernych13. 
 Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej 
 Bazylika Matki Bożej Anielskiej, klasztor bernardynów oraz ponad 40 kaplic 
wkomponowanych w malowniczy krajobraz, pomiędzy którymi poprowadzono 
tonące w zieleni dróżki – tak właśnie prezentuje się pierwsza i największa w Polsce 
kalwaria wybudowana w XVII w. na wzór jerozolimskiej14. 
 Najważniejsze po Jasnej Górze sanktuarium pasyjne i maryjne odwiedza co 
roku ponad milion pielgrzymów. Szczególnie tłumnie robi się tu w Wielkim Tygo-
dniu, kiedy odbywa się Chwalebne Misterium Męki Pańskiej, a także podczas 
Wniebowzięcia NMP, gdy trwają procesje Pogrzebu oraz Wniebowzięcia i Triumfu 
Matki Bożej. 
 Pierwszego grudnia 1999 roku sanktuarium zostało wpisane na Listę Świato-
wego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wyróżniono je jako 
jedyną kalwarię na świecie15.  

                                                 
11  Ibidem. 
12  Ibidem. 
13  www.lichen.pl. 
14  www.kalwaria.eu. 
15 Ibidem. 
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Kalwaryjskie alejki ukochał Jan Paweł II, który mówił: „Kalwaria ma coś takiego, 
że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? Może i to naturalne piękno krajo-
brazu, który się stąd roztacza u progu polskich Beskidów”16.  
 Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Społecznej w Piekarach Śląskich 
 Od ponad 300 lat w ołtarzu tego śląskiego sanktuarium wisi jedynie kopia 
cudownego wizerunku Matki Bożej Piekarskiej, lecz mimo to każdego roku przy-
bywa tu niemal milion pielgrzymów. „Ktokolwiek dochodzi przyczyny głębokości 
wiary ludu śląskiego, musi przyjść do Piekar – tu przeszłość łączy się z przyszło-
ścią” – mówił kardynał August Hlond17.  
 „Przed cudownym obliczem Pani Ziemi Śląskiej o zwycięstwo prosił Jan III 
Sobieski, idąc z odsieczą pod Wiedeń, hołd wdzięczności za utrzymanie polskości 
Śląska składał Jej generał Stanisław Szeptycki. Tu o łaskę dla siebie i świata modli-
li się król August II Mocny i cesarz Fryderyk Wilhelm”18. Nikomu nigdy nie prze-
szkadzało, że oryginał cudownego wizerunku przed laty przeniesiono do Opola. 
Pątników przybywających do sanktuarium w Piekarach Śląskich witają dwie  
60-metrowe wieże bazyliki Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Apostoła. 
Bazylikę zbudowano w połowie XIX w. na miejscu drewnianego kościoła z 1303 
roku. Cztery rogi świątyni zamykają kaplice św. Teresy, św. Sebastiana, św. Fran-
ciszka i Matki Bożej Lekarki Chorych, w których odprawiane są dodatkowe nabo-
żeństwa. W ich wnętrzu zachwycają witraże przedstawiające siedem boleści Matki 
Bożej. Jeszcze większe wrażenie robią wmurowane w ściany płyty nagrobkowe 
oraz informacja, że pod naszymi nogami znajdują się szczątki zmarłych przeniesio-
ne z cmentarza zlikwidowanego w 1849 roku19.  
 
 
4. Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górze Świętej Anny 
 
 Góra Świętej Anny jest najwyższym (406 m) wzniesieniem Masywu Chełma 
na Wyżynie Śląskiej w województwie opolskim. Miała ona różne nazwy: Góra 
Chełm, Góra św. Jerzego, po niemiecku Sankt Anna Berg, a po Śląsku Anaberg20.  
 Wiernych, którzy od wieków przybywają na Górę św. Anny na Opolszczyź-
nie, by w najważniejszym śląskim sanktuarium modlić się do św. Anny (matki Ma-
ryi i babki Jezusa) o wstawiennictwo u Jezusa. Pielgrzymów nie zniechęca fakt, że 
w Ewangeliach nie ma żadnych informacji o św. Annie.  

                                                 
16  Ibidem. 
17  www.tygodnikecho.pl. 
18  Najpiękniejsze Sanktuaria. Małopolska, Wyd. Axel Springer, Warszawa 2007. 
19  www.piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl. 
20  A. Kubajak, Najsławniejsze…, op.cit. 
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 Powulkaniczna Góra św. Anny urzeka pięknem przyrody, jednak miano perły 
Śląska zawdzięcza znajdującemu się na jej szczycie sanktuarium. W jego skład 
wchodzą klasztor franciszkanów, kalwaria oraz bazylika. Właśnie tu w głównym 
ołtarzu znajduje się figurka św. Anny słynąca z udzielanych łask. Figurkę tę wy-
rzeźbił nieznany artysta, prawdopodobnie w XV w. Rzeźba przedstawia trzy posta-
cie. Pośrodku w postawie stojącej ukazana jest starsza niewiasta, która trzyma  
w swoich ramionach dwoje dzieci. To św. Anna, która na lewym ramieniu trzyma 
swoją córkę Najświętszą Maryję Pannę, a na prawym ramieniu swojego wnuka 
Jezusa. Obecna warstwa polichromii przedstawia św. Annę ubraną w zieloną suknię 
(kolor nadziei) i czerwony płaszcz (kolor miłości)21. 
 
 
5. Motywy wyjazdów pielgrzymkowych 
 
 Na potrzeby artykułu przeprowadzone zostały badania ankietowe. Ich celem 
było ukazanie, które sanktuaria są najczęściej odwiedzane przez pielgrzymów oraz 
jaki motyw przyświeca tym pielgrzymkom. Badaniami objęto próbę 300 osób,  
w tym 198 kobiet i 102 mężczyzn. Większą grupę wśród badanych tworzyły kobie-
ty (205 osób, tj. 66%), mężczyźni stanowili 34% ankietowanych (95 osób). Najwię-
cej osób wśród badanych reprezentowały osoby młode w przedziale wiekowym  
18–25, co stanowiło 43% wszystkich ankietowanych. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że średni dochód domowy przekraczający 1500 zł na jedną osobę posiada 
26,83% ankietowanych, 26,34 % mieści się w granicy 800–1000 zł, a 24,39% an-
kietowanych posiada dochód w przedziale 1000–1500 zł na jedną osobę. Najwięcej, 
bo aż 29,27% ankietowanych posiada wykształcenie wyższe, 23,9% badanych ma 
wykształcenie średnie, a najmniej ankietowanych posiada wykształcenie podsta-
wowe (7,32%) i zasadnicze zawodowe (8,29%) (tabela 1). 
 

Tabela 1 
Liczba osób biorących udział w pielgrzymkach 

 
 
 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 
Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%) 

Tak 138 69,7 67 65,69 205 68,33 
Nie 60 30,3 35 34,31 95 31,67 
Suma 198  102  300  

 
Źródło: opracowanie własne.  
 

                                                 
21  www.swanna.pl. 
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 Przeprowadzone badania wskazują, że aż 68,33% ankietowanych bierze udział 
w pielgrzymkach. Aby dotrzeć do sanktuarium 61,91% ankietowanych najczęściej 
korzysta z samochodu, a 26,52% badanych wybiera autokar. Najrzadziej korzystano 
z pociągu (tylko 4,54%) oraz innych środków transportu (3,03%).  
 

 
Rys.1. Częstotliwość odwiedzania miejsc świętych w Polsce (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Prawie w 60% wśród ankietowanych odwiedza sanktuarium raz w roku, 
25,85% badanych pielgrzymuje do miejsc świętych dwa razy w roku, a 6,34% czyni 
to trzy razy w ciągu roku. Tylko 7,81% spośród badanych odbywa taką podróż 
częściej niż trzy razy na rok (rys. 1). 
 

Tabela 2 
Częstotliwość odwiedzania miejsc świętych w Polsce 

 
 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Miejsca święte 
 

Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%) 

związane z kultem Jezusa Chrystusa 9 6,52 6 8,96 15 7,32 
związane z kultem Maryjnym 107 77,54 37 55,22 144 70,24 
związane z kultem Trójcy Świętej 
(Prostyń) 

2 1,45 1 1,49 3 1,46 

związane z kultem świętych 20 14,49 23 34,33 43 20,98 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Z badań wynika również, że 70% ankietowanych najczęściej odwiedza sank-
tuaria związane z kultem maryjnym, natomiast do miejsc związanych z kultem 
Świętych pielgrzymuje 20,98% badanych. Na następnych pozycjach jeśli chodzi  
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o częstotliwość odwiedzin znajdują się ośrodki związane z kultem Jezusa Chrystusa 
(7,32%) i Trójcy Świętej (1,46%). Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn sanktu-
aria maryjne odwiedzane są najczęściej (tabela 2).  
 
 

Tabela 3 
Najczęściej odwiedzane Sanktuaria 

 
 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Sanktuaria 
 

Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%) 

Częstochowa-Jasna Góra 94 44,98 42 42,42 136 44,16 
Kraków-Łagiewniki 18 8,61 6 6,06 24 7,79 
Licheń 20 9,57 10 10,10 30 9,74 
Kalwaria Zebrzydowska 6 2,87 9 9,09 15 4,87 
Piekary Śląskie 6 2,87 3 3,03 9 2,92 
Góra Świętej Anny 56 26,79 24 24,24 80 25,97 
Inne 9 4,31 5 5,05 14 4,55 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Spośród największych polskich sanktuariów pielgrzymi najczęściej odwiedza-
ją Jasną Górę (44,16%), następne miejsca zajmują Góra Świętej Anny (25,97%), 
Licheń (9,74%) i Kraków-Łagiewniki (7,74%). Najczęściej odwiedzane miejsca 
przez kobiety to: Sanktuaria Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej (94 osób)  
i Świętej Anny Samotrzeciej (56). Piekary Śląskie i Kalwaria Zebrzydowska to 
miejsca rzadziej odwiedzane. Jeśli chodzi o badanie przeprowadzone wśród męż-
czyzn, to sytuacja wygląda podobnie. 
 Głównym źródłem wiedzy o istnieniu sanktuariów dla prawie 52% ankieto-
wanych jest rodzina i znajomi. Dla 32,2% badanych takim źródłem jest Kościół. Na 
trzecim miejscu znajdują się środki masowego przekazu – 10,73% ankietowanych 
dowiedziała się o istnieniu miejsc świętych za ich pośrednictwem. 
 Z przeprowadzonych badań wynika, że głównym motywem przyjazdu do 
miejsc świętych jest wyrażenie prośby związanej z problemami (26,8%), a także 
chęć odnalezienia wewnętrznego spokoju i wyciszenia się (24,21%). Następnym 
motywem jest wyrażenie wdzięczności (19,31%), a chęć zwiedzenia i poznania 
specyficznego klimatu sanktuarium i jego historii jest przyczyną przyjazdu 16,71% 
ankietowanych (rys. 2 i tabela 4). 
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Rys. 2. Motywy odwiedzania miejsc świętych 

Źródło: opracowanie własne.  

 
Tabela 4 

Motywy odwiedzania miejsc świętych 
 
 Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Motywy odwiedzania miejsc świętych 
 

Liczba (%) Liczba (%) Liczba (%) 

wyrażenie prośby związanej z problemami 64 25,8 29 29,29 93 26,8 
wyrażenie prośby o uzdrowienie nieule-
czalnej choroby, powrót do zdrowia po 
nieszczęśliwym wypadku 

5 2,01 3 3,03 8 2,31 

wyrażenie wdzięczności 50 20,16 17 17,17 67 19,31 
pragnienie osobowego kontaktu i spotkania 
z Matką Jezusa 

27 10,89 7 7,07 34 9,8 

chęć odnalezienia wewnętrznego spokoju, 
wyciszenia się 

63 25,4 21 21,21 84 24,21 

chęć zwiedzenia, poznania specyficznego 
klimatu sanktuarium, jego historii 

39 15,75 19 19,19 58 16,71 

inne 0 3 3,03 3 0,86 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
 
 Pielgrzymowanie ma wiele wymiarów. W Polsce kojarzy się ono przede 
wszystkim z wędrowaniem w lipcu i sierpniu ku Jasnej Górze. Pielgrzymowania nie 
da się z niczym porównać; to szansa na poznanie ludzi, którzy czasami mimo zmę-
czenia uśmiechają się i są szczęśliwi.  
 Głównym celem niniejszego opracowania było ukazanie, które miejsca święte 
są najczęściej odwiedzane i z jakich pobudek. Pątnicy chętnie nawiedzają sanktu-
aria maryjne, a także te związane z kultem świętych. Najczęściej odwiedzanymi są: 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski  
w Licheniu Starym, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej  
i Sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej na Górze Świętej Anny.  
 W wyniku przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić, co 
jest głównym motywem odwiedzania miejsc świętych. Dla każdego pielgrzyma 
pobudki są inne. Jedni pątnicy przybywają do sanktuarium ze swymi trudnymi pro-
blemami życiowymi prosić Maryję o pomoc, o uzdrowienie w nieuleczalnej choro-
bie lub o powrót do zdrowia po nieszczęśliwym wypadku, w innym przypadku są to 
prośby błagalne, które dotyczą zerwania z różnego rodzaju nałogiem. Wielu przy-
chodzi z uczuciami miłości i wdzięczności lub by podziękować za doznane łaski. 
Zjawisko licznych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych może być przyczyną 
pragnienia osobowego kontaktu i spotkania z Matką Jezusa. Zachętę do odwiedza-
nia tych miejsc świętych stanowi także specyficzny klimat sanktuarium, jego histo-
ria, architektura świątyń czy cudowne wizerunki Maryi. 
Każdy uczestnik pielgrzymki przeżywa ją na swój własny sposób, każde nawiedza-
ne święte miejsce jest szczególne – dla jednych ważne, poruszające, dla innych być 
może obojętne. By móc ogarnąć te chwile, trzeba je przeżyć. 
 
 

MOTIVES FOR PILGRIMAGES TO THE MOST IMPORTANT 
SANCTUARIES IN POLAND  

 
 

Summary 
 
 The pilgrimage may be explored in many different aspects. The Polish people 
usually associate it with walking to the Jasna Góra Monastery in Częstochowa (Poland) 
in July and August. Since the pilgrimage is a chance to meet other people that are happy 
despite their tiredness, there is nothing that the pilgrimage can be compared with. 
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 Three basic motives can differentiate the aims and manner of the migration to the 
centers of worship. Starting with religious reasons, through a religious – cognitive, 
ending with solely cognitive or recreational reasons. 
The aim of the present work is to indicate the motives behind visiting sacred places by 
pilgrims together with types of sanctuaries that enjoy continuing popularity. 
 

Translated by Sławomir Pytel 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  647 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  65 2011 
 
 
 
 

TOMASZ KOWALSKI 
JACEK M. RUSZKOWSKI  
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 
 
 
 

MIEJSCE KULTU RELIGIJNEGO  
JAKO CZYNNIK ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU  
NA PRZYKŁADZIE SANKTUARIUM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 

 
„Piekaryś sobie obrała Panno Marya 

Jest ozdobą Twoją ta Kalwarya, 

Góra święta odstrojona 

Męka Pańska przedstawiona  

dla grzeszników” 

 

Autor nieznany, Piekary 1903 r. 

 
Wstęp 
 
 Różnorodność religii rozrzuconych po całym świecie i świadectwa ich bogatej 
historii zawartej w niejednokrotnie monumentalnych budowlach sakralnych (ko-
ściołach, bazylikach klasztorach, kaplicach) spotykane są we wszystkich zakątkach 
globu ziemskiego. To właśnie one – dziś na nowo odkryte – stanowią wielką war-
tość dziedzictwa kulturowego i przyczyniają się do dynamicznego rozwoju turysty-
ki pielgrzymkowej oraz religijnej, które na przełomie XX i XXI wieku stały się 
swoistym fenomenem. Kult religijny jako całokształt obserwowanych zachowań 
będących zewnętrznym przejawem religijności osób i grup wierzących, wewnętrz-
nych treści religii stanowiących ekspresję wszelkich przeżyć i stanów duchowych, 
może mieć wyraz materialny symboliczny. Kult religijny zaspokaja różnorodne 
potrzeby duchowe i estetyczne – jest on bowiem istotną częścią kultury. Obiekty 
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sakralne są symbolem materialnym kultu religijnego i celem pielgrzymek, a w prak-
tyce świeckiej stanowią czynnik destynacji turystycznej1. 
 Miejsca kultu religijnego na świecie mają jedną cechę wspólną: budzą 
w odwiedzających je ludziach swoistą fascynację. Już od najdawniejszych czasów 
religia była inspiracją dla wielu twórców dzieł sztuki i architektury, jednakże piel-
grzymowanie do niezwykłych miejsc to znacznie więcej aniżeli zwiedzanie 
i poznawanie interesujących zabytków. Nadrzędnym bowiem celem pielgrzymek 
jest ożywienie wiary i pogłębienie religijności. Można powiedzieć, że to najdosko-
nalsza forma czci oddawanej Bogu, oznaczająca nie tylko fizyczne przemieszczanie 
się i pokonywanie przestrzeni, ale także fascynująca wyprawa do bogatego świata 
wartości angażująca ludzki umysł i serce. Celem tego opracowania jest potwierdze-
nie tezy, że miejsce kultu religijnego może być wiodącym motywem atrakcyjności 
turystycznej regionu. Badania na potwierdzenie tej tezy przeprowadzono na przy-
kładzie Sanktuarium Matki Boskiej w Piekarach Śląskich.  
 
 
1. Turystyka religijna 
 
 Turystyka pielgrzymkowa jest najstarszą formą wędrówek podejmowanych 
w celach pozaekonomicznych. Obecne we wszystkich religiach świata wędrówki do 
uświęconych miejsc odbywały się niemal od zaczątków historii człowieka. Prawzo-
rem mogą być w tym względzie pielgrzymki Żydów, chrześcijan i muzułmanów do 
Ziemi Świętej, chrześcijan do Rzymu, muzułmanów do Mekki, wyznawców hindu-
izmu do Benares, a Buddystów do Kandy2. Można zatem uznać, że turystyka piel-
grzymkowa była pierwowzorem dzisiejszej turystyki religijnej.  
 Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na elementy, które odróżniają pojęcia 
pielgrzymki i turystyki pielgrzymkowej. Najogólniej rzecz biorąc, za pielgrzymkę 
uważa się podjętą z motywów religijnych podróż do miejsca uważanego za święte 
ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa, aby tam spełniać okre-
ślone akty religijne, pobożności oraz pokuty3. Czas pielgrzymki wypełniają modli-
twy, medytacje, a także zwiedzanie obiektów sakralnych. Natomiast w przypadku 
turystyki pielgrzymkowej obok motywu religijnego, który odgrywa pierwszopla-
nową rolę, musi znaleźć się także miejsce dla elementów świeckich. Współczesny 
pielgrzym oprócz podstawowego, religijnego celu wizyty w ośrodku kultu religij-
nego osiąga również cele nie związane bezpośrednio z religią, a które przy podej-
mowaniu decyzji o podróży stanowią istotny motyw ruchu pielgrzymkowego4. 
                                                 

1  http://zbadane.pl/tag=pojecie-religii (12.12.2010). 
2  Encyklopedia Chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, Wyd. Jedność, 

Kielce 2000, s. 556. 
3  A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1998, s. 6–7. 
4  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 77. 
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Oznacza to, że uczestnicy nie ograniczają się wyłącznie do sacrum, ale skupiają 
również uwagę na pozareligijnych, historycznych i kulturowych elementach odwie-
dzanych miejsc. Pozwala to zatem na stwierdzenie, że turystyka pielgrzymkowa jest 
czynnikiem edukacji kulturowej. Promując liczne wartości religijne i świeckie, 
wzbogaca uczestnictwo w tradycji kulturalnej zarówno kraju, jak i świata, niosąc 
przy tym wiele wartości moralnych i społecznych. 
 Należy zauważyć, że główny motyw religijny, jaki przyświeca turystyce piel-
grzymkowej, nie wyklucza możliwości wskazania wspólnych cech, charaktery-
stycznych zarówno dla migracji pielgrzymkowych, jak i czysto turystycznych 5. 
Obok turystyki pielgrzymkowej można spotkać się również z pojęciem turystyki 
religijnej. Pojęcia te bywają często utożsamiane ze sobą, lecz w gruncie rzeczy 
wyraźnie różnią się od siebie. 
 Głównym motywem turystyki religijnej jest przede wszystkim aspekt religij-
no-poznawczy bądź tylko poznawczy. W turystyce religijnej święte miejsce nie 
stanowi na ogół celu pobytu lub podróży turystycznej, lecz znajduje się ono na 
trasie lub w punkcie docelowym podróży odbywanej w celach innych niż religijne. 
Uczestnictwo turystów w obrzędach religijnych i odwiedzanie sanktuariów nie 
podważa głównego celu podróży, który może mieć, i najczęściej ma, wyłącznie 
poznawczy charakter6. W turystyce pielgrzymkowej głównym motywem, jaki przy-
świeca podróży jest cel religijny, natomiast elementy świeckie schodzą na dalszy 
plan, odgrywając drugorzędną rolę. 
 Należy jednak odróżnić turystykę religijną od pielgrzymkowej. Przez turysty-
kę religijną można rozumieć wyjazdy o charakterze religijno-poznawczym. Piel-
grzymi podróżując do miejsc świętych, oprócz spędzania czasu na modlitwie chcą 
poznać architekturę sakralną oraz historię kultury religijnej. Jeśli taki motyw wy-
suwa się na pierwszy plan, to należy wówczas mówić o turystyce krajoznawczej  
a nie religijnej. Turystyką pielgrzymkową jest podróż, w której najważniejszym 
celem jest doświadczenie sfery sacrum, spotkanie z Bogiem, modlitwa, kontempla-
cja, osobiste przemyślenia, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. W języku 
potocznym turystyka pielgrzymkowa jest nazywana turystyka pątniczą. Mimo pew-
nych różnic organizacyjnych cel podróży jest dla obu peregrynacji wspólny i zaak-
centowany przez wskazanie miejsc, obiektów i wydarzeń, na które ukierunkowane 
są programy zarówno podróży pielgrzymkowej, jak i religijnej. 
 
 

                                                 
5  Ibidem, s. 75. 
6  Ibidem. 
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2. Pielgrzymowanie cechą narodową Polaków 
 
 Na świecie Polacy postrzegani są dość często jako naród pielgrzymów – także 
Ojciec Święty Jan Paweł II nazywany był pielgrzymem. Dumą napawać może ba-
zylika Miłosierdzia Bożego poświęcona przez Jana Pawła II w 2002 roku; to pol-
skie sanktuarium jest znane na świecie bardziej niż Lourdes czy Fatima. Bazylikę 
odwiedzają mieszkańcy ponad 85 krajów świata o łącznej liczbie blisko 2 mln 
rocznie. 
 Co roku średnio 7 mln Polaków (15% ludności) wybiera się z pielgrzymką 
do miejsc kultu religijnego w kraju i poza jego granicami. Polscy pielgrzymi stano-
wią od 3 do 5% wszystkich chrześcijan pielgrzymujących na świecie i 20% piel-
grzymujących w Europie. W Polsce znajduje się ponad 500 sanktuariów, a do naj-
większych, takich jak Łagiewniki, Licheń czy Kalwaria Zebrzydowska, od kilku lat 
coraz liczniej przychodzą piesi pątnicy (łącznie w skali kraju około 500 tys. osób). 
Około 60% polskich pielgrzymów stanowią pątnicy udający się na Jasną Górę. 
Mają oni do wyboru 50 tras. Tradycja pieszego wędrowania do Częstochowy sięga 
XV wieku. Pieszo do sanktuarium zmierza rocznie ok. 200 tys. osób.  
 Historia pielgrzymowania na ziemiach polskich ma ponad tysiąc lat. Zanim 
przyjęto chrześcijaństwo, pielgrzymowano do góry Ślęży czy Góry Chełmskiej koło 
Koszalina. Pierwsze chrześcijańskie pielgrzymki piesze na ziemiach polskich od-
bywały się ponad tysiąc lat temu – odkąd do grobu św. Wojciecha udał się m.in. 
cesarz Otto III. Wówczas Gniezno stało się miejscem pielgrzymowania o zasięgu 
europejskim. Żaden inny polski święty nie uzyskał takiej międzynarodowej rangi 
jak św. Wojciech, aż do czasu kanonizacji Faustyny Kowalskiej.  
 Rozwijający się w Polsce kult maryjny zapoczątkował ruch pielgrzymkowy, 
który przerodził się w trwającą wieki tradycję ludową. Swojego rodzaju przełomem 
stały się w połowie XVII wieku śluby lwowskie złożone w 1656 roku przez króla 
Jana Kazimierza. Odtąd kult maryjny stał się kultem państwowym i narodowym.  
W wyższych sferach społecznych pielgrzymowanie na Jasną Górę było niemal 
obowiązkiem. Według prof. A. Jackowskiego, na przełomie XVII i XVIII wieku 
ktoś, kto nigdy nie poszedł w pielgrzymce uważany był za dziwaka. 
 
 
3. Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach  

Śląskich miejscem kultu i celem pielgrzymek ludności Górnego Śląska 
 
 Znana z XII-wiecznych dokumentów historycznych osada Piekary od 1303 
roku posiadała niewielki drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja 
Apostoła, zbudowany w stylu romańskim. W bocznym ołtarzu mieścił się wizeru-
nek Maryi Panny (w typie Hodegetrii-Przewodniczki) nieznanego autora i fundato-
ra. Geneza cudowności wzięła początek w XVII wieku. Lud coraz częściej sponta-
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nicznie gromadził się przed obrazem, by oddawać cześć Matce Bożej. Według ks. 
proboszcza Jakuba Roczkowskiego, wkrótce po przeniesieniu obrazu z bocznego 
ołtarza do głównego (1659 r.) nastąpiły liczne przypadki cudownych uzdrowień – 
wielu niewidomych odzyskało wzrok, a głuchych słuch. Ludzie niemogący poru-
szać się o własnych siłach nagle odzyskiwali władzę w nogach, innym znikały 
wrzody, zrastały się kości, wracała pamięć. Głośno było o tym w okolicy i kiedy 
w 1676 roku w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, jezuici nawoływali, aby 
udać się z pielgrzymką i modlitwą przed obraz Matki Boskiej w Piekarach. Tak też 
się stało i po odbytych pielgrzymkach zaraza zaczęła ustępować, chorzy zdrowieli. 
Ważnym dla dalszych losów obrazu stał się rok 1860, kiedy wybuchła epidemia 
(zaraza) w Pradze. Wieści o cudownym obrazie dotarły i tam, a cesarz austriacki 
Leopold I zwrócił się z prośbą o przywiezienie obrazu. W dniu 15 marca 1680 roku 
w uroczystej procesji przeniesiono obraz ulicami Pragi. Zaraza ustąpiła, a arcybi-
skup praski Wellstein uznał i potwierdził urzędowo cudowność obrazu Matki Bo-
żej. W drodze powrotnej przewożący obraz o. Schwertfer zatrzymał się 
w miejscowości Hradec Kralowe, gdzie ludzie również bardzo cierpieli na skutek 
zarazy. W dowód wdzięczności radcy miasta ofiarowali Piekarom obraz wotywny 
opatrzony napisami: „Hradec Kralowe Królowej Niebios za uratowanie życia  
i udzielenie zdrowia” oraz „miasto podczas morowego powietrza w roku poprzed-
nim cudownie ocalonem zostało. Dlatego na kolanach przychodzi z wdzięczną 
miłością”. W roku 1683 do Piekar dotarła wiadomość, że wielki wezyr Kara Musta-
fa wyruszył z 200-tysięczną armią na podbój krajów chrześcijańskich. Papież Inno-
centy XI wzywa króla Jana III Sobieskiego, by ratował chrześcijańską Europę.  
W dniu 20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski, zmierzając pod Wiedeń, zapra-
gnął pomodlić się w piekarskim kościele. Jak podają kroniki, król przeszedł między 
tłumem, rozmawiając z ludźmi, doszedł do kościoła, aby wysłuchać mszy, a przed 
obrazem Matki Bożej Piekarskiej prosił o zwycięstwo nad Turkami. Żołnierze pol-
scy odśpiewali „Bogurodzicę”. Po mszy król wręczył piekarskiemu proboszczowi 
dwa złote kielichy i patenę. Król modlił się w towarzystwie królowej Marysieńki, 
królewiczów Konstantego i Aleksandra, magnatów, hetmanów i wojewodów.  
W 1702 roku ze względu na bezpieczeństwo (walki religijne) wywieziono obraz 
Matki Bożej do Opola. Znajduje się on tam do dziś w kościele św. Krzyża. W Opo-
lu ikona przez długi czas nie była otaczana szczególną czcią i nie przyciągała piel-
grzymek, natomiast do Piekar, mimo że w kościele znajdowała się tylko kopia ob-
razu, nadal przybywały liczne pielgrzymki. Maryja udzielała łask proszącym, co 
trzykrotny superior jezuitów w Piekarach – ks. Jerzy Bellman tłumaczył następują-
cymi słowami: „Nie pędzel tu mocen ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno 
Duch Boży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał”. Umacniający się kult Matki 
Bożej pociągnął za sobą takie ożywienie ruchu pątniczego w XIX wieku, że drew-
niany kościółek okazał się zbyt ciasny. W 1826 roku (11 listopada) proboszczem 
został tu ks. Jan Nepomucen Alojzy Ficek, który postanowił wybudować nową, 
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większą, murowaną świątynię. Konsekracji nowego piekarskiego kościoła dokonał 
biskup wrocławski kardynał Melchior Diepenbrock w dniu 22 sierpnia 1849 roku. 
Kiedy wznoszono kościół, w latach 1844–1849 na zewnątrz przy czterech narożni-
kach świątyni zbudowano cztery kaplice do odprawiania dodatkowych nabożeństw. 
Są to kaplice pod wezwaniem: św. Teresy, św. Sebastiana, św. Franciszka i Matki 
Bożej Lekarki Chorych. W oknach witrażowych kaplic przedstawionych zostało 
siedem boleści Matki Chrystusa. Dopóki istniał drewniany kościół, po stronie połu-
dniowej znajdował się cmentarz grzebalny (Boża Rola). Po założeniu nowego 
cmentarza obok kalwarii, zaprzestano grzebania umarłych przy kościele. Pozostałe 
szczątki zagrzebano pod kaplicami, a dawne tablice nagrobne wmurowano w ściany 
kaplic obok kościoła. Na terenie pocmentarnym urządzono Rajski Plac z krzyżem 
misyjnym wzniesionym pośrodku. Obecnie na Rajskim Placu odbywają się specjal-
ne nabożeństwa. Wzdłuż muru kościelnego, od strony zachodniej na kamiennych 
cokołach umieszczono wykute w kamieniu figury 12 apostołów. W dniu l grudnia 
1962 roku papież Jan XXIII nadał kościołowi piekarskiemu tytuł bazyliki mniej-
szej. 
 
 
4. Pielgrzymki stanowe 
 
 W XX wieku w okresie międzywojennym obok tradycyjnych pielgrzymek 
organizowano również pielgrzymowanie stanowe. Do najsłynniejszych pielgrzymek 
tego rodzaju zalicza się pielgrzymkę panien na święto Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w dniu 15 sierpnia. Po II wojnie światowej ruch pielgrzymkowy odżył 
na nowo, a na pierwsze miejsce wysunęła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców 
w ostatnią niedzielę maja (organizowana od 1947 roku). W 1967 roku po raz pierw-
szy przybył na majowe spotkanie mężczyzn z Maryją Piekarską ówczesny metropo-
lita krakowski – kardynał Karol Wojtyła. Od tej pory brał on w nich stały udział, 
wygłaszając homilie na temat ludzkiej pracy, jej godności i praw robotniczych. Już 
jako papież Jan Paweł II podczas wizyty na Jasnej Górze w 1979 roku ofiarował 
piekarskiemu sanktuarium stułę papieską, w której uprzednio wygłosił kazanie7.  
 
 
5. Sanktuarium współcześnie  
 
 W Piekarach znajduje się XVII-wieczna replika obrazu stworzona na czas 
nieobecności oryginału. Różni się ona stylem od pierwowzoru, można zauważyć  
w niej wyraźne cechy rodzimego malarstwa, przy zachowaniu dawnego układu 
postaci, ich głów i rąk. W dniu15 sierpnia 1925 roku nastąpiła uroczysta koronacja 

                                                 
7  Źródło: piekary.bazylika.katowice.opoka.org.pl.  
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obrazu Madonny Piekarskiej koronami darowanymi i poświęconymi przez samego 
Piusa XI. Koronacji dokonał osobiście nuncjusz papieski w Warszawie Wawrzy-
niec Lauri. Rekoronację przeprowadzono w 1965 roku na obrazie, który aktualnie 
znajduje się w ołtarzu głównym bazyliki w Piekarach. Kopia ta nawiązuje bardziej 
do oryginału w stylu bizantyjskim, postaciom nadano jednak łagodniejsze rysy.  
W kaplicy na ozdobnej kracie umieszczone są kule, natomiast na ścianach bocz-
nych liczne tablice wotywne, będące dziękczynieniem za uzdrowienia, wysłuchane 
prośby oraz otrzymane łaski. Przy bazylice znajduje się centrum pielgrzymkowe, 
które udziela informacji o Sanktuarium, przyjmuje zgłoszenia pielgrzymek i propo-
nuje przewodnika dla grup wycieczkowych. Udzielane są tu także porady duszpa-
sterskie, można odpocząć w kawiarence. Do dyspozycji jest również dom piel-
grzyma (odrestaurowana zabytkowa kamienica), przystosowany do obsługi indywi-
dualnych pielgrzymów oraz grup zorganizowanych. Oprócz działalności duszpa-
sterskiej i pielgrzymkowej sanktuarium NMP prowadzi od lat ożywioną działalność 
wydawniczą. Należy podkreślić, że Piekary już w XIX wieku były ośrodkiem wy-
dawniczym, co było zasługą ks. Jana Alojzego Fietzka. W 1847 roku wspólnie  
z Teodorem Heneczkiem założył on drukarnię w domu Kaduka (dziś ul. Bytomska 
145). Obok książek drukarnia wydawała również czasopisma. Pierwsze z nich to 
„Dziennik Górnośląski”, kolejne to „Poradnik dla ludu górnośląskiego”, „Gwiazda 
Piekarska”, „Tygodnik Katolicki”, „Pismo Towarzystwa Mariańskiego”, „Piekar-
skie Wiadomości Parafialne”. Dużą popularnością wśród mieszkańców Piekar oraz 
pielgrzymów cieszy się miesięcznik parafialno-sanktuaryjny „Z Piekarskich Wież”, 
którego pierwszy numer ukazał się w dniu 25 grudnia 1994 roku, po wielu latach 
przerwy. Dziewięć lat później – 18 maja 2003 roku – w roku jubileuszu 700-lecia 
kościoła piekarskiego ukazał się setny numer miesięcznika „Z Piekarskich Wież”. 
W tymże roku odbyły się również liczne odpusty, festyny, imprezy folklorystyczne, 
spotkania i plenery, które ściągnęły liczne grupy turystów. 
 
 
6. Piekary Śląskie Kalwaria  
 
 Integralnym elementem sanktuarium w Piekarach jest kalwaria wzniesiona 
w drugiej połowie XIX wieku na wzgórzu Cerekwica. Na wzgórzu znajduje się 14 
kaplic drogi krzyżowej oraz 15 kaplic różańcowych. Zaprojektowane 
przez Edwarda Schneidera kaplice zbudowane zostały w różnych stylach architek-
tonicznych i w urozmaiconym układzie urbanistycznym. Rozmieszczono je tak, by 
pielgrzymom ułatwić swobodne przemieszczanie się. We wszystkich kaplicach nad 
drzwiami w drewnianych krzyżach umieszczono pod szybkami kamyki z jerozolim-
skiej drogi krzyżowej. We wschodniej części kalwarii znajduje się ogród oliwny 
z Doliną Jozefata. W 1890 roku posadzono tam 42 gatunki egzotycznych drzew 
i krzewów. Jest też Góra Oliwna z drewnianą rzeźbą Chrystusa modlącego się przed 
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męką i nieco oddalone kamienne figury śpiących apostołów Piotra, Jakuba i Jana 
oraz most na rzece Cedron. Historyczne sceny z ostatnich dni Chrystusa przedsta-
wiają ponadto dodatkowe kaplice: wieczernik, dwór Annasza, dom Piłata, pałac 
Kajfasza, pałac Heroda. Kaplice różańcowe znajdują się na obrzeżu wzgórza, 
wzdłuż kalwaryjskiego muru. Każde kolejne pięć kaplic symbolizujących tajemnice 
radosne, bolesne i chwalebne zbudowano w innym stylu i dlatego już z zewnątrz 
łatwo je rozróżnić. Dodatkowo wzniesiono kaplicę św. Heleny, która odnalazła 
drzewo krzyża świętego oraz grób Matki Bożej. Na szczycie wzgórza stoi zbudo-
wany w stylu neogotyckim kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego 
W 2005 roku na wzgórzu stanął pierwszy w archidiecezji katowickiej pomnik pa-
pieża Jana Pawła II. dłuta prof. Zygmunta Brachmańskiego. 
 
 
7. Statystyka ruchu pielgrzymkowego w Piekarach Śląskich w latach 2000– 

2009 
 
7.1. Kierunki pielgrzymek z zagranicy 
 
 Przegląd statystyk pielgrzymek z lat 1999–2009 (tabela 1 i 2) ujawnia, że 
zorganizowane grupy pielgrzymie z zagranicy pochodzą głównie z krajów europej-
skich. Przeważnie przybywają one pod kierunkiem swoich duszpasterzy. W wy-
mienionym okresie co roku do Piekar przybywały pielgrzymki z Czech i Niemiec. 
Mniej regularnie z Austrii, Ukrainy, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Gru-
py z pozostałych krajów to pojedyncze przypadki.  
 Pojawiają się również pielgrzymki z krajów pozaeuropejskich, takich jak Sta-
ny Zjednoczone, Kanada, Chile, Chiny czy z kontynentu afrykańskiego (bez roz-
różnienia na kraje). Poza grupami z USA są to przypadki incydentalne. Na uwagę 
zasługuje jednak już dwukrotne pojawienie się w piekarskim sanktuarium piel-
grzymów z Chin.  
 Związki piekarskiego sanktuarium z Czechami zdają się być silne i umoty-
wowane historycznie. W początkach kultu Śląsk był razem z Czechami częścią 
składową ówczesnego cesarstwa Habsburgów. Cudowny obraz w latach 1680  
i 1681 przewieziony został nawet do Pragi i Hradec Kralowe, by pomóc w walce  
z dziesiątkującą mieszkańców tych miast epidemią. Nie należy przy tym zapomi-
nać, że część Górnego Śląska leży obecnie w granicach Czech. Poza tym rodzima 
ludność śląska w Czechach traktowana jest jako mniejszość etniczna (jak Tatarzy 
czy Łemkowie w Polsce).  
 Niemiecki kierunek pielgrzymek, biorąc pod uwagę historię Śląska, jest natu-
ralny. Wyjeżdżający do Niemiec Ślązacy (bez względu na orientację narodową) 
zabierali tam swoją religijność.  
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Tabela 1 
Kierunki i liczba pielgrzymek z zagranicy w latach 2000–2009 

 

Kraj 
Lata 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kraje środkowoeuropejskie 
Austria 2 - 1 - 2 - - bd - - 
Czechy 6 2 3 5 4 4 bd bd bd bd 
Słowacja - - - - 2 - bd bd - - 
Węgry - 1 - - - - - - - - 

Kraje b. ZSRR 
Białoruś - - - 1 - - bd - - - 
Mołdowa - - - - - - - bd - - 
Litwa - - - - - - - bd - - 
Rosja - - - - - - - bd - - 
Ukraina - 2 - - - 1 - bd bd - 

Kraje południowoeuropejskie 
Bułgaria 1 - - - - - - - - - 
Cypr - - - - - 1 - - - - 
Malta - - - - - - bd - - - 

Kraje zachodnioeuropejskie 
Belgia - - 1 - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Dania 2 1 - - - - bd - - - 
Francja 1 - 2 - - 1 - bd - - 
Hiszpania - - 1 - 1 - - - - - 
Holandia -  1 - - - - - - - 
Niemcy 4 4 22 17 6 3 bd bd bd bd 
Portugalia - - - - - - - bd - - 
Szwecja - - - - - - - - - - 
Watykan - - - - - - - - - - 
Wielka 
Brytania 

1 - - 1 - 1 - bd - - 

Włochy - 2 2 - - - bd bd - - 
Kraje pozaeuropejskie 

Chile - - - - 1 - - - - - 
Chiny - - - - - - - - bd bd 
Kanada - - - 1 - - - - - - 
Stany Zjed-
noczone 

- 1 - - - - - bd bd bd 

Afryka - 1 - - - - - - - - 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie miesięcznika „Z Piekarskich Wież” z lat 

2000–2009.  
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Tabela 2  
Liczba pielgrzymek i pielgrzymów z zagranicy ogółem w latach 2000–2009 

 
Rok Liczba pielgrzymek Liczba pielgrzymów 

2000 17 bd 
2001 13 bd 
2002 34 bd 
2003 35 418 
2004 16 646 
2005 12 455 
2006 20 897 
2007 21 602 
2008 7 107 
2009 15 531 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie miesięcznika „Z Piekarskich Wież” z lat 

2000–2009. 
 
7.2. Pielgrzymki krajowe  
 
 W okresie międzywojennym rozpoczęto organizowanie pielgrzymek stano-
wych (tabela 4): mężczyzn i młodzieńców (ostatnie niedziela maja) oraz kobiet  
i panien (niedziela po 15 sierpnia). Ich nazwa bierze się stąd, iż tradycyjnie Kościół 
Katolicki postrzega wiernych jako kategorie społeczne – „stany”, a więc np. kobie-
ty, mężczyzn, małżonków, młodzież obu płci, dzieci itp. W każdej z pielgrzymek 
stanowych uczestniczą przede wszystkim pątnicy z Górnego Śląska i z założenia 
pielgrzymki te mają dopomóc w sprostaniu odgrywanym przez obie płcie rolom 
społecznym. Majowe spotkanie mężczyzn stało się sztandarowym wydarzeniem 
piekarskiego sanktuarium i ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach. Same 
pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców stanowią fenomen na skalę światową, gro-
madząc co roku w ostatnią niedzielę maja ok. 100 tys. pielgrzymów z Górnego 
Śląska, Polski i zagranicy. 
 Drugim rodzajem pielgrzymek są te organizowane w poszczególnych diece-
zjach (tabela 3).  
 Pozycję sanktuarium o znaczeniu krajowym Piekary uzyskały w latach 70. 
Matka Boska Piekarska czczona jest jako patronka pracy i sprawiedliwości spo-
łecznej, co sprawia, że do sanktuarium przybywają pielgrzymki robotnicze z całej 
Polski. Szczególne miejsce zajmuje pielgrzymka mężczyzn w ostatnią niedzielę 
maja, w której bierze udział do 250 tys. osób, głównie z Górnego Śląska. Przeważa-
ją w niej robotnicy – w większość górnicy, hutnicy, metalowcy i inni. Patronat 
sanktuarium i jego rozwój wiąże się z oporem i protestem robotników w latach 70.  
i 80. W pielgrzymowaniu do Piekar potwierdzali oni swoją solidarność i wiarę. 
Nieodzowność istnienia komponenty maryjnej we wszelkich ruchach patriotycz-
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nych i społecznych w Polsce – na co zwrócił uwagę Stefan Czarnowski – uzyskała 
tu swoje potwierdzenie. 
 

Tabela 3 
Liczba pielgrzymek i pielgrzymów diecezjalnych ogółem w latach 2000–2009 

 
Rok Liczba pielgrzymek Liczba pielgrzymów 

2000 385 23895 
2001 333 29935 
2002 462 30361 
2003 403 24350 
2004 399 26771 
2005 343 22630 
2006 339 23138 
2007 335 24980 
2008 372 28172 
2009 398 25569 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie miesięcznika „Z Piekarskich Wież” z lat 

2000–2009.  
 

Tabela 4  
Pielgrzymki stanowe w latach 2000–2009 

 
Rok Pielgrzymka majowa (mężczyzn) Pielgrzymka sierpniowa (kobiet) 

2000 150000 95000 

2001 120000 80000 

2002 100000 60000 

2003 120000 60000 

2004 100000 80000 

2005 100000 80000 

2006 100000 80000 

2007 100000 90000 

2008 100000 90000 

2009 100000 90000 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie miesięcznika „Z Piekarskich Wież” z lat 

2000– 2009.  
 
 W religijności mieszkańców Górnego Śląska istotne są sanktuaria na Górze 
Świętej Anny i w Piekarach Śląskich. Ze względu na geograficzną bliskość to dru-
gie miejsce było i jest szczególnie popularne wśród mieszkańców wschodniej 
przemysłowej części Górnego Śląska. Siedemnastowieczne początki popularności 
maryjnego kultu w Piekarach, jak we wszystkich sanktuariach świata, związane 
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były z prośbami o odwrócenie klęsk, jakie spadały bądź mogły spaść na górnośląski 
lud – chorób, pożarów, powodzi czy najazdów obcych armii. Wiek XIX – „złoty 
wiek Śląska” związany z rozwojem przemysłu przyniósł również negatywne, stricte 
społeczne (w dzisiejszym znaczeniu tego słowa) zjawiska, m.in. alkoholizm. 
Wzrost ruchu pątniczego związany z ruchem trzeźwościowym przyczynił się do 
powstania piekarskiego sanktuarium i zaważył na jego charakterze. Tak bardzo 
uwypuklony wówczas społeczny aspekt pielgrzymek ludu górnośląskiego przed 
oblicze Piekarskiej Panienki – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – stał 
się swego rodzaju symbolem wyróżniającym Piekary spośród innych sanktuariów.  
 Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku Piekary znalazły się po polskiej 
stronie granicy i stały się głównym miejscem kultu powstałej w 1925 roku diecezji 
katowickiej, jakby dla przeciwwagi dla pozostającej po stronie niemieckiej Góry 
Świętej Anny. Ze względu na uregulowania polsko-niemieckie dotyczące Górnego 
Śląska, granice nie stanowiły większej przeszkody w ruchu pielgrzymkowym. 
Okres II wojny światowej zakłócił religijną obrzędowość na Górnym Śląsku. Po jej 
zakończeniu władze komunistyczne podejmowały nieudane próby ograniczenia 
życia religijnego Ślązaków. Sanktuaria i pielgrzymki stały się jedną z głównych 
ostoi wiary i Kościoła w okresie komunizmu. Przy tym Piekary Śląskie zyskały 
pozycję sanktuarium o znaczeniu krajowym. Począwszy od 1992 roku w przeddzień 
stanowej pielgrzymki mężczyzn organizowane są tu sympozja naukowe poświęco-
ne kulturowym i społecznym problemom Górnego Śląska w aspekcie nauki spo-
łecznej Kościoła Katolickiego8. 
 
 
8.  Rola i miejsce piekarskiego sanktuarium w regionalnych i lokalnym strate-

giach rozwojowych 
 
 Jednym z celów postawionych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 
Śląskim na lata 2004–2013 jest poszerzenie oferty turystyki pielgrzymkowej. Do-
kument ten uznaje Piekary Śląskie za drugie po Częstochowie główne miejsce piel-
grzymkowe w regionie, predestynowane do takich działań9.  

                                                 
8  Tematami dotychczasowych sesji były m.in.: Troska o rodzinę (1994); Pojednanie  

i sprawiedliwość społeczna (1996); Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie (1997); 
Religijne inspiracje kultury Górnego Śląska (1998); Władza jako służba (1999); Kultura i religia 
(2000); Na przełomie wieków. Nadzieje – niepokoje – świadkowie wiary (2002), Modlitwa  
– praca – służba. Dziedzictwo nauczania Jana Pawła II (2003); Wartości duchowe w zjednoczonej 
Europie (2004); „Caritas” w globalnej wiosce (2006), „Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowie-
dzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna” (2007), 
„Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!” (2008), „Nieść nadzieję na współczesne areopagi 
otaczając troską życie. W Roku św. Pawła – Apostoła Narodów” (2009). 

9  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013, Katowice 
2004. 
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 Natomiast w Strategii rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015 podkre-
ślono, że miasto jest tradycyjnym ośrodkiem przemysłowym przeżywającym regres 
ekonomiczny ze względu na upadek dużych przedsiębiorstw i utratę dużej liczby 
miejsc pracy. Wskazano jednocześnie na wyjątkową rangę sanktuarium piekarskie-
go na mapie sanktuariów archidiecezji Górnośląskiej. Piekary to stolica duchowa 
Górnego Śląska – ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymek stanowych, mający także 
walory kulturalne i turystyczne, co może skutkować rozwojem miasta. Współpraca 
wyższych władz kościelnych i władz miasta dla rozwoju kompleksu sakralnego, jak 
również jego bezpośredniego otoczenia może stać się ważnym czynnikiem rozwoju 
lokalnego. W dokumencie wskazano na potrzebę kreowania produktu turystycznego 
wykorzystującego tradycję i religijną pozycję miasta10.  
 
 

PLACE OF WORSHIP AS A FACTOR IN TOURIST ATTRACTIVENESS  
OF THE REGION AS AN EXAMPLE SANCTUARY PIEKARY ŚLĄSKIE 

 
 

Summary 
 
  Among the various factors tourist destination region occupied a special place of 
religious themes that accompany us from the beginnings of civilization as the primary 
determinants of the contemporary human pilgrimage. It is the pilgrimage tourism is the 
oldest form of migration undertaken in the non-economic. In all religions of the world 
journey to the holy places were held almost since the beginnings of civilization and 
progress further. The study is an attempt to show the place and role of religious worship 
as a factor in attractiveness of the region on the example of the shrine of the Virgin in 
Piekary Śląskie. Against the background of a rich history and modern times, presents 
the shrine of the miraculous image of the Piekary Mother of God, which is for the inha-
bitants of Upper Silesia and the MB for Czestochowa all the Poles is not surprising that 
the activity of pilgrimage for the inhabitants of Silesia Piekary on a number of years 
very large. In conclusion, the authors develop a statistical analysis placed the pilgrims' 
movement to Piekary which is support the thesis that places of worship are an important 
factor in attractiveness of the region.  
 

Translated by Jacek M. Ruszkowski 
 

                                                 
10  A. Klasik, K. Wrana, Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie do roku 2015, Piekary 

Śląskie 2004. 
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Wstęp 
 
 Podróże podejmowane z powodów religijnych lub religijno-poznawczych 
zaliczane są do podróży turystycznych, a ogólnie określa się je mianem turystyki 
religijnej. W przypadku wyłącznych lub dominujących motywów religijnych ten 
typ podróży nazywany jest turystyką pielgrzymkową1. Właśnie pielgrzymki zali-
czane są do najstarszych tradycji turystycznych, bowiem już około 2000 lat przed 
naszą erą podróżowano do miejsc kultu religijnego w starożytnym Egipcie, a były 
to takie miasta, jak: Heliopolis, Teby, Abydos. Tutaj leczono chorych przybywają-
cych z odległych ziem. Szczególną sławą cieszyły się Teby z kultem Imhotepa – 
patrona lekarzy. Podobne tradycje były kultywowane w Mezopotamii i w starożyt-
nej Grecji2.  
 Mimo upływu czasu i wkroczenia w wiek cybernetyki, ogółem na świecie  
w pielgrzymkach uczestniczy rocznie około 300 mln osób, w tym 200 mln stanowią 
chrześcijanie. Najwięcej pielgrzymów przybywa do takich ośrodków, jak: Guade-
lupe – 18 mln, Rzym – 12 mln, San Giovani Rotondo – 7 mln, Lourdes – 7 mln, 
Fatima – 5 mln, Jasna Góra – 4 mln, Kalwaria Zebrzydowska – 1 mln3. Poza ośrod-

                                                 
1  A. Jackowski, Główne problemy turystyki religijnej na świecie, w: Turystyka religijno- 

-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, 
Gdańsk 2005, s. 47. 

2  J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, Almamer, Warszawa 2006, s. 16. 
3  A. Kozłowski, Turystyka pielgrzymkowa w Polsce, aktualny stan i perspektywy rozwoju, 

w: Turystyka religijno-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, Wyższa Szkoła Turystyki i Hote-
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kami pielgrzymkowymi posiadającymi status międzynarodowy lub krajowy istnieje 
wiele ośrodków o znaczeniu regionalnym lub lokalnym, których nie można lekce-
ważyć, bowiem ich rola obecna lub perspektywiczna dla miejscowej gospodarki jest 
wręcz nieoceniona. Niniejsze opracowanie jest właśnie poświęcone takim stosun-
kowo mało znanym miejscowościom pielgrzymkowym, położonym na terenie nad 
granicznym Bugiem – od Włodawy poczynając, a na Janowie Podlaskim kończąc. 
Obszar ten należy do południowego Podlasia. 
 Celem opracowania jest wskazanie ogromnego potencjału gospodarczego  
i społecznego związanego z rozwojem regionalnej i transgranicznej turystyki reli-
gijnej we wszelkich możliwych postaciach. 
 
 
1. Metody badań i materiał badawczy 
 
 Badania przeprowadzono w roku 2010 w trzecich klasach liceów ogólno-
kształcących w Lublinie, Białej Podlaskiej oraz Radzyniu Podlaskim. Ogółem roz-
dano 358 ankiet, a otrzymano 342 poprawnie wypełnione ankiety. Przed rozdaniem 
ankiet wyjaśniono uczniom podstawowe zagadnienia związane z turystyką religijną, 
w tym z pielgrzymkową oraz poinformowano ich o możliwości realizacji progra-
mów przedmiotów szkolnych podczas wycieczek na opracowanym szlaku tury-
stycznym.  
 W realizacji badań zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w tym 
technikę ankietową (licealiści) oraz wywiadu (grono pedagogiczne, pracownicy 
samorządów terytorialnych). Nie uzyskano zgody na podanie nazwy szkół, w któ-
rych prowadzono badania, stąd wyniki uśredniono, nie podając zbyt wielu szczegó-
łów adresowych. Uczniowie zwykle mogli zakreślać tylko jedną z form odpowiedzi 
na dane pytanie, lecz w przypadku deklarowania chęci udziału w trzech różnych 
rodzajach turystycznych mogli niezależnie i równocześnie wybierać każdy rodzaj 
turystyki. Wyniki badań po przeliczeniu podano w procentach populacji uczniów, 
którzy odpowiedzieli na postawione pytanie. 
 Technikę wywiadu stosowano również podczas spotkań z przedstawicielami 
samorządów terytorialnych oraz innymi osobami związanymi z badanym obszarem. 
Korzystano także z różnych dokumentów parafialnych i urzędowych celem okre-
ślenia wielkości ruchu turystycznego oraz opisu walorów turystycznych. 
 
 

                                                                                                                        

larstwa w Gdańsku, Gdański 2005, s. 105; B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów 
wiejskich, Wyd. InterGraf, AR w Lublinie, Lublin 2007, s. 21–65. 
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2. Turystyka religijna w różnych wymiarach 
 
 Niewątpliwie wędrówki do miejsc świętych i uświęconych są jedną z najstar-
szych form emigracji ludzi nie kierujących się motywami ekonomicznymi. Jackow-
ski podkreśla4, że podróże mające motywy religijne towarzyszą człowiekowi na 
wszystkich etapach rozwoju kultur i cywilizacji. 
 Jako kulturę można uznać wszystko to, co jest wytworem myśli i ręki ludzkiej, 
a należy tu włączyć całokształt dorobku materialnego i duchowego. Jędrysiak wy-
różnia5: 

 kulturę materialną – wszelkie wytwory myśli i rąk człowieka, 
 kulturę duchową – język, wiedza, idee, folklor, sztuka, nauka, moralność, 

wierzenia, obyczaje, wartości (prawda, sprawiedliwość, równość).  
 Te niematerialne elementy kultury tworzą tradycję historyczną. Turystykę 
powszechnie uznaje się za funkcję, a jednocześnie element i przekaz oraz czynnik 
przemian kultury. Warto także podkreślić, że turystyka popularyzuje, a zarazem 
chroni dobra kulturowe, które z kolei stanowią inspirację do rozwoju turystyki. 
Charles J. Metelka z Uniwersytetu Stanowego Wisconsin Stout stwierdza, że po-
dróże kulturowe stanowią swego rodzaju „wchodzenie w interakcję z mieszkańcami 
odwiedzanych obszarów celem poznania ich sztuki, historii, religii oraz sposobu 
życia”6. 
 Brytyjscy autorzy wyróżniają w obrębie dziedzictwa kulturowego następujące 
elementy7: 

 krajobraz (landskape), 
 zabytki (monuments), 
 miejsca (sites), 
 artefakty (atrefacts), 
 działania i style życia (activites and ways of life), 
 ludzi (people). 

 W powyższym zestawieniu nie wskazano wyraźnie elementów o wartościach 
religijnych, lecz można się ich dopatrywać właściwie we wszystkich punktach. 
Wyraźnie natomiast wskazano walory religijne związane z kulturą w dokumencie 
Unii Europejskiej określonym jako Europejska Klasyfikacja Działań, gdzie wymie-
nione są działania dla rekreacji, kultury i sportu – usługi. Na forum UE powstała 

                                                 
4  A. Jackowski, Turystyka religijna – problemy badawcze i terminologiczne, w: Turystyka 

religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, PWSZ w Nowym 
Targu, Nowy Targ 2009, s. 227–228. 

5  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 38. 
6  Ch.J. Metelka, The Doctionnary of Hospitality, Travel and Tourism Albany, New York, 

USA: Delmar Publisher INC., Merton house travel tourism publishers 1990, s. 41. 
7  P. Howard, D. Pinder, Cultural Heritage and sustainability In the coastal zone, expe-

riences In South-West England. Journal of Cultural Heritage 2003, 4, 1, s. 57–58. 
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nawet specjalna Uchwała Rady z 20 stycznia 1997 roku o włączeniu aspektów kul-
turowych do działań Wspólnoty8. 
 W kontekście wyżej przytoczonych stwierdzeń i wywodów w zasadzie można 
przyjąć, że turystyka religijna w przeważającej mierze nakłada się na turystykę 
kulturową i stanowi jej integralną część. 
 W następnej kolejności należy szeroko spojrzeć na turystykę przyrodniczą, 
która ma mocne związki z pojęciem „kultura” poprzez ukształtowane przez czło-
wieka agrosystemy, parki, ogrody i krajobrazy. Wiele elementów przyrody ożywio-
nej i nieożywionej nierozerwalnie wiąże się z kulturą duchową, którą stanowi reli-
gia (święte miejsca, święte skały, cierniowa korona, drzewo krzyża, cudowna woda 
itp.). Przyroda była chociażby bodźcem do doświadczenia wielkich uniesień du-
chowych przez św. Franciszka z Asyżu. Do dzisiaj w ogrodzie klasztornym w Asy-
żu można oglądać tylko tam rosnące róże, które utraciły kolce na skutek pewnych 
wydarzeń związanych z życiem św. Franciszka. Współczesne ogrody papieskie 
cieszą się światową sławą, podkreślając wyjątkowość Watykanu. Częściowe połą-
czenie turystyki przyrodniczej z turystyką pielgrzymkową, a w tym i religijną po-
winno więc wydawać się całkiem naturalne. 
 Przeżycia duchowe, jak i wartości poznawcze związane z turystyką religijną 
mają ogromny wpływ na kształtowanie charakterów ludzkich, w tym uznawanych 
wartości. Przy okazji realizacji turystyki pielgrzymkowej lub religijnej zawsze wy-
stępują aspekty poznawcze w sferze kultury materialnej i duchowej, stąd można 
tutaj wyodrębnić także płaszczyznę turystyki edukacyjnej. Peregrynacje religijne od 
wieków przyczyniają się do wielkiego postępu edukacyjnego społeczeństwa.  
W obecnej dobie należałoby te elementy łączyć i wykorzystywać do kształtowania 
postaw społecznych ludzi oraz wzbogacania ich intelektu. W szczególności dotyczy 
to rozwoju turystyki edukacyjnej, która odgrywa duże znaczenie w kształtowaniu 
charakterów dzieci i młodzieży9.  
 Turystyka religijna wiąże się z koniecznością pokonywania przestrzeni – mo-
gą to być dziesiątki, setki, a nawet tysiące kilometrów. Uwidacznia się tutaj wyraź-
ny związek z turystyką aktywną, będącą gwarantem nie tylko zdrowia fizycznego, 
ale i psychicznego oraz duchowego10. Z racji pokonywania odległych dróg podczas 
wędrówek religijnych należy wyróżnić następujące rodzaje turystki aktywnej: 

 turystyka piesza, 

                                                 
8  S. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury I turystyki kulturowej, Difin, War-

szawa 2007, s. 175. 
9  M. Bochenek, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Wyd. AWF, Biała Podlaska 2008, 

s. 23. 
10 B. Sawicki, S. Golian, M. Pawłowska, Zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe 

w opinii turystów odwiedzających warmińskie sanktuaria w Gietrzwałdzie i Świętej Lipce,  
w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2010, s. 229–231. 
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 turystyka rowerowa, 
 turystyka konna, 
 turystyka kajakowa. 

 W wielu krajach na terenach przygranicznych występuje kilka religii. Takim 
przykładem są w Polsce województwa wschodnie, gdzie istnieje koegzystencja 
katolicyzmu, prawosławia, judaizmu, a nawet islamu. Sytuacja ta może przyczyniać 
się do dialogu religijnego11, do rozwoju turystyki transgranicznej oraz sentymental-
nej12. 
 W Polsce jest kilka ośrodków turystyki religijnej o znaczeniu krajowym. Na-
leży jednak wspierać regionalne ośrodki kultu religijnego, bowiem niwelują one 
skutki nadmiernej globalizacji, ale też przeciwdziałają marginalizacji ekonomicznej 
terenów prowincjonalnych13. Poza tym rozbudzają one tożsamość regionalną społe-
czeństwa oraz mogą w ważący sposób przyczyniać się do rozwoju turystyki na 
obszarach wiejskich, chroniąc je w ten sposób przed deprecjacją kulturową i eko-
nomiczną14. Z powodu nawarstwienia wielu niejasności warto wspomnieć, że wy-
różnia się następujące rodzaje turystyki15: 

 agroturystyka – bezpodatkowa forma dywersyfikacji dochodów rolników, 
 turystyka wiejska – opodatkowana forma turystyki funkcjonalnie związanej 

z walorami turystycznymi wsi, 
 sylwanoturystyka – funkcjonalnie związana z obszarami leśnymi, formal-

noprawnie przybierająca postać agroturystyki lub turystyki wiejskiej, 
 turystyka wyobcowana – opodatkowana forma turystyki nieposiadającej 

związków z lokalnym społeczeństwem i gospodarką. 
 Na rysunku 1 przedstawiono, jakie rodzaje turystyki występują na obszarach 
wiejskich. Należy zaznaczyć, że turystyka religijna może także stanowić bardziej 
lub mniej samodzielną formę, dominującą nad przejawami innych form i rodzajów 
turystyki. 
 

                                                 
11 K. Przecławski, Dialog religijny jako czynnik integracji Europy, w: Turystyka religijno- 

-pielgrzymkowa, op.cit., s. 105. 
12  R. Bytnar-Chmiel, Szlak Chasydzki a rozwój turystyki etnicznej w południowo- 

-wschodniej Polsce, w: Turystyka religijna, op.cit., s. 448–454. 
13  J. Lipiec, Globalizacja i sport, w: Kultura fizyczna a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P.P 

Rymarczyk, Wyd. AWF, Warszawa 2010, s. 23. 
14  M. Durydiwka, Walory kulturowe obszarów wiejskich w Polsce i ich wykorzystanie  

w promocji turystycznej, w: Turystyka kulturowa, red. A. Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, 
Warszawa 2008, s. 125, Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji…, op.cit., s. 21–22. 

15  Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji…, op.cit., s. 65. 
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Rys. 1. Relacje między wybranymi formami turystyki 

Żródło: opracowanie własne. 

 
 
3. Droga rozwoju turystyki religijnej w rejonie nadbużańskim 
 
 Na trasie między Włodawą a Janowem Podlaskim znajdują znane sanktuaria  
i ciekawe miejsca, lecz jej znaczenie dla turystyki religijnej powinno być przede 
wszystkim regionalne. W przyszłości można jednak myśleć o szerszym oddziały-
waniu, bowiem trasa ta przebiega w rejonie transgranicznym (Białoruś i Ukraina),  
a na tym terenie przez wieki współistniały dwie wielkie religie chrześcijańskie (ka-
tolicyzm oraz prawosławie z historią unitów) oraz judaizm i islam. Istnieją tu centra 
pielgrzymkowe znane w regionie, a nawet w całym kraju (Kodeń, Kostomłoty, 
Jabłeczna, Pratulin). 
 Początek Wielokulturowego Nadbużańskiego Szlaku Religijnego (rys. 2) za-
planowano we Włodawie, bowiem tutaj łączy się on ze Szlakiem Chasydzkim, 
który okrąża znaczną część województwa lubelskiego i całe województwo podkar-
packie16. Planowany nadbużański szlak ma długość 102,5 km i kończy się w daw-
nym mieście biskupim Janowie Podlaskim, obecnie słynącym z hodowli koni arab-
skich (rys. 2). Ze względu na swą długość i bogactwo kulturowe oraz przyrodnicze 
szlak ten może stać się podstawą do wypromowania oferty 23 dniowego pobytu 

                                                 
16  R. Bytnar-Chmiel, Szlak Chasydzki…, op.cit., s. 454. 
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dla młodzieży szkolnej. Szlak przebiega przez dwa powiaty (Włodawa i Biała Pod-
laska), w tym przez siedem gmin (Włodawa, Hanna, Sławatycze, Kodeń, Terespol, 
Rokitno, Janów Podlaski). 
 

 
 

Rys. 2. Szkic przebiegu wielokulturowego religijnego szlaku nadbużańskiego  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Z wywiadu wynika, że lokalne samorządy terytorialne słabo realizują program 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w którym turystyka odgrywa zna-
czącą rolę17. Prawie zupełnie nie występuje tu współpraca między wyżej wymie-
nionymi samorządami, a tymczasem to po ich stronie leży promocja obszarowego  
i liniowego produktu turystycznego, jakim jest zaplanowany szlak turystyczny. Te 
zagadnienia mogą jednak ulec zmianie. 
 Włodawa jest istotnym tyglem kulturowym. Od XIII wieku żyli tu zgodnie 
Polacy i Rusini, a później dołączyli Żydzi. Można tu zobaczyć następujące zabytki: 
zespół kramów i jatek (tzw. Czworobok), cerkiew prawosławną p.w. Narodzenia 
NMP z bogatym wystrojem bizantyjsko-ruskim, kościół i klasztor oo. Paulinów 
                                                 

17  Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji…, op.cit., s. 22. 
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przybyłych z Jasnej Góry, zespół synagogalny z Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- 
-Włodawskiego oraz Wielką i Małą Synagogę18.  
 W odległości 19 km od Włodawy w kierunku północnym leży stare miastecz-
ko Hanna z bogatą historią oraz z cerkwią z roku 1739, pełniącą obecnie funkcję 
kościoła. Zaledwie 6 km od Hanny leży wieś Sławatycze, których historia sięga  
X wieku n.e., a związana jest z grodami czerwieńskimi. Zachował się tu do dzisiaj 
dawny układ miejski z obszernym rynkiem, cerkwią pw. Matki Boskiej (XIX w.) 
oraz neorenesansowy kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej (początek XX w.). 
Następna miejscowość to Jabłeczna – jedno z najważniejszych sanktuariów prawo-
sławnych w Polsce. XIX-wieczny zespół sakralny składa się z monastyru, cerkwi  
i kaplic. Obiektem kultu jest tutaj XV-wieczna ikona św. Onufrego. Każdego roku 
w dniu 24 czerwca gromadzi się tutaj kilkanaście tysięcy wyznawców prawosła-
wia19.  
 Kolejną wsią nadbużańską jest Kodeń, którego historia sięga XV wieku. Wieś 
ta była posiadłością rodu Sapiehów. W roku 1511 założono tu miasto na prawie 
magdeburskim. Znajduje się tutaj gotycko-renesansowa cerkiew św. Ducha z XVI 
wieku oraz kościół św. Anny, w którym od XVII wieku znajduje się cudowny obraz 
Matki Boskiej z Guadelupe, przywieziony z Rzymu przez Mikołaja Sapiehę20.  
Z wywiadu udzielonego przez księży wynika, że do sanktuarium w Kodniu przy-
bywa rocznie ponad 150 tys. pielgrzymów, z tego 56 tysięcy pielgrzymów korzy-
sta z kościelnej bazy noclegowej liczącej 190 miejsc. 
 W odległości 9 km od Kodnia leży wieś Kostomłoty, gdzie znajduje się jedyna 
na świecie neounicka parafia z cerkwią p.w. św. Nikity Męczennika. Obecnie pie-
czę nad parafią sprawują duchowni rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Po 
przejechaniu kolejnych 9 km turysta lub pielgrzym trafią na wieś Lebiedziew. Tutaj 
Jan II Sobieski osadził tatarów po zwycięstwie pod Chocimiem. Do roku 1886 ist-
niał tu meczet, ale obecnie pozostał tylko cmentarz muzułmański, tzw. mizar. Nie-
daleko (6,5 km) od omawianej wsi leży graniczne miasto i gmina Terespol. W mie-
ście znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Świętej Trójcy oraz cerkiew prawo-
sławna. Poza tym jest to przejście drogowe z nowoczesnym terminalem oraz przej-
ście krajowe. Obok Terespola leży największy suchy port w Europie, czyli węzeł 
przeładunkowy Małaszewicze. Warto zauważyć, że Terespol ma niezwykle bogatą 
historię. 

                                                 
18 Turystyczna encyklopedia Polski, red. M. Krygier, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2007,  

s. 561–562. 
19  J. Janicka, J. Koproń, Historia, tradycje i architektura sakralna w Jabłecznej na Podlasiu 

Południowym jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w: Turystyka religijna, 
op.cit., s. 125–139. 

20  A. Rękas, A.K. Mazurek-Kusiak, Kodeń jako transgraniczny ośrodek turystyki piel-
grzymkowej, w: Turystyka religijna, op.cit., s. 643–644. 
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 W odległości 17,5 km od Terespola leży wieś Pratulin. Tu znajduje się kościół 
pw. św. św. Piotra i Pawła, a jednocześnie sanktuarium poświęcone 13 unitom (mę-
czennikom podlaskim), którzy 24 stycznia 1874 roku zginęli z rąk carskich koza-
ków w obronie wiary katolickiej. Z wywiadu z księżmi wynika, że każdego roku 
przybywa tu około 30 tys. pielgrzymów, a ponad połowę z nich stanowią dzieci  
i młodzież. 
 Ostatnie 17,5 km na szlaku wiedzie do Janowa Podlaskiego. Jest to stare mia-
steczko wzmiankowane w dokumentach już w XV wieku. Biskupi łuccy posiadali 
tu dwa kościoły oraz zamek obronny, lecz budowle te uległy zniszczeniu w czasie 
wojny ze Szwedami. Obecnie znajduje się tutaj późnobarokowy pałac biskupów 
oraz barokowy kościół pw. św. Trójcy, w którego kryptach spoczywają zwłoki 
kilku biskupów, m.in. Adama Naruszewicza. Można tu także zobaczyć kamienną 
grotę, w której Adam Naruszewicz pisał Konstytucję 3 maja. W roku 1818 utwo-
rzono nową diecezję Janowską, lecz po powstaniu styczniowym została ona przez 
carat zlikwidowana. Od 1817 roku istnieje tu słynna na całym świecie stadnina koni 
arabskich. W okolicy Janowa znajduje się bogaty przyrodniczo i krajobrazowo Park 
Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu. 
 Niezwykłą zaletą wyznaczonego szlaku jest to, że podróż można odbywać 
autobusem, rowerem, a nawet konno po mało uczęszczanych drogach, jak też kaja-
kiem lub innym sprzętem pływającym po Bugu, który nazywany jest ostatnią dziką 
rzeką Europy.  
 Jak wynika z powyższych opisów oraz z cytowanej literatury, omawiany rejon 
już obecnie odgrywa dużą rolę w rozwoju regionalnej turystyki pielgrzymkowej.  
Z uwagi na bogactwo przyrodnicze, wielowiekową kulturowość i dzieje historii 
proponowany szlak można znacznie wzbogacić, opracowując programy edukacji 
turystycznej dla licealistów w zakresie takich przedmiotów szkolnych, jak: religia, 
biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne. Zarys 
takich wycieczek przedstawiono ankietowanej młodzieży ze szkół licealnych  
w różnych miastach Lubelszczyzny, uzyskując powszechną aprobatę. Aż 97,6% 
licealistów deklarowało chęć udziału w takich programach turystycznych, kiedy 
typowa turystyka pielgrzymkowa lub religijna budziły zainteresowanie zaledwie 
16,3–21,8% badanej populacji (rys. 3). 
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Rys. 3.  Deklarowana chęć uczestnictwa młodzieży licealnej: A – w turystyce piel-

grzymkowej, B – w turystyce religijnej, C – w turystyce edukacyjnej (historia, 
geografia, religia, biologia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne),  
D – brak chęci uczestnictwa we wzmiankowanych programach 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 4.  Główne sposoby wykorzystania wolnego czasu w roku szkolnym (weekendy, 

święta, ferie) 

Źródło: opracowanie własne. 
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 O konieczności szybkiej zmiany stylu nauczania w szkole świadczą chociażby 
wyniki badań nad spędzaniem czasu wolnego przez młodzież w roku szkolnym 
(rys. 3). Wynika stąd, że zaledwie 7,4% licealistów uprawia rekreację ruchową, 
30,9% udziela się towarzysko, a 37,8% populacji spędza czas na nauce. Tymczasem 
rajd rowerowy lub spływ kajakowy Wielokulturowym Nadbużańskim Szlakiem 
Religijnym będzie znakomitą lekcją wychowania fizycznego, sposobem zdobycia 
wiedzy z różnych przedmiotów oraz przeżyciem duchowym i patriotycznym,  
a także okresem, w którym uczniowie pobiorą naukę dobrego wychowania w co-
dziennym obcowaniu w trudnych sytuacjach. 
 Proponowane wyżej wyjazdy turystyczne młodzieży związane są z określo-
nymi kosztami, których zapewne szkoła nie będzie mogła pokryć, stąd pytano lice-
alistów o sytuację materialną (rys. 5). Z ich odpowiedzi wynika, że 14,4% respon-
dentów pochodzi z rodzin znajdujących się w ciężkiej i bardzo ciężkiej sytuacji 
materialnej, a pozostali oceniają swój status materialny jako średni (19,2%), dobry 
(43,3%) i bardzo dobry (29,2%). 
 

 
Rys. 5.  Sytuacja materialna młodzieży licealnej z Lublina, Białej Podlaskiej i Radzynia 

Podlaskiego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kiedy pytano licealistów o to, jaką sumę mogliby otrzymać w ciągu miesiąca 
od rodziców celem realizacji turystyki edukacyjnej, to okazało się, że tylko 13,4% 
respondentów nie mogłoby liczyć na żadną sumę, a pozostali mogliby otrzymać 
przynajmniej 50 zł miesięcznie (rys. 6). Wynika z tego, że szkoła musiałaby starać 
się o zewnętrzne źródło dofinansowania, aby wszystkich uczniów objąć nową for-
mą edukacji. 
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Rys. 6.  Deklarowana przez licealistów gotowość pokrycia kosztów turystyki eduka-

cyjnej w każdym miesiącu roku szkolnego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Podsumowanie 
 
 Wśród badanej młodzieży 16,3% respondentów nie deklarowało uczestnictwa 
w turystyce pielgrzymkowej, a 21,8% nie było zainteresowanych turystyką piel-
grzymkową. Tymczasem wyjątkowo zgodnie ogromna większość respondentów 
(97,6%) wyraziła chęć udziału w turystyce edukacyjnej z motywami religijnymi. 
Warto zaznaczyć, że w świetle innych badań21 tylko 17,5% populacji nie wyraziła 
chęci uczestnictwa w turystyce religijnej lub pielgrzymkowej. 
 Z powyższych rozważań wynika, że turystyka edukacyjna z motywami reli-
gijnymi jest nową formą dotarcia do części młodzieży, której coraz częściej brakuje 
wiedzy holistycznej, a także widoczne są braki w systemie uznawanych wartości. 
 Województwo lubelskie i proponowany szlak turystyczny stanowią dobry 
edukacyjny wzorzec zarówno w zakresie wielokulturowego współistnienia społe-
czeństwa, jak też w zakresie rożnych przedmiotów szkolnych22. Młodzież licealna 
jest ważnym, aczkolwiek ciągle mało docenianym segmentem rynku, do którego 
przemysł turystyczny powinien kierować swe odpowiednio przygotowane oferty. 

                                                 
21  G. Dyrda, T. Maciałek, Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec róż-

nych form turystyki religijnej w świetle wyników badań ankietowych, w: Turystyka religijna, 
op.cit., s. 211. 

22  B. Sawicki, J. Janicka, Region Lubelski jako świadectwo dziejowego współistnienia wielu 
kultur, których dziedzictwo sprzyja rozwojowi turystyki, w: Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI 
wieku – dystanse i przenikanie kultur, red. T. Studzienecki, Wyd. Academia Europa Nostra, Gdy-
nia–Lubieszynek 2009, s. 98. 
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Dzięki takiemu podejściu z pewnością skorzysta na tym młodzież licealna, jak też 
społeczność zamieszkująca obszary wiejskie, na których leży zaproponowany szlak 
turystyczny. Po prawidłowym zrealizowaniu zadań związanych z rozwojem tury-
styki regionalnej można przystąpić do pracy nad rozwojem turystyki transgranicz-
nej, która znacznie zwiększy ruch turystyczny. Należy jednak pamiętać o koniecz-
ności działań kompleksowych i systematycznych w zakresie rozbudowy bazy noc-
legowej, gastronomicznej oraz bazy towarzyszącej. 
 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS TOURISM  
IN THE BODER AREAS IN THE REGION OF THE BUG RIVER 

 
 

Summary 
 
 The present study considers the need to develop religious tourism in other dimen-
sions. Attention is drawn to its connections with the cultural, natural, educational, ac-
tive, and cross-border tourism. 
 This study provides an outline of the Multicultural Nadbużański Religious Route, 
which was presented to the secondary school students as an alternative to conventional 
religious tourism. It turned out that 97,6% of respondents declared that they participated 
in educational tourism that incorporated elements of religious tourism, with a majority 
of the respondents agreeing to bear the costs of the activities within the specified range. 
 This is a good prognosis not only for innovative teaching, but also for the devel-
opment of tourism in the rural areas in which this route was marked.  
 

Translated by Bogusław Sawicki 
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KAPLICZKI PRZYDROŻNE SZANSĄ ROZWOJU  
LOKALNEJ TURYSTYKI RELIGIJNEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Rozwój społeczno-ekonomiczny społeczności lokalnych jest wypadkową 
działania czynników przyrodniczych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. 
Pomijając dwa pierwsze, warto zwrócić uwagę na tzw. zasoby lub kapitały czynni-
ków społeczno-kulturowych. Każda społeczność lokalna takowe zasoby posiada. 
Dotyczą one kapitału ludzkiego i społecznego oraz wartości kulturowych tworzo-
nych przez ten kapitał. 
 Celem artykułu jest zwrócenie uwagi i podjęcie próby określenia roli kapli-
czek przydrożnych jako przykładów regionalnej sztuki ludowej w możliwościach 
ożywienia społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Sposobem takiego roz-
woju mogłaby być turystyka religijna wspierana przez lokalną społeczność i władze 
terytorialne. 
 Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu, materiałów 
urzędowych niektórych gmin, własne obserwacje autorów oraz rozmowy przepro-
wadzone z liderami wiejskimi. 
 
 
1. Istota i funkcje turystyki religijnej 
 
 Podróże podejmowane przede wszystkim ze względów religijno-poznawczych 
określa się mianem turystyki religijnej. W tych migracjach miejsce święte nie jest 
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zazwyczaj punktem docelowym, lecz znajduje się na trasie podróży odbywanej  
w celu poznania miejscowości położonych w danym kraju, regionie lub nawet na 
określonym szlaku. Turyści wykorzystują nieraz część swojej podróży na krótszy 
lub dłuższy wypoczynek. I choć uczestniczą w codziennej mszy świętej, we wspól-
nych modlitwach, odwiedzają po drodze kościoły, sanktuaria, to główny motyw ich 
podróży nie jest tylko religijny, lecz również poznawczy. 
 Swoistą formą turystyki religijnej jest turystyka pielgrzymkowa. Turystykę tę 
charakteryzuje wyraźnie określony i wysunięty na pierwszy plan motyw religijny. 
Celem podróży i pobytu jest dotarcie do świętego miejsca, ośrodka kultu religijnego 
i poświęcenie się modlitwie, medytacji, pokucie i innym formom pobożności1. 
 Pielgrzymka jest przede wszystkim aktem religijnym, podczas gdy turystyka 
religijna większy nacisk kładzie na przeżycia natury ogólno-kulturalnej i poznaw-
czej2. 
 Turystyka religijna oraz specyficzna jej forma turystyczno-pielgrzymkowa 
stanowią element rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego danego ośrodka, 
miejscowości, lokalności, regionu, kraju. 
 Funkcja ekonomiczna turystyki religijnej sprowadza się do rozwoju infra-
struktury transportowej, hotelarsko-gastronomicznej ukierunkowanej na popyt tury-
stów. W działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu pielgrzymkowego są 
również obecne inne sektory usługowo-produkcyjne. Przykładowo można tu wy-
mienić produkcję i handel pamiątkami, dewocjonaliami, napojami chłodzącymi, 
artykułami poligraficznymi, sektor kongresów o tematyce religijnej, biura organiza-
cji podróży pielgrzymkowych3. 
 Turystyka pielgrzymkowa (religijna) pełni również funkcję kulturalną, jest 
nośnikiem wartości kulturalnych. Większość ośrodków pielgrzymkowych obok 
głównego miejsca sprawowania kultu religijnego jest także miejscem kulturalnym. 
Występują w nich takie dobra kultury, jak m.in.: architektura sakralna, sztuka reli-
gijna, muzyka, liturgia. Stanowią one miejsca kontemplacji piękna i harmonii dzieł 
rąk ludzkich4. Realizacja tych dwóch funkcji zachodzi na poziomie krajowym,  
ponadregionalnym, regionalnym, lokalnym i na poziomie miejscowości, bowiem 
ośrodki kultu religijnego mogą mieć tak zróżnicowaną rangę5. 

                                                 
1  A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka re-

ligijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,  
s. 31. 

2  Ibidem, s. 47. 
3  W.W. Gaworecki, Rola turystyki w promocji wartości religijnych i kształtowaniu spra-

wiedliwości społecznej. Tezy szczegółowe, w: Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 22. 

4  Ibidem, s. 21. 
5  A. Jackowski, Główne problemy turystyki religijnej na świecie, w: Turystyka religijno- 

-pielgrzymkowa, op.cit., s. 51. 
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2. Kapliczki przydrożne oraz ich znaczenie 
 
 Problem kapliczek odnosi się do poziomu lokalnego i miejscowości. Posiada 
on zatem charakter religijności lokalnej, która nie w pełni jest doceniana. Kapliczki 
przydrożne jako obiekty wartości religijnej nie stanowią obecnie i długo jeszcze nie 
będą stanowiły obiektów zainteresowania turystyki religijno-pielgrzymkowej. Bar-
dziej są znane i pielęgnowane przez społeczność lokalną a nie regionalną czy po-
nadregionalną. 
 Kapliczka przydrożna jest to niewielka budowla kultowa, obiekt sztuki mate-
rialnej wykonany najczęściej w formie wolno stojącego domku drewnianego lub 
murowanego bądź też wieżyczki z wnękami lub ozdobnej skrzynki zawieszonej na 
drzewie. 
 Kapliczki budowane z kamienia i cegły stanowią swoiste dzieła sztuki ludo-
wej. Prostota formy i znajdujące się w nich rzeźby świętych wywołują zachwyt  
i podziw dla ich twórców.  
 Kapliczki przydrożne stoją w miejscach, które społeczność miejscowa uznaje 
za szczególnie znaczące. Zwykle wiążą się one z ważnymi wydarzeniami lub wiarą 
w błąkanie się istot nadprzyrodzonych. Kapliczki stawiano w obrębie wsi, wśród 
zabudowań, za wsią na rozstajach dróg lub wieszano na przydrożnych drzewach. 
Bardzo często spotyka się je w miejscach cudownych objawień lub na mogiłach 
ludzi pochowanych w lesie. Dużo kapliczek i krzyży budowano również w czasie 
nieszczęść oraz wielkich wydarzeń historycznych i religijnych. Często miały one 
stanowić zaporę broniącą złym siłom wejścia na teren wsi, chroniąc przed pomorem 
lub innymi klęskami6. Przydrożne kapliczki i krzyże stawiano w różnych inten-
cjach, np. aby otrzymać błogosławieństwa na urodzajne miejsca, z okazji narodzin, 
chrzcin, wesel, a także założenia gospodarstwa rolnego. Często proszono w ten 
sposób o powrót do zdrowia. Powodem wznoszenia kapliczek była też chęć prze-
błagania Boga za winy, uproszenie o łaskę lub też ochronę przed niebezpieczeń-
stwem powstania pożaru.  
 Pierwsze kapliczki, pełniące funkcję kaplic przeznaczonych do modlitwy 
wznosili przy swoich dworach ludzie zamożni. Biedniejsi stawiali słupy, często 
przykryte daszkiem, z postaciami Chrystusa, Matki Boskiej lub figurami innych 
świętych. Fundatorem kapliczek była niekiedy cała społeczność wiejska. Także 
niektórzy zamożniejsi gospodarze stawiali kapliczki samodzielnie, przez co pragnę-
li wyróżnić siebie i rodzinę w społeczności lokalnej7.  
 Na kapliczkach umieszczano zwykle datę ich powstania, niekiedy początkowe 
słowa modlitwy, ale bardzo rzadko umieszczano na nich nazwisko wykonawcy. 

                                                 
6  T. Seweryn, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, PAX, Warszawa 1998.  
7  Zob. Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny – kultura ludowa, red. A. Gauda, Polskie To-

warzystwo Ludoznawcze, Oddział w Lublinie, Lublin 2001, s. 61.  
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Znane obecnie nazwiska rzeźbiarzy zachowały się tylko dzięki przekazom ustnym, 
zapiskom parafialnym oraz nielicznym podpisom. Rzeźby umieszczane w kaplicz-
kach są przeważnie drewniane, polichromowane, rzadziej natomiast kamienne. 
Większość z nich ma charakter ludowy. Oprócz rzeźb (szczególnie drewnianych)  
w kapliczkach, przeważnie domkowych, często znajdują się obrazy ludowe przed-
stawiające świętych, malowane na płótnie lub desce.  
 Przydrożne kapliczki obecne w krajobrazie wiejskim od najdawniejszych 
czasów są dzisiaj przykładem pamięci i świadomości społecznej mieszkańców wsi. 
O wielkim ich wpływie na życie i obyczaje oraz kulturę religijną wsi świadczą 
organizowane od średniowiecza procesje. Aby wyprosić pomyślne plony, procesja 
taka chodziła po polach z krzyżami i chorągwiami, śpiewając pobożne pieśni.  
W niektórych regionach Polski zwyczaj ten powszechny był w XIX wieku, a na 
przykład na Kielecczyźnie, Rzeszowszczyźnie czy w okolicach Hrubieszowa prze-
trwał do dzisiaj. Przydrożne kapliczki nie tylko należą do kultury wsi polskiej, sta-
nowiąc ozdobę jej krajobrazu i odbicie twórczego ducha oraz artystycznych cech 
wiejskiego społeczeństwa, ale są one przede wszystkim wyrazem wiary minionych 
pokoleń. Kapliczki stanowiły w przeszłości pewnego rodzaju katechizm, swoistą 
formę nauczania Kościoła, miały wpływ na kształtowanie oblicza wspólnot wiej-
skich. 
 Twórcy kapliczek przydrożnych oraz znajdujących się w nich świątków trak-
towali swoją pracę jako drogę do zbawienia. Także motywy i intencje ich fundato-
rów miały zawsze podłoże religijne. W tworzeniu tych dzieł kultury religijnej lu-
dowi artyści, często bezimienni, czasami nawet niepiśmienni, wyrażali swoje po-
bożne uczucia i uniesienia. Z niektórymi kapliczkami miejscowa ludność jest zżyta 
jak z własnym domem, polem i dobytkiem. Kapliczki wrosły w społeczność wiej-
ską, są związane z historią mieszkańców i będąc dla nich oazami modlitwy, religij-
nego kultu, otaczane są miłością, pietyzmem i codzienną troską. 
 Jeszcze dziś we wsiach, w pobliżu których nie ma kościoła, przy kapliczkach 
przydrożnych odbywają się nabożeństwa majowe i uroczystości z okazji święcenia 
pól, a także święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. 
 Religijność wiejska charakteryzuje się kilkoma podstawowymi właściwo-
ściami. Na pierwszym miejscu należy wymienić oblicze społeczne religii. Religia 
na wsi jest sprawą życia zbiorowego, czego przykładem są zbiorowe modlitwy  
i wędrówki. Drugą cechą religijności wiejskiej jest sensualizm, wrażliwość, wiara  
i świętość. Cechy te przejawiają się gorliwym kulcie wizerunku Matki Boskiej. 
Przykładem charakteryzowanej tu postawy jest także wygląd ośrodków kultu piel-
grzymkowego. Ich kształt, uformowanie krajobrazu i architektury, stroje uczestni-
ków inscenizacji – wszystko to stanowi wierne odwzorowanie oryginału. Cechą 
religijności wiejskiej jest też socjomorfizm rozumiany jako przenoszenie na święte 
postacie wyobrażeń i ról znanych z rzeczywistości wioskowej, i tak np. św. Piotr 
według tradycji ludowej pełnił funkcję ekonoma. 
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 O specyfice religijności ludowej (wiejskiej) świadczy też partykularyzm pole-
gający na tym, że udział w danym kulcie zdeterminowany jest faktem przynależno-
ści do rodziny, społeczności wioskowej, do całej zbiorowości parafialnej. W rodzi-
nach odmawiano modlitwy ogólnie znane, ale też takie, które stanowiły niejako 
„własność” domowników. Wsie miały swoich ulubionych patronów, do których 
kierowane były specjalne modlitwy. Mieszkańcy danej okolicy darzyli zwykle 
większą estymą wybrane miejsce kultu, przedkładając je nad inne, wierzyli, że aku-
rat dany obraz ma większą moc od pozostałych. „Ten swoisty partykularyzm znaj-
dował wyraz w łączeniu sfery wiary i praktyk religijnych z życiem codziennym wsi. 
Przejawiało się to zwłaszcza w wyznaczaniu poszczególnym świętym określonych 
specjalności i precyzowaniu ich kompetencji w załatwianiu różnych spraw. Obar-
czani taką odpowiedzialnością (św. Roch miał chronić trzodę przed chorobami,  
św. Agata powinna strzec przed pożarem, św. Antoni miał za zadanie odnajdywanie 
zguby), święci byli ponadto wpisywani do kalendarza rolniczego, patronując kolej-
nym zabiegom i czynnościom gospodarskim (np. na „św. Bartłomieja śmiało żyto 
siej”, na „św. Jana ruszajmy do siana”, na „św. Roch w stodole groch”)”8. W takim 
obrazie religijności wiejskiej istotną rolę pełniły również kapliczki świętych. 
 
 
3. Potrzeba opieki nad kapliczkami przydrożnymi  
 
 Na naszych oczach na skutek naturalnego zużycia bezpowrotnie znika  
z krajobrazu wiejskiego wiele kapliczek – tych cennych przydrożnych znaków 
chrześcijańskiej pobożności. Niszczeją ukryte w cieniu starych, zgarbionych i po-
chylonych drzew. Rozsypują się i zapadają w ziemię, wyniosłe, kamienne, kiedyś 
stojące prosto jak świece figury. Z kapliczkami dzieje się to samo, co z człowie-
kiem, który z każdym rokiem pochyla się, więdnie i kurczy.  
 Okradanie kapliczek w celach handlowych zdarza się coraz częściej; jest to 
barbarzyńska praktyka, godna najwyższego potępienia. Znawcy sztuki ludowej  
i interesowni zbieracze „staroci” wyłudzili od prostego ludu wiele unikalnych nie-
raz dzieł sztuki w zamian za kolorowe, tandetne oleodruki. Coraz częściej zdarza 
się więc, że wydrążone w grubych pniach wnęki, względnie wykute w skale domki, 
w których kiedyś znajdowały się cenne i piękne rzeźby, świecą pustką. Obrabowana 
kapliczka staje się martwa i zimna jakby duch z niej uleciał. A wszystko to, co jesz-
cze ostało się przed grabieżą „zbieraczy” penetrujących wsie i miasteczka, nie 
przedstawia już większej wartości.  
 Wygląd kapliczek i pozostałych w nich figur dbałość o nie dawać powinien 
chlubne świadectwo lokalnemu duchowieństwu oraz stanowić powiną legitymację 

                                                 
8  I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 510. 
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pobożności okolicznej ludności. Te ciekawe, piękne dzieła sztuki ludowej decydują 
również o turystycznej atrakcyjności regionu i miejscowości. Jeżeli zaś zaistnieje 
potrzeba przeniesienia najcenniejszych okazów do przechowania, np. do muzeum 
celem ich zabezpieczenia, to nie należałoby lokalnego krajobrazu zaśmiecać fa-
bryczną tandetą, porcelanowymi odlewami. Te różne gipsowe „niepokalane”, które 
zajmują w kapliczkach miejsce po zaginionych, skradzionych czy sprzedanych 
dawnych ich „mieszkańcach”, są obcą i jakby nieswojską naroślą, importowaną  
z innego świata. Rażą swym niedopasowaniem do naturalnego otoczenia, rabują 
urok, zabijają ducha swoją martwością. Nie powstały one bowiem na oczach miej-
scowej ludności i nie toczyły się wokół nich dyskusje. Są jak ubranie kupione  
w mieście – praktyczne, tanie i poręczne, ale zuniformizowane i pozbawione indy-
widualności.  
 Konieczne zatem staje się dbanie o kapliczki przydrożne i troska o to, by  
w miejsce skradzionych czy przeniesionych do muzeum świątków zapewniać dzieła 
nowe, wykonane przez żyjących artystów ludowych. Niech od nowa wrastają  
w krajobraz, stając się także dokumentem współczesnych czasów9. 
 Pojawia się zatem potrzeba ochrony tych cennych reliktów ludowej kultury 
materialnej nie tylko ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną, estetyczną 
i emocjonalną, ale przede wszystkim dydaktyczną i wychowawczą. 
 Przykładem tego typu działań może być ruch „Małej Szkoły”, który powstał 
jako spontaniczna reakcja na program zamykania przez władze gmin małych wiej-
skich szkół. Protesty mające miejsce w ramach akcji tego ruchu były szeroko pre-
zentowane przez media. Rodzice uczniów okupowali, często przez wiele miesięcy, 
budynki szkół. Ruch, początkowo spontaniczny, przyjął po pewnym czasie formy 
organizacyjne, znalazł wsparcie poza terenem wiejskim wśród ludzi angażujących 
się społecznie na rzecz oświaty. Ruch po początkowej fazie protestu przekształcił 
się w lokalne stowarzyszenia, które przejmują od władz gminnych likwidowane 
szkoły, ażeby prowadzić je samodzielnie. Działacze ruchu w taki oto sposób przed-
stawiają prowadzone przez siebie szkoły: „Wiele szkół ma niepowtarzalny charak-
ter. Potrafią aktywnie kultywować tradycję swojego regionu, w której w naturalny 
sposób przeplatają się historia z nowoczesnością. Programy dotyczące edukacji 
regionalnej często jednoczą wieś. Można powiedzieć, że dzięki realizacji programu 
regionalnego szkoła nawiązuje bliższe, rodzinne stosunki z całą wsią. Gdy szkoła 
wchodzi do domu, to i dom wchodzi do szkoły”. W opisach zajęć prowadzonych  
w szkołach pojawiają się inicjatywy mające pobudzić zainteresowanie lokalną tra-
dycją. Oto jeden z takich przykładów: „U nas w Kunkowej jest taki zwyczaj, że na 
pamiątkę miłych i dobrych zdarzeń ludzie stawiali przydrożne krzyże albo kaplicz-
ki. Kiedy udało nam się uratować szkołę, postanowiliśmy, że będziemy się zajmo-

                                                 
9  Zob. strona internetowa: www.powiat.mielec.pl/zsycku/parafia/kapliczki.  
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wać odnawianiem tych krzyży i kapliczek. Niektóre są wyjątkowo piękne i stare, 
jeszcze z XIX wieku, ale bardzo zniszczone”. 
 „Tematem zajęć „Moja rodzinna miejscowość” jest określenie położenia, 
nazw poszczególnych części czy przysiółków wsi. Realizując go, organizowaliśmy 
spotkania ze starszymi ludźmi, wysłuchiwaliśmy ich opowieści o przeszłości wsi, 
wykonując jednocześnie dokumentację faktograficzną. Inny temat to „Dzieje mojej 
wsi w legendzie i historii”. Zebraliśmy legendy o Kunkowej, urządziliśmy wystawę 
ilustracji do legend”10. Jest to jeden z przykładów zorganizowanej działalności 
skierowanej na ochronę kultury materialnej, jaką stanowią kapliczki przydrożne. 
Ochrona tych cennych obiektów musi być powinnością parafii, jej duchowieństwa, 
parafian oraz lokalnego samorządu terytorialnego (władzy lokalnej). 
 
 
4. Turystyczne zagospodarowanie kapliczek przydrożnych 
 
 Zachodzi pilna potrzeba zagospodarowania turystycznego miejsc, w których 
znajdują się przydrożne kapliczki i krzyże. Należy zaplanować lokalne i ponadlo-
kalne trasy i szlaki turystyczne w gminach, powiatach oraz sporządzić ich opis.  
 Tematyka szlaku turystycznego dziedzictwa kulturowego krzyży i kapliczek 
przydrożnych może być różnorodna. Szlak taki mógłby być dobrym przykładem 
odprawiania nabożeństw majowych, organizowania procesji, poszukiwania i two-
rzenia legend i podań ludowych dotyczących miejsc i obiektów sakralnych, organi-
zowania spotkań artystów i twórców ludowych połączonych z wymianą poglądów  
i doświadczeń z miejscowymi twórcami ludowymi. Wszystko to z kolei miałoby 
istotny wpływ na rozwój małych, często nieodkrytych dotąd miejscowości, które 
mają więcej atutów niż tylko stary, zapomniany krzyż czy zabytkowa przydrożna 
kapliczka.  
 Szlak krzyży i kapliczek przydrożnych może stanowić produkt turystyczny, 
dzięki któremu społeczność lokalna będzie mogła wpłynąć na zwiększenie atrak-
cyjności turystycznej swojego regionu11. Taki szlak ma szanse funkcjonować wów-
czas, gdy w prace nad przygotowaniem go włączy się miejscowa ludność. Trzeba 
zatem wielu starań związanych z utrzymaniem takiego szlaku w odpowiednim sta-
nie, aby jego uroda cieszyła nie tylko lokalnych mieszkańców, ale także turystów. 
W tym celu niezbędna jest pomoc społeczności lokalnej, obcującej na co dzień  
z kapliczkami i krzyżami przydrożnymi. Los tych obiektów nie może być obojętny 
proboszczom i radom parafialnym, które powinny zaangażować się w ich utrzyma-

                                                 
10  Cyt. za: G. Pyszczek, Środowiska kultywujące tradycje lokalne – społeczne otoczenie  

i uwarunkowania, w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 197. 

11  Przykładem takiego szlaku w Wielkopolsce jest Szlak Kościołów Drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka. 
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nie. Konieczne też będzie wsparcie finansowe ze strony samorządów terytorialnych 
oraz prowadzenie przez nie działań związanych z promocją szlaku kapliczek i krzy-
ży przydrożnych jako produktu turystyki wiejskiej (częstokroć pomoc ta jest decy-
dująca dla przetrwania kapliczek).  
 Piękno tych „pereł polskiego krajobrazu wiejskiego”, artystyczna forma, war-
tości, jakie ze sobą niosą, a także ich historia – to dość by zająć się nimi także od 
strony dokumentacyjnej, archiwistycznej, wydawniczej, zapewniając im właściwą 
promocję.  
 Podstawowym celem tych działań jest uchronienie od zapomnienia i zacho-
wanie dla kolejnych pokoleń miejscowej ludności i turystów kapliczek i krzyży 
przydrożnych12. Pierwszym krokiem idącym w tym kierunku powinno być zinwen-
taryzowanie wszystkich atrakcji regionu i wyselekcjonowanie tych, które są najcie-
kawsze pod względem turystycznym. W tym celu można posłużyć się następujący-
mi pięcioma kryteriami popartymi odpowiednią punktacją:  

 kryterium jakości – które służyłoby ocenie: wyglądu zewnętrznego, funk-
cjonowania atrakcji, przyjazności dla turystów itp. Za wyjątkową jakość 
przyznawano by 2 punkty, za przeciętną – l punkt, a za słabą – 0 punktów; 

 kryterium autentyczności – rozumianej jako przynależność danej atrakcji 
do dziedzictwa kulturowego obszaru. Przyznawano by 2 punkty, gdy atrak-
cja byłaby zgodna z tradycją lokalną; 1 punkt, gdy znaczenie atrakcji było-
by neutralne i 0 punktów za niezgodność z lokalną tradycją;  

 kryterium wyjątkowości – rozumianej jako możliwość doświadczenia 
czegoś nowego. Za unikatowość atrakcji w skali krajowej przyznawano by 
2 punkty. W sytuacji, gdy atrakcja byłaby zakwalifikowana jako nieliczna 
w skali regionu – 1 punkt i 0 punktów za tzw. atrakcję typową; 

 kryterium aktywności – rozumianej jako czynne uczestnictwo turystów  
w atrakcji. Za różne możliwości aktywności przyznawano by 2 punkty, za 
niezbyt szeroki zakres aktywności – 1 punkt, a za brak możliwości aktyw-
nego uczestnictwa w atrakcji – 0 punktów;  

 kryterium siły przyciągania – jeżeli atrakcja skupia dużą liczbę turystów 
należałoby przyznać 2 punkty, za małą liczbę gości – l punkt oraz 0 punk-
tów za brak zainteresowania wśród turystów13.  

 Metoda punktowej oceny i selekcji atrakcji turystycznych wybranego miejsca 
wskazuje na to, że atrakcje, które otrzymały największą liczbę punktów klasyfiko-
wane są jako atrakcje główne trasy szlaku (są to krzyże, kapliczki, figury przydroż-
ne, sanktuaria maryjne, drewniane kościoły). Pozostałe świątynie znajdujące się na 

                                                 
12  J. Sikora, Społeczno-ekonomiczne problemy trwania kapliczek przydrożnych w społecz-

ności lokalnej jako przykładu sztuki ludowej, w: Współprzestrzenie ekonomii i sztuki (red.  
N. Krzyżanowska, K. Nowak), Motivex, Poznań 2010, s. 77. 

13  Zob. J. Majewski, B. Lane, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Warszawa 2003, s. 69  
i nast. 
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szlaku należy uznać za dodatkowe atrakcje. Aby poszerzyć atrakcyjność turystycz-
ną badanego terenu, można także wyodrębnić atrakcje uzupełniające (nie sakralne), 
takie jak: wiatraki, pałace, dworki, ratusze itp.  
 Opracowany szlak krzyży i kapliczek przydrożnych może być interesującym 
produktem turystyki wiejskiej. Rdzeniem takiego produktu są możliwości poznania 
dziedzictwa kulturowego wsi, motywy wyjazdu, przeżycia wewnętrzne, specyficz-
na atmosfera przepełniona „wiejskością”. Produkt rzeczywisty to pakiet usług (ta-
kich jak baza noclegowa, gastronomiczna i komunikacyjna) skierowany głównie do 
uczestników pielgrzymek i podróży religijnych. Ważnym fragmentem struktury 
produktu turystycznego jest także produkt poszerzony (dodany). Stanowią go te 
cechy, które warunkują jego branding (wyróżnienie rynkowe). Produkt poszerzony 
tworzą wszelkie usługi uatrakcyjniające pobyt gości, np. sprzedaż pamiątek, dewo-
cjonaliów, wizualizacja lokalnych legend, pogadanki z księdzem i mieszkańcami, 
degustacja rodzimych potraw.  
 W tworzeniu szlaku krzyży i kapliczek przydrożnych na wybranym terenie 
powinno dążyć się do stworzenia takiego produktu turystycznego, dzięki któremu 
lokalna społeczność będzie mogła wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności swojego 
regionu, a co za tym idzie – na zintensyfikowanie rozwoju obszarów wiejskich.  
 Aby obszar stał się atrakcyjny turystycznie należy zaprezentować turystom 
walory kulturowe umożliwiające poznanie miejscowych zwyczajów, tradycji i hi-
storii. Warto także zainteresować ich lokalnymi wyrobami sztuki ludowej, rzemio-
słem, muzyką. Z drugiej strony należy wskazać potencjalnym przybyszom pewne 
walory ekonomiczne, tj. konkurencyjność cen rozmaitych towarów i usług w sto-
sunku do cen w sąsiednich miejscowościach, łatwy dostęp do korzystania z przed-
stawionej oferty turystycznej, niskie koszty podróży, wygodną bazę noclegową 
itp.14 
 Działania takie z pewnością będą wpływały na decyzje turystów dotyczące ich 
przyjazdu do danej miejscowości, gminy lub regionu. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Kapliczki przydrożne dostarczają wielu powodów i okazji, by się nimi zająć 
zarówno od strony naukowej, dokumentacyjnej, archiwistycznej, wydawniczej, jak 
i promocyjnej. Na obszarach wiejskich jest jeszcze wiele miejsc „nieodkrytych”  
i mało wyeksponowanych, lecz nie mniej ciekawych. Nie każdy bowiem kościół 
musi pełnić funkcję sanktuarium i nie tylko pałace, parki, dworki są wykładnią 
wartości turystycznej danego miejsca. Każda kapliczka przydrożna i każdy stary 
krzyż kryją w sobie pewną historię, tworzą dziedzictwo polskiej wsi, wyrażają isto-

                                                 
14  W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2000. 
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tę wiary ludu. Obiekty te ze swoją unikalną wartością tworzą potencjał, który nale-
ży wykorzystać na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. 
 
 

ROADSIDE SHRINES AS OPPORTUNITIES FOR LOCAL DEVELOPMENT 
OF RELIGIOUS TOURISM 

 
 

Summary 
 
 The aim of the present paper is to present the opportunities for tourism-oriented 
adaptation of roadside shrines and, based on these locations, for creation of religious 
tourism trails in individual regions. These activities would contribute to social and eco-
nomic revival in rural regions. The paper also demonstrates the essence of religious 
tourism, importance of roadside shrines to local communities and opportunities for 
tourism-oriented adaptation and the need for their protection and saving from damage.  
 

Translated by Jan Sikora 
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Wstęp  
 
 Odbywające się na terenie Hiszpanii fiesty religijne należą niewątpliwie do 
jednych z ciekawszych imprez o charakterze etno-kulturowym, jakie przez cały rok 
odbywają się w tym kraju. Dominującą religią w Hiszpanii jest katolicyzm: za jego 
wyznawców uważa się tam 96% mieszkańców1. W każdej miejscowości organizo-
wane są obchody ważnych świąt religijnych, a także – przynajmniej raz w roku – 
wszystkie obowiązki odkładane są na bok z powodu święta na cześć świętego lub 
patrona kościoła. W Hiszpanii wielkie święta Kościoła katolickiego obchodzi się 
bardzo intensywnie z ogromnym zaangażowaniem, organizując je w postaci fiest, 
łącząc aspekt poważny i podniosły (uroczystość kościelna) z zabawą. Dominuje 
przekonanie, że święta takie mają ogromne znaczenie, ponieważ symbolizują  
i umacniają miejscową dumę, powodują wzrost patriotyzmu lokalnego i służą bu-
dowaniu wspólnej tożsamości. Komitety organizacyjne przez cały rok zbierają pie-
niądze, planują dekoracje i przygotowują wszystkie potrzebne rzeczy, co bardzo 
jednoczy ludzi, a także prowadzą działalność charytatywną. W niektórych fiestach 
członkowie różnych rodzin pełnią stałe funkcje, które przechodzą z pokolenia na 
pokolenie. Głównym wydarzeniem każdego święta jest procesja po mszy, w trakcie 
której niesiony jest obraz z wizerunkiem świętego. Następnie rozpoczynają się 

                                                 
1  Popularna encyklopedia powszechna. Kontynenty i państwa – Europa, cz. II, Grupa Wy-

dawnicza Bertelsmann, Kraków 2000, s. 117 
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uroczystości świeckie – zazwyczaj są to tańce i biesiady z pokazem petard i muzyką 
dobiegającą z głośników umieszczonych na wieży kościoła. W czasie tych zabaw 
wino „leje się strumieniami”. Fiesty nie gromadzą widzów, tylko uczestników.  
W fiestach hiszpańskich wyraźnie widać również elementy pogańskie, które przed 
wiekami Kościół katolicki dopuścił, by zjednać sobie wyznawców2. 
 Z roku na rok fiesty hiszpańskie – także religijne – przyciągają także coraz 
liczniejsze rzesze turystów, dla których udział w nich jest doskonałym sposobem na 
oryginalne spędzenie czasu wolnego lub wakacyjnego. Obecnie niektóre fiesty są 
często przygotowywane wręcz z myślą o turystach, nierzadko przeradzając się  
w duży biznes turystyczny zarabiający na tradycji3. W globalizującym się świecie 
tradycja i pielęgnacja dawnych zwyczajów ulega zatraceniu, a ludzie (zwłaszcza 
młodzi) większy nacisk kładą na zabawę aniżeli na głębokie przeżycia duchowe.  
 W niniejszym artykule analizie poddano opinie młodych ludzi (studiujących, 
podróżujących, uczestniczących w międzyuczelnianych wymianach) na temat fiest 
religijnych w Hiszpanii. Badaniu poddano dwie grupy narodowościowe: Hiszpa-
nów, dla których fiesty religijne są ceremoniami znanymi od dziecka oraz Polaków. 
Polska też jest krajem, w którym przeważają katolicy (91%)4, lecz święta religijne 
obchodzone są tu w sposób diametralnie odmienny aniżeli na Półwyspie Iberyj-
skim, tzn. z olbrzymią powagą i pietyzmem. Należy podkreślić, że młodzi Polacy 
podczas podróży chętnie uczestniczą w obrzędach religijnych innych grup kulturo-
wych czy religijnych, stąd też mają na ten temat własne opinie. 
 Ocenie ankietowanych poddano trzy ważne święta religijne celebrowane  
w całej Hiszpanii, tj. Wielki Tydzień (Semana Santa), Święto Trzech Króli (Noche 
de Reyes) i Boże Ciało (Corpus Christi), a także andaluzyjski Festiwal Majowych 
Krzyży (Las Cruces de Mayo) oraz pielgrzymkę (romería) do El Rocio w Andaluzji 
odbywaną w Zielone Świątki. Zwrócono też uwagę na inne fiesty wyszczególnione 
przez ankietowanych. Przyjrzano się tym wydarzeniom zarówno w aspekcie religij-
nym, jak i pod względem atrakcjności turystycznej. 
 
 

                                                 
2  M.L. Graff, Spokojnie, to tylko Hiszpania. Przewodnik po różnicach kulturowych, Wyd. 

Newsweek Polska, Warszawa 2007, s. 123; J. Zaborowska, Hiszpania – Podróże marzeń, Media-
profit, Warszawa 2005, s. 74–76. 

3  Pisałyśmy na ten temat w artykule: K. Buczkowska, E. Malchrowicz, Fiesty hiszpańskie 
– jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów?, „Turystyka Kulturowa” 2010,  
nr 46, s. 18–38; 

4  Popularna encyklopedia…, op.cit., Kraków 2000, s. 215. 
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1. Wybrane hiszpańskie fiesty religijne dawniej (aspekt tradycyji) oraz obecnie 
(aspekt turyki)  

 
  Poniżej zaprezentowano wybrane święta religijne obchodzone w Hiszpanii, 
ich tradycję oraz znaczenie dla współczesnej turystyki. 
 Semana Santa – Wielki Tydzień (na przykładzie Sewilli) 
  Dla katolików na całym świecie męka i zmartwychwstanie Chrystusa to naj-
ważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym, obchodzone niezwykle uroczy-
ście. Jednak świętowanie Wielkiego Tygodnia prawdopodobnie nigdzie indziej nie 
zyskało tak niezwykłej oprawy jak w Hiszpanii. Stało się tak za sprawą konfraterni 
– religijnych lub świeckich bractw. Choć najstarsze dokumenty mówiące o obcho-
dach Wielkiego Tygodnia – Semana Santa pochodzą z XVI w., historycy podają, że 
już dwa stulecia wcześniej w wybranych miastach Hiszpanii organizowana była  
(w sposób spontaniczny) wielkopostna droga krzyżowa. I choć dziś procesje odby-
wają się niemal w całym kraju, to najhuczniej obchodzone są w Sewilli. Obchody 
Wielkiego Tygodnia weszły tu na stałe do kalendarza imprez masowych w XIX 
wieku i dziś jest to niewątpliwie wydarzenie, którego bezwzględnie nie można opu-
ścić, będąc w Hiszpanii koło Wielkanocny. Każda z konfraterni prowadzi swoją 
własną procesję. Codziennie przez cały Wielki Tydzień odbywa się ich kilka. Po-
szczególne pochody wyróżniają się niesionymi figurami i strojami, niemniej sposób 
organizacji jest zasadniczo taki sam. Głównym celem przyświecającym wszystkim 
bractwom jest oddanie czci tajemnicy Męki Pańskiej oraz odbycie pokuty. Procesje 
są odtworzeniem drogi krzyżowej i jej poszczególnych stacji, które są porozrzucane 
po całym mieście. Wszystko odbywa się przy dźwiękach bębnów, trąbek i rogów. 
W procesji idą także lamentujące kobiety (żałobnice) ze świecami, ubrane w ciem-
ne peleryny oraz pokutnicy ubrani w skromne tuniki przewiązane powrozem. Na 
głowach mają oni kaptury przysłaniające twarz, tak aby nie można było odgadnąć, 
kto odbywa pokutę. Wokół gromadzą się mieszkańcy oraz turyści5. 
  Uczestnicząc w Semana Santa, można łatwo zauważyć, że Hiszpanom nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby brać udział w procesji i jednocześnie jeść, pić (także wi-
no) i śmiać się – takie zachowanie nie mogłoby mieć miejsca na przykład w rów-
nież katolickiej Polsce. Podczas obchodów tego święta wyraźnie widać, jak miesza-
ją się elementy religijne z ludowymi. Hiszpanie wyrażają swoją religijność na ze-
wnątrz, z wielką ekspresją – radują się, śpiewają i wykrzykują do Maryi „Guapa! 
Guapa!” (Piękna! Piękna!). Istnieje pogląd, że Hiszpanie tak „głośno” obchodzą 
Semana Santa, gdyż chcą w ten sposób zademonstrować swoją religijność przed 
muzułmanami oraz wyższość religii chrześcijańskiej nad islamem. Przy okazji uda-
ło im się stworzyć wielką atrakcję turystyczną. 

                                                 
5  K. Sawala, W. Krawczyk, J. Bednarski, Wielkie fiesty Europy, Oficyna Wydawnicza 

ATENA, Poznań 2005, s. 56–61. 
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  O komercjalizacji tego święta religijnego świadczy zaprezentowany w tabeli 1 
pakiet turystyczny6 oraz oficjalna strona internetowa obchodów Wielkiego Tygo-
dnia w Sewilli: www.semana-santa.org, na której turysta znajdzie wszelkie infor-
macje o święcie, o mieście oraz o infrastrukturze turystycznej Sewilli. 

Tabela 1 
Oferta turystyczna pt.: „Sewilla: Playas y Procesiones” („Sewilla – plaże i procesje”) 

 
Dzień Program 

1 Przejazd z Barcelony do Sewilli 

2 Czas wolny na uczestnictwo w obchodach Semana Santa 

3 Zwiedzanie okolicznych miasteczek słynących z najpiękniejszych plaż 

4 Zwiedzanie okolicznych miast 

5 Sewilla–Barcelona 
 
Źródło:  Semana Santa, circuitos y estancias (Semana Santa – pobyt i wycieczki objaz-

dowe), katalog ofert biura turystycznego Unijoven. 
 
 Noche de Reyes – Święto Trzech Króli 
  Święto Trzech Króli obchodzone jest w Hiszpanii bardzo hucznie. Jest to naj-
ważniejszy dzień w całym okresie świątecznym. W przeddzień święta, 5 stycznia 
wieczorem, władze miast urządzają wielką paradę uliczną, której głównymi bohate-
rami są Trzej Królowie jadący na udekorowanych powozach. Według legendy, 
przybywają oni ze wschodu i przywożą dzieciom prezenty (dorośli również otrzy-
mują je w tym dniu, a nie 24 grudnia). Każdy z mędrców ma więc orszak, a ze swe-
go pojazdu rzuca w tłum słodycze i zabawki. W dniu 5 stycznia sklepy z zabawka-
mi są otwarte do północy. Jeszcze tego samego dnia dzieci przed snem wystawiają 
w ogrodzie lub na balkonie siano, marchew, owies i miseczki z wodą dla królew-
skich wierzchowców, a obok stawiają buty. Następnego dnia rano znajdują misecz-
ki puste, a buty pełne prezentów. Wcześniej dzieci piszą do królów listy z prośbami 
o wymarzone zabawki oraz przyrzekają dobre zachowanie w przyszłym roku. Nie-
grzeczni najmłodsi otrzymują z kolei za karę węgiel – obecnie jadalny, zrobiony  
z cukru. W ten dzień podaje się na deser tradycyjne ciasto drożdżowe zwane ro-
scón, wewnątrz którego znajduje się jakaś niespodzianka. Według tradycji, ten, 
komu przypadnie kawałek z niespodzianką, będzie miał szczęście w nadchodzącym 
roku7. 
 Na głównym portalu turystycznym Hiszpanii (www.spain.info) jako jedna  
z czterech najważniejszych zakładek na stronie głównej pojawiają się święta Boże-
go Narodzenia oraz zaproszenie do Hiszpanii, m.in. na paradę Trzech Króli. Na tej 

                                                 
6  K. Widawski, Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystyczne-

go na przykładzie Hiszpanii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009, s. 80. 
7  www.twojaeuropa.pl, www.bbc.co.uk (grudzień 2010). 
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samej stronie turysta znajdzie wszelkie przydatne informacje, np. jak dotrzeć do 
Hiszpanii i gdzie się najlepiej zakwaterować. Hiszpanie postrzegają święto Trzech 
Króli także jako produkt turystyczny, który warto promować na stronie głównej 
najważniejszego serwisu turystycznego.  
  W 2009 roku w ramach wspólnych starań Torunia i Pampeluny o tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury 2016 zorganizowano wspólne obchody święta Trzech Króli 
po hiszpańsku (w Toruniu właśnie). Przez starówkę przeszła między innymi kolo-
rowa parada, która zgromadziła tysiące widzów.  
 Corpus Christi – Boże Ciało (na przykładzie Toledo) 
  Pierwsze wiadomości o obchodach święta Bożego Ciała w Hiszpanii pocho-
dzą z VI wieku, jednak dopiero w roku 1301 zostały one wprowadzone w diecezji 
Tarragony jako święto obowiązujące (na kilka lat wcześniej zanim papież Jan XXII 
ustanowił je jako obowiązujące dla całego Kościoła katolickiego). Sposób celebra-
cji Bożego Ciała, którego głównym elementem jest procesja z Najświętszym Sa-
kramentem, szybko rozprzestrzenił się po całej Hiszpanii, dostosowując się do lo-
kalnych zwyczajów i tradycji. W niektórych miejscowościach święto to obchodzo-
no z dużym rozmachem, łącząc tradycje religijne ze świeckimi. Procesje w takich 
miastach, jak: Toledo, Barcelona, Granada, Sewilla, Kadyks czy Walencja stały się 
sławne w całym kraju. Szczególnie teatralny charakter miały procesje  
XVII-wieczne. Oprócz oddawania czci Najświętszemu Sakramentowi w trakcie ich 
trwania przedstawiano sceny walki dobra ze złem, prezentowano postaci świętych 
czy też sceny z życia Jezusa. Od samego początku rady miejskie odgrywały istotną 
rolę w przygotowaniu celebracji Bożego Ciała. Na obchody przyznawano specjalne 
sumy oraz różne przywileje.  
  Z biegiem czasu procesje wzbogacały się nie tylko o kolejne elementy religij-
ne, ale także świeckie, takie jak: karoce, tancerze, pazie, szczudlarze czy bractwa 
rzemieślników. Jedna z najsłynniejszych procesji odbywa się w Toledo. Szczegól-
nego znaczenia nabrała ona od chwili, kiedy miasto stało się siedzibą prymasa 
Hiszpanii. Kilka dni przed świętem mieszkańcy zaczynają przyozdabiać ulice, któ-
rymi przejdzie procesja oraz katedrę. Na balkonach pojawiają się różnokolorowe 
gobeliny, kobierce, jedwabne zasłony, proporce i flagi. Ulicę przykrywa rodzaj 
muślinowego baldachimu. Zewsząd dolatuje zapach rumianku, rozmarynu i mięty, 
które mieszkańcy umieszczają wzdłuż trasy procesji. Katedrę z kolei przystraja się 
na te dni w przepiękne XVII-wieczne flamandzkie arrasy. W przeddzień święta 
poszczególne arcybractwa przyjmują nowych członków oraz wręczają medale oso-
bom zasłużonym. Na ulicę wychodzą grupy muzyków, którzy zachęcają do wzięcia 
udziału w uroczystościach. Centrum procesji Bożego Ciała stanowi XVI-wieczna 
bezcenna monstrancja, wykonana na polecenie kardynała Cisnerosa. Można ją zo-
baczyć w skarbcu katedry w Toledo. Procesja trzyma się ściśle określonego proto-
kołu, który nawiązuje do reguł obowiązujących ponad 300 lat temu. Przed mon-
strancją kroczą arcybractwa (im starsze, tym bliżej monstrancji), a za nią – władze 
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regionalne i miejskie. Procesję otwiera XVI-wieczny krzyż, za którym idzie szlach-
ta z pobliskiej miejscowości Illescas. Za nimi kroczą Kawalerowie Mozarabscy, 
Rycerze Świętego Grobu i Rycerze Bożego Ciała. Tuż przed monstrancją kroczą 
dzieci, które przyjęły I komunię. Z kolei tuż za monstrancją idzie kardynał, a za nim 
władze autonomii Castilla La Mancha, burmistrz miasta wraz z radą oraz regionalne 
samorządy. Wielogodzinna procesja jest nie tylko wyrazem wiary, ale także przy-
pomnieniem o chrześcijańskich korzeniach Hiszpanii. Jest to szczególnie widoczne 
w Toledo, mieście trzech kultur – chrześcijańskiej, żydowskiej i arabskiej. Święto-
wanie Bożego Ciała nie kończy się wraz z zakończeniem procesji. Władze organi-
zują koncerty i zabawy ludowe, które trwają do późnych godzin nocnych, nawet 
przez cały tydzień. Te obchody stały się inspiracją do organizowania Semana 
Grande – tygodnia wypełnionego licznymi wydarzeniami kulturalnymi. Tydzień 
ten promowany jest na oficjalnej stronie serwisu www.corpuschristitoledo.es jako 
atrakcja turystyczna miasta. Turysta znajdzie tam również informacje o pobycie, 
najlepszych restauracjach i innych atrakcjach Toledo8. 
 Romeria del Rocio – Pielgrzymka do El Rocio 
  El Rocio jest jednym z najważniejszych we współczesnej Europie ośrodków 
kultu maryjnego. W czasie Zielonych Świątków (święta wywodzącego się z pogań-
skich tradycji przywitania wiosny, obecnie związanego ze świętem Zesłania Ducha 
Świętego) miejsce to jest odwiedzane przez ponad milion pielgrzymów z całej An-
daluzji, w tym wielu Romów. W protokole Rady Miejskiej Almonte datowanym na 
początek XVI w. wspomina się o Bractwie Naszej Pani z Rocinas, co wskazywało-
by na istnienie już wówczas stowarzyszenia będącego zalążkiem najstarszego dziś 
bractwa – Matriz de Almonte, które jest głównym organizatorem pielgrzymek.  
W 1653 roku Matka Boska z Rocinas stała się patronką miejscowości Almonte  
i przy tej okazji postanowiono także zmienić jej nazwę na Matkę Boską z El Rocio, 
nawiązując do liturgii zielonoświątkowej, w której działanie Ducha Świętego po-
równuje się z ożywczym działaniem rosy (el rocio to rosa). Zmiana nazwy pocią-
gnęła za sobą także zmianę terminu obchodów ku czci patronki z 8 września na 
Zielone Świątki. Wtedy też po raz pierwszy mieszkańcy wznieśli okrzyk „Niech 
żyje Biała Gołębica!”, nawiązując do Ducha Świętego w postaci białej gołębicy.  
W XVIII w. zaczęły powstawać nowe bractwa na wzór wspomnianego Matriz de 
Almonte, którego pierwotny, oficjalny regulamin datuje się na rok 1758. Wiek XX 
obfitował w różne wydarzenia, które doprowadziły do tego, że obecnie mała miej-
scowość El Rocio staje się raz do roku ośrodkiem kultu maryjnego, odwiedzanym 
przez ponad milion wiernych i turystów.  
 Pielgrzymka składa się z dwóch etapów: długiej drogi z postojami oraz kulmi-
nacyjnych uroczystości w El Rocio. Te ostatnie rozpoczynają się w sobotę, kiedy to 
o godzinie 12 w południe przed bramą sanktuarium odbywa się „defilada” 98 

                                                 
8  www.storico.radiovaticana.org (grudzień 2010). 
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bractw. Pięknie przyozdobione wozy każdego z nich zatrzymują się na chwilę przed 
bramą i pątnicy odśpiewują pieśń ku czci Maryi Dziewicy. To dla nich bardzo waż-
ny moment, ponieważ jest on ukoronowaniem ich długiej podróży. O północy  
z soboty na niedzielę pątnicy zwoływani są na uroczysty różaniec. Almonte jest 
wtedy rozświetlone fajerwerkami, którym towarzyszy nieustający dźwięk dzwo-
nów. Przez całą noc sanktuarium jest otwarte dla przybyłych. Następnego dnia  
o godzinie 10 rano odbywa się msza pontyfikalna, na którą wierni podążają w pro-
cesji wyruszającej spod sanktuarium. Niedzielna noc poświęcona jest wspólnym 
modłom wszystkich pielgrzymów, którzy zbierają się na zboczu wzgórza Eucalip-
tal, gdzie zgromadzeni pod sztandarami swoich bractw odmawiają różaniec i inne 
maryjne modlitwy. Tej nocy nikt nie kładzie się spać, ponieważ nie pozwala na to 
oczekiwanie na najważniejszy, ostatni dzień, kiedy to rano odbywa się procesja  
z samą uświęconą figurą Matki Boskiej z El Rocio. Podczas procesji każdy chce 
choć na chwilę dotknąć świętej figury. Powrót figury do sanktuarium jest punktem 
kulminacyjnym. 
 Romeria del Rocio to wyjątkowe święto religijno-folklorystyczne. Jednym  
z jego najbardziej charakterystycznych elementów są bowiem kolorowe wozy cy-
gańskie. Jako że pielgrzymka do El Rocio często odbywana jest konno, pielgrzymi 
często ubrani są w bajecznie kolorowe stroje andaluzyjskie. Podczas długiej drogi 
do El Rocio przez równinę Doñana pielgrzymi, stając się nomadami, przemierzają 
wydmy, pustkowia, sosnowe lasy, strumienie i rzeki. Poruszają się pieszo, konno,  
w wozach ciągniętych przez woły, konie bądź traktory. Dziś te wydarzenie wcale 
nie mają poważnego charakteru. W nastroju zbliżonym do Feria de Abril (Festiwal 
Wiosny w Sewilli) „pielgrzymi” posilają się, śpiewają, piją, flirtują i tańczą (naj-
częściej ogniste flamenco)9. 
  Pielgrzymka do El Rocio jest tak popularna, że wszelkie formy noclegów  
w promieniu 1,5h jazdy od miejsca kultu są w tym czasie zarezerwowane z naj-
mniej rocznym wyprzedzeniem. Dla pielgrzymów i turystów działa informacyjna 
strona internetowa www.rocio.com. 
  Las Cruces de Mayo – Festiwal Maja Krzyży 
  Festiwal Maja Krzyży obchodzony jest w całej Andaluzji, ale w Kordowie 
najhuczniej. Uważa się, że po raz pierwszy wystawiono Cruces de Mayo w latach 
20. XX wieku na placach i ulicach ubogich dzielnic. Pierwszy konkurs na najpięk-
niej udekorowany krzyż odbył się w 1953 roku w Kordowie. W połowie lat 70. 
zaczęły powstawać pierwsze stowarzyszenia sąsiedzkie, które wspólnie zajmowały 
się instalowaniem krzyży i które dzisiaj są głównymi uczestnikami tego wydarze-
nia10. 

                                                 
9  K. Sawala, W. Krawczyk, J. Bednarski, op.cit., Oficyna Wydawnicza ATENA, Poznań 

2005, s. 74–79. 
10  wikanda.cordobapedia.es (grudzień 2010). 
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  W czasie festiwalu buduje się duże krzyże wykonane z pięknych kwiatów. 
Choć wydarzenie ma podłoże czysto religijne, to jednak obecnie jest to dla Hiszpa-
nów okazją do dobrej zabawy i przyciągnięcia turystów do miasta. Bractwa katolic-
kie i stowarzyszenia sąsiedzkie, które odpowiadają za dekorację krzyży, organizują 
również miejsca na świeżym powietrzu, gdzie można pić wino i jeść tapas przy 
rytmach muzyki. W informacjach turystycznych i na portalach internetowych do-
stępne są specjalne mapy, które pokazują, którędy przebiegają najefektowniejsze 
procesje11. 
 
 
2. Znaczenie współczesnych hiszpańskich fiest religijnych – wyniki badań an-

kietowych 
 
 Badania za pomocą kwestionariusza ankiety przeprowadzono wśród kilku-
dziesięciu młodych Hiszpanów i Polaków (dla każdej grupy przygotowano odrębny 
kwestionariusz składający się z pytań zamkniętych i otwartych), w szczególności 
studentów lub absolwentów uczelni wyższych, którzy są mobilni, sporo podróżują, 
znają zwyczaje kulturowe różnych narodów oraz mają za sobą studia za granicą lub 
są w ich trakcie. W przypadku polskich respondentów wybrano tylko te osoby, 
które spędziły w Hiszpanii kilka miesięcy – najkrócej ankietowani przebywali  
w Hiszpanii dwa miesiące, najdłużej – kilkanaście miesięcy (średnio byli tam przez 
pół roku), odwiedziwszy do tej pory ten kraj średnio cztery razy (każdy ankietowa-
ny był w Hiszpanii przynajmniej dwa razy, a rekordziści nawet 15 razy). 
 Wśród polskich respondentów dominowały kobiety (90%), wśród hiszpań-
skich – mężczyźni (65%). Średni wiek ankietowanych to 24 lata (najmłodsi liczyli 
20 lat, najstarsi 30 lat). W grupie polskiej dominowały osoby pochodzące z dużych 
miast pow. 500 tys. mieszkańców (60%), natomiast w grupie hiszpańskiej osoby  
z wiosek (30%) oraz miast o wielkości 200–500 tys. mieszkańców. 
 Bardzo istotną zmienną niezależną dla przeprowadzonych badań była przyna-
leżność respondentów do Kościoła katolickiego, z którym utożsamiło się 90% pol-
skich i jedynie 43,5% hiszpańskich ankietowanych. Wśród Polaków katolików 28% 
stanowiły osoby praktykujące regularnie, 50% to praktykujący nieregularnie, a 22% 
z nich mimo że zalicza siebie do katolików, nie praktykuje w ogóle. W przypadku 
Hiszpanów te dane wyglądają inaczej: wśród osób deklarujących przynależność do 
Kościoła katolickiego 10% praktykuje regularnie, 40% – nieregularnie, a aż połowa 
nie robi tego wcale.  
 Początkowe pytania zadawane w ankiecie dotyczyły udziału ankietowanych  
w wybranych hiszpańskich fiestach religijnych. Spośród podanej listy pięciu fiest 
Hiszpanie w przeważającej mierze wybrali Święto Trzech Króli jako to, w którym 

                                                 
11  www.esp.andalucia.com, www.turismodecordoba.org (grudzień 2010). 
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uczestniczą każdego roku (87% wszystkich respondentów, tj. 100% katolików)  
i które uznają za bardzo ważne dla Hiszpanów (opinia 83% wszystkich responden-
tów, tj. 91% katolików). Następnie wskazali na fiesty wielkanocne, w których 39% 
ankietowanych (tj. połowa spośród katolików) uczestniczy co roku, a 22% ogółu 
(30% katolików) co 2 lata, uznając je za święto ważne dla Hiszpanów (65% odpo-
wiedzi) lub za bardzo ważne (jedna czwarta odpowiedzi). Jako mało ważne ponad 
połowa wszystkich badanych (jedna trzecia katolików) oceniła Boże Ciało, które 
dla kolejnej jednej trzeciej katolików jest świętem ważnym, a dla co piątego bardzo 
ważnym. W Bożym Ciele prawie połowa wszystkich osób (30% katolików) uczest-
niczyło zaledwie kilka razy w życiu, a ok. 40% ankietowanych (także katolików) 
nie uczestniczyło w tym święcie nigdy. Tylko 9% badanych (10% katolików) cele-
bruje tę uroczystość każdego roku. Brak uczestnictwa w Bożym Ciele tłumaczony 
był przez ankietowanych następująco: „moja rodzina tego nie świętuje”, „u nas 
brakuje fiesty następującej po mszy”, „nie wiem co to jest”, „święto to jest obcho-
dzone obecnie w niewielu miejscach”. W przypadku Święta Krzyży Majowych 
ponad połowa wszystkich respondentów (40% katolików) uznała, że jest to święto 
mało ważne dla Hiszpanów. Aż 40% badanych (także katolików) podało, że nigdy 
w nim nie uczestniczyło, a 30% ankietowanych brało w nim udział tylko kilka razy 
w życiu. Każdego roku święto to jest celebrowane przez 17% badanych (10% kato-
lików). Nieobecni na fieście tłumaczyli, że w miejscu ich zamieszkania święto to 
nie jest obchodzone. W przypadku pielgrzymki do El Rocio, która odbywa się na 
terenie Andaluzji, nigdy nie uczestniczyło w niej 83% wszystkich ankietowanych 
(nie uczestniczył w niej żaden z ankietowanych katolików), a 17% badanych było 
na niej raz lub kilka razy w życiu. Mimo tak nielicznego udziału w pielgrzymce, aż 
35% badanych (30% katolików) uznało ją za ważną, a jedynie 4% ankietowanych 
(10% katolików) określiło ją jako bardzo ważną w życiu Hiszpanów. 
  Młodzi Polacy podczas swoich pobytów Hiszpanii w chętnie uczestniczyli  
w lokalnych fiestach religijnych (tabela 2). Ponad 65% badanych wzięła celowo lub 
przypadkowo udział w fiestach wielkanocnych, a połowa w Święcie Trzech Króli 
oraz Święcie Krzyży Majowych. Na Boże Ciało wybrało się 30% młodych Pola-
ków, a 15% ankietowanych dotarło na inne fiesty, takie jak: Święto Patronki Gre-
nady, obchody Dnia św. Jakuba w Santiago de Compostela (w ogóle nie wspo-
mniane przez ankietowanych Hiszpanów), lokalne fiesty religijne Salamanki. Żaden 
z ankietowanych Polaków nie wziął udziału w pielgrzymce El Rocio, a aż 40%  
w ogóle o niej nie słyszało. Zadziwiające jest, że aż 20% nie wiedziało o obchodach 
Bożego Ciała w Hiszpanii.  
 Ponad połowa polskich ankietowanych (55%) przyznała, że po to, by uczest-
niczyć w fieście religijnej udała się przynajmniej raz podczas swojego pobytu  
w Hiszpanii do innego miasta. 
 Najczęściej wymieniane motywy (każdy miał przynajmniej dwa lub trzy mo-
tywy) były następujące: chęć poznania innej kultury (prawie 35% odpowiedzi), 
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motyw turystyczny – fiestę uznano za atrakcję turystyczną, którą warto zobaczyć 
(27% odpowiedzi), pragnienie obserwacji ludzi w ich naturalnym środowisku (tzn. 
podczas udziału w fieście) (23% odpowiedzi) oraz chęć dobrej zabawy podczas 
imprezy kończącej uroczystości religijne (prawie 10% odpowiedzi). Jedynie niecałe 
4% ankietowanych wskazało na potrzebę przeżycia religijnego.  
 

Tabela 2  
Uczestnictwo młodych Polaków w hiszpańskich fiestach religijnych 

 

Nazwa święta 

Fiesta znana 
tylko ze słysze-

nia 
(%) 

Uczestnictwo w fieście 
Celowe lub 

przypadkowe 
(%) 

Celowe 
(%) 

Przypadkowe 
(%) 

Semana Santa (Wielkanoc) 
 

35 65 50 15 

El Rocio (Zielone Świątki) 
 

60 0 0 0 

Corpus Christi (Boże Ciało) 
  

50 30 20 10 

Noche De Reyes (Święto 
Trzech Króli) 

50 50 25 25 

Cruces De Mayo (Święto 
Krzyży Majowych) 

40 50 40 10 

Inne:  15 15 15 0 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Ankietowanych poproszono o ocenę atrakcyjności turystycznej (w skali 1–5) 
wybranych elementów fiest, w których uczestniczyli. Najwyżej ocenione zostały 
dekoracje i wrażenia estetyczne. Po 4 punkty przyznano także: poziomowi organi-
zacji całej imprezy, oryginalności i autentyczności wydarzenia, całości imprez ogó-
łem i przygotowaniu zabawy kończącej obchody religijne. Na zaledwie 2 punkty 
oceniono niestety same uroczystości religijne.  
 Jeśli spojrzeć na powyższe dane, nie dziwi, że zaledwie po 4% Hiszpanów  
i Polaków zgodziło się z opinią, że fiesty religijne są nadal w przeważającej mierze 
ważną ceremonią religijną. Wśród Hiszpanów 17%, a wśród Polaków 22% bada-
nych wskazało dodatkowo na fakt, że fiesty są w głównej mierze dobrą zabawą dla 
turystów, natomiast 42% Hiszpanów i aż 73% Polaków stwierdziło, że obecne fie-
sty religijne stają się coraz częściej także przygotowywanymi atrakcjami dla tury-
stów. Jednak aż 38% Hiszpanów nie potrafiło wyrazić swojej opinii na ten temat. 
 Na pytanie o ich własne oczekiwania w odniesieniu do fiest 65% Hiszpanów 
odpowiedziało, że największe znaczenie ma dla nich aspekt rozrywkowy (zabawo-
wy), a 22% badanych (odpowiadali tak jednak jedynie katolicy) obok rozrywki 
wymieniło aspekt religijny. Religijność fiest odgrywa ogromne znaczenie jedynie 
dla 4,5% ankietowanych (tylko katolików), przy czym prawie 9% pytanych uznało, 
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że aspekt religijny jest przez organizatorów fiest silnie eksponowany. Ankietowani 
Polacy uznali z kolei, że dla Hiszpanów aspekt religijny fiest nie jest najważniejszy 
(100% odpowiedzi) i postawili go na równi z aspektem zabawowym (40% odpo-
wiedzi). Z kolei w 55% odpowiedzi przewagę przyznano aspektowi rozrywkowe-
mu.  
 Mimo że zarówno młodzi Polacy, jak i Hiszpanie wskazali na zwiększającą 
się „turystyczność” fiest, to jedni i drudzy stwierdzili, że uczestnikami tych wyda-
rzeń są w przeważającej mierze Hiszpanie (ok. 88,5% odpowiedzi). Zgodnie, po 5% 
ankietowanych wskazano także na równą ilość Hiszpanów i obcokrajowców. Na-
tomiast 5% Polaków i 9% Hiszpanów zauważyło, że w fiestach uczestniczą  
w większości obcokrajowcy. 
 Ankietowani – tak Hiszpanie, jak i Polacy – uznali, że w fiestach uczestniczy 
mniej więcej po równo przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – tak osób 
starszych, jak i ludzi w średnim wieku, młodzieży oraz dzieci, a przewaga wybra-
nych grup nad innymi jest czasami zauważalna, co wiąże się jednak z charakterem  
i miejscem odbywania poszczególnych fiest. 
 Z punktu widzenia przeprowadzonych badań znaczenie miało także określenie 
przez ankietowanych, z kim uczestniczyli bądź uczestniczą w poszczególnych fie-
stach. Prawie połowa (44%) Hiszpanów uczestniczy w fiestach z rodziną, 32% ze 
znajomymi z innych krajów, a 24% z przyjaciółmi hiszpańskimi. Nikt nie chadza na 
fiesty samotnie. W przypadku Polaków odpowiedzi były diametralnie różne, albo-
wiem ponad 41% z nich uczestniczyło w fiestach z polskimi znajomymi i przyja-
ciółmi, ponad 20% z hiszpańskimi znajomymi, a 17,5% w towarzystwie innych 
obcokrajowców (najczęściej innych studentów z wymiany). Prawie co dziesiąty 
ankietowany był na fieście sam bądź z rodziną.  
 Ankietowanych poproszono także o wyrażenie dodatkowych spostrzeżeń na 
temat współczesnego charakteru fiest religijnych w Hiszpanii – ich aspektu religij-
nego i coraz bardziej zauważalnego ich „uturystyczniania”.  
Wypowiedzi Polaków można podzielić na te o wydźwięku pozytywnym oraz te 
negatywne. Opinie niezbyt pochlebne lub wskazujące na pojawianie się szoku kul-
turowego u uczestników fiest (turystów) z innych kręgów kulturowych (np. z Pol-
ski) były następujące: 

 „Podczas Semana Santa w procesjach i imprezie uczestniczyły tysiące lu-
dzi, natomiast kiedy poszłam do kościoła w Niedzielę Wielkanocną, byłam 
na mszy ja, moje dwie koleżanki, pięć starszych pań oraz starszy Hiszpan  
z psem”. 

 „Procesje są w Hiszpanii ujmujące i dzięki nim doskonale odczuwa się wy-
dźwięk danego święta. Szkoda tylko, że Hiszpanie uczestniczą tylko w fie-
stach, nie idąc już jednak do kościoła na nabożeństwa”. 

 „Uważam, iż fiesty religijne są sposobem na zachęcenie Hiszpanów do 
uczestnictwa w życiu religijnym. Niestety obecnie impreza sama w sobie 
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stała się ważniejsza niż religijne święto. Fiesty religijne przyciągają tłumy, 
podczas gdy kościoły świecą pustkami”. 

 „Było to dla mnie bardzo dziwne. W Polsce święta religijne przeżywa się  
w ciszy i samotności (choć w obecności innych oczywiście). Był to dla 
mnie szok kulturowy. Jesteśmy krajami katolickimi, a jednak o zupełnie 
innej mentalności. Różnice było widać gołym okiem. Coś takiego nie mo-
głoby mieć miejsca w Polsce”. 

 „Nie sądziłam, że różne mniejsze święta religijne są aż tak tłumnie obcho-
dzone i że uczestniczą w nich całe ulice czy dzielnice. Zadziwiające jest dla 
mnie, że zawsze towarzyszy temu muzyka i późniejsza zabawa wraz z po-
częstunkiem”.  

 „Obecnie fiesty to okazja do spędzenia czasu z rodziną i znajomymi, aspekt 
religijny ma małe znaczenie”. 

 „Uczestnicząc w Semana Santa, można zauważyć, że stanowi to dla Hisz-
panów pewnego rodzaju przedstawienie, a nie przeżycie religijne”. 

 „Słysząc o święcie Cruces, spodziewałem się wydarzenia typowo religijne-
go, jednak okazało się, że tylko z nazwy ma ono związek z religią, a w rze-
czywistości urządza się zabawy przy ozdobionych kwiatami krzyżach. By-
ło to dla mnie dużym zaskoczeniem”. 

 „Według mnie np. Wielki Tydzień zatracił w Hiszpanii swój religijny cha-
rakter i nie do końca to akceptuję”. 

 „Uważam, iż dla nas Polaków – w większości katolików – jest to nieco 
dziwne i może być postrzegane jako profanacja religijnego charakteru 
Wielkiego Tygodnia, gdyż u nas jest on postrzegany jako okres smutku  
i wyciszenia”. 

 „Jeśli chodzi o obchody Świąt Wielkanocnych i towarzyszącej jej oprawie 
dekoracyjnej, odniosłam wrażenie przerostu formy nad treścią, a figury 
świętych przypominały duże lalki Barbie – z wielkimi oczami, sztucznymi 
rzęsami, doczepianymi włosami, ubrankami, przez co cała fiesta traciła na 
autentyczności. Przypominało to bardziej wielobarwną sztukę teatralną  
(z udziałem marionetek, bardzo często kiczowatych). Rozpraszało to trochę 
uwagę od tego co najważniejsze podczas świąt, czyli przeżywania ducho-
wego. Jednakże te osobiste odczucia względem pewnych aspektów nie 
umniejszają atrakcyjności obchodów świątecznych (…)”. 

 Wielu młodych polskich turystów spojrzało na hiszpańskie fiesty religijne 
także przychylnym okiem. Ich opinie miały następującą treść: 

 „Mam wrażenie, że coraz częściej fiesty są tak starannie przygotowywane 
bo wiadomo, że jest to atrakcja turystyczna, ale mam wrażenie, że dla 
Hiszpanów jest to również ważny element życia; może nie tyle religijnego, 
co jest to po prostu ich rytuał, tradycja – i jest to dla nich ważne, bo obcho-
dzą to w gronie całej rodziny, podobnie jak u nas. Czasem nie skupiamy się 
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tylko na aspektach religijnych, ale na samym przeżyciu czegoś z rodziną, 
czegoś powtarzalnego każdego roku”. 

 „Uważam, że taki rodzaj obchodów jest jak najbardziej zgodny z mentalno-
ścią i stylem życia Hiszpanów. Jest to bardzo dobre połączenie, co pomaga 
przyciągnąć przede wszystkim młodych ludzi”. 

 „Warto wziąć udział w takim wydarzeniu żeby zobaczyć inny sposób świę-
towania”. 

 „Uważam, że są to wydarzenia bardzo atrakcyjne i warte uczestnictwa. Po-
zwalają poznać kulturę i tradycje hiszpańskie, jednakże cała ich otoczka  
i pompa, z jaką są organizowane powoduje, iż coraz częściej tracą religijny 
charakter”. 

 „Myślę, że hiszpańskie fiesty religijne stają się atrakcją turystyczną, jednak 
nie są one przygotowywane tylko dla turystów. Świadczy o tym fakt, że 
huczne obchody mają miejsce w każdej, nawet najmniejszej miejscowości, 
a mieszkańcy bardzo licznie w nich uczestniczą. (…) Mieszkańcom można 
tylko pozazdrościć wielkiej i autentycznej radości, którą potrafią z nich 
czerpać. Moje ogólne wrażenie było bardzo pozytywne i cieszę się, że mia-
łam okazję obcować z cząstką kultury i tradycji tego kraju”.  

 „Gdy byłam w Córdobie przy okazji Cruces de Mayo zaskoczył mnie wi-
dok scen (estrad) i ogródków piwnych przy każdym kościele. Na pierwszy 
rzut oka te dwa obrazki zdawały się nie pasować do siebie – w kościele od-
bywała się msza, a w tym samym czasie tuż za drzwiami trwała zabawa  
i tańce z piwem w ręku. Po chwili stwierdziłam, że w tych warunkach,  
w tym kraju połączenie sacrum i profanum jest możliwe. (…) Poprzez za-
bawę Hiszpanie chwalą Boga. W Polsce świętom nadaje się raczej pate-
tyczny charakter. Można zatem pozazdrościć Hiszpanom tej radości, która 
wypływa z nich w sposób całkowicie naturalny”. 

 Również Hiszpanie dość krytycznie oceniali swe rodzime święta, spoglądając 
na nie zarówno poprzez pryzmat własnej narodowości i wyznawanej religii, jak  
i swoich znajomych z innych krajów, przybywających na fiesty bardziej w celach 
poznawczych i rozrywkowych aniżeli religijnych. Ich wypowiedzi zamieszczono 
poniżej: 

 katolik: „Uważam, że charakter religijny fiest jest coraz częściej zatracany. 
Fiesty są coraz częściej organizowane na skalę masową (turystyczną)”. 

 katolik: „Coraz częstszym motywem udziału w fiestach jest chęć dobrej 
zabawy, spotkanie się z rodziną, ze znajomymi. W Semana Santa (…) je-
dynie dla osób starszych święto to jest przeżyciem głęboko religijnym. Lu-
dzie idą głównie do baru i na tapas, i tylko dodatkowo obserwują procesje”. 

 katolik: „Coraz częściej fiesta religijna jest atrakcją turystyczną, ale myślę, 
że w małym stopniu jest to atrakcyjne dla ludzi młodych”. 
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 katolik: „Myślę, że w fiestach uczestniczy wiele osób z motywów religij-
nych – zwłaszcza całe rodziny i ludzie starsi, którzy adorują świętych lub 
Maryję. Ale jest też dużo osób (zwłaszcza studenci), którzy w okresie świą-
tecznym koncentrują się na odpoczynku, spotkaniu z przyjaciółmi, wyjaz-
dach”. 

 niekatolik: „Myślę, podobnie jak ogromna większość Hiszpanów, że cho-
ciaż te święta mają korzenie religijne, to ich sens się zmienił, ewoluował  
w taki sposób, że teraz fiesty są częścią naszej kultury, niezależnie od reli-
gii. Niektórzy tego nie rozumieją i krytykują tego typu fiesty. Inni je wspie-
rają, aby potwierdzić swoją ‘hiszpańskość’. Rzeczywistość jest taka, że 
każdy może przeżywać te fiesty jak chce, na swój sposób, ale przytłaczają-
ca większość (która będzie wzrastać) robi to na sposób ludyczny, zabawo-
wy”. 

 niekatolik: „Generalnie myślę, że dzisiaj głównym celem fiest jest dobra 
zabawa i że zatracono ich pierwotny charakter”.  

 niekatolik: „Wszystko zależy od wieku i sposobu życia ludzi (styl życia 
bardziej religijny lub rozrywkowy). My młodzi skupiamy się bardziej na 
aspekcie rozrywkowym, a osoby strasze na religii (uczestniczą w fieście  
z powodów religijnych)”.  

 niekatolik: „Wiele osób próbuje zarobić na tego typu fiestach (głównie na 
przyjeżdżających turystach), ale mimo to myślę, że są one nadal wydarze-
niami o znaczeniu religijnym”. 

 
 
Podsumowanie 
 
 We współczesnym świecie, który ulega coraz większej laicyzacji, zadziwiają-
ce jest, że ceremonie takie, jak omawiane fiesty o charakterze religijnym, zyskują 
coraz większą popularność wśród turystów, stając się swoistymi turystycznymi 
atrakcjami – produktami na sprzedaż. Jak wykazały przeprowadzone badania i ob-
serwacje, uczestnictwo w fiestach częściej zaliczyć można do turystyki kulturowej 
(poznawczej) i rozrywkowej aniżeli religijnej. 
 Zadziwiające jest, że i dla samych Hiszpanów – zwłaszcza młodych – fiesty 
religijne nie mają już takiego znaczenia duchowego jak dla osób starszych i gdy 
uczestniczą w nich ze swoimi znajomymi z innych krajów, ważniejsza jest dla nich 
zabawa niż eksponowanie hiszpańskiej religijności. 
 Warto zwrócić także uwagę na to, że Hiszpanie z jednej strony coraz częściej 
przygotowują fiesty z myślą o turystach zagranicznych, lecz z drugiej – zachowują 
do gości pewien dystans, ustawiając ich bardziej w roli widza niż uczestnika. Po-
twierdzają to chociażby rady dawane przez mieszkankę Hiszpanii M.L. Graff  
w przewodniku zatytułowanym Spokojnie, to tylko Hiszpania. Przewodnik po róż-
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nicach kulturowych. Pisze tam ona tak: „Mimo że Hiszpanie są bardzo przyjaźni  
i gościnni, mogą być niezadowoleni z udziału intruzów w ich święcie, więc bądźcie 
dyskretni” oraz „Turysta nie powinien jednak zachowywać się [podczas fiesty] tak 
samo [jak Hiszpanie]. Jeśli nie dostanie specjalnego zaproszenia, powinien pamię-
tać, że jest tylko widzem. Należy uważać, żeby nie wejść w drogę jakiejś paradzie 
lub procesji”12.  
 
 

THE SUBJECT-MATTER OF THE ARTICLE CONCERNS  
THE CONTEMPORARY MEANING OF SPANISH RELIGIOUS FIESTAS 

(RELIGIOUS FESTIVAL JOINING SOLEMN CEREMONY WITH FUN) FOR 
YOUNG POLISH TOURISTS AND YOUNG INHABITANTS OF SPAIN 

 
 

Summary 
 
 The fiestas were analyzed both ways: in religious aspect and in the context of  
a tourist attraction. The final conclusions have came from the descriptions of modern 
fiestas and the research data (based on the questionnaire research).  
 The research have show that Spanish religious fiestas are becoming more and 
more popular among tourists, becoming a product for sale. Unfortunately, it is more 
often the product of cultural and amusement tourism than religious tourism. Further-
more, it has found out that for the Spaniard (especially young ones), the religious fiestas 
do not have as spiritual aspect as for the elderly people, and even if they participate in  
a fiesta with their international friends, they emphasize the fun aspect more then the 
exposure of Spanish religiosity. Moreover, it has also turned out that on the one hand 
Spaniards more often prepare fiestas for tourist, but on the other hand they keep them at 
a distance – more in the role of a viewer than a participant.  
 

Translated by Karolina Buczkowska 
 

                                                 
12  M.L. Graff, Spokojnie, to tylko Hiszpania. Przewodnik po różnicach kulturowych, Wyd. 

Newsweek Polska, Warszawa 2007, s. 123.  
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ZNACZENIE ŚWIĘTYCH MIEJSC W ŻYCIU MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE 
WAŻNIEJSZYCH OŚRODKÓW PIELGRZYMKOWYCH NA PODKARPACIU  

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

Prawdziwym skarbem pielgrzyma jest spotkany na drodze człowiek  

– człowiek, który mu wskaże drogę i poda pomocne ramię, choćby na chwilę.  

Człowiek ten będzie Aniołem Zwiastowania – będzie łaską, szczęściem,  

drogowskazem, zachwytem, ciszą i wiarą, że nikt nie jest samotną wyspą.  

Człowiek Zwiastowania jest zapowiedzią prawdziwego bogactwa 

 

Ks. J. Tischner, Książeczka Pielgrzyma 

 
Wstęp 
 
 „Turystyka pielgrzymkowa jest jedną z ważniejszych dziedzin turystyki, któ-
rej głównym celem jest odwiedzanie i wędrowanie do miejsc kultu religijnego”1.  
W ostatnich latach zaobserwować możemy dynamiczny rozwój ruchu turystyczne-
go, który oparty jest właśnie na pielgrzymowaniu do sanktuariów rozproszonych po 
licznych krańcach województw. Ich łączna liczba na terenie naszego kraju sięga 
prawie 500 (tabela 5). Ten intensywny rozwój nasilił się znacznie w 2000 roku, 
kiedy obchodzono milenijny rok chrześcijaństwa. Coraz częściej obserwuje się 
zainteresowanie turystów nie tylko dużymi, atrakcyjnymi walorami turystycznymi, 
ale również obiektami sakralnymi. 
 Miejscowości Podkarpacia, ich lokalne atrakcje, ale i sanktuaria, nabierają 
dużego znaczenia i przyczyniają się do rozkwitu krajowego oraz międzynarodowe-

                                                 
1  A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. 

Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 369. 
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go ruchu turystycznego. W świętych miejscach szczególną rolę odgrywają odpusty  
i uroczystości religijne, które stają się nieodłącznym elementem promocji danego 
regionu. Wschodnie tereny województwa podkarpackiego od stuleci były związane 
z obrzędami religijnymi i wędrówkami pątników. Obecnie owa tradycja została 
podtrzymana i w dalszym ciągu sanktuaria podkarpackie są licznie odwiedzane 
zarówno przez turystów indywidualnych, jak i przez grupy pielgrzymkowe. W wo-
jewództwie podkarpackim umożliwia się potencjalnym turystom poznanie dziedzic-
twa kulturowego i religijnego wybranych obiektów. 
 Celem opracowania jest przybliżenie ważniejszych ośrodków pielgrzymko-
wych Podkarpacia, jak również ukazanie, jakie znaczenie mają one w życiu mło-
dzieży. 
 
 
1. Ważniejsze ośrodki pielgrzymkowe na Podkarpaciu 
 
 Kalwaria Pacławska – Jerozolima Wschodu 
 Jednym z ważniejszych ośrodków kultu maryjnego na Podkarpaciu jest sank-
tuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej2. Topografia Kalwarii Pacław-
skiej charakteryzuje się dużym podobieństwem do krajobrazu Jerozolimy, w związ-
ku z czym nazywana jest Jerozolimą Wschodu. Od strony wschodniej rozciąga się 
bowiem pasmo gór o nazwie Ubocz. Na północy widoczne jest pasmo gór zwane 
Górą Oliwną i Kopystańską. Od strony zachodniej położone są wyższe partie gór, 
zaś na południu widoczne są Karpaty. Kalwaryjski klasztor znajduje się na szczycie 
góry o wysokości 465 m n.p.m. Dwa duże wzniesienia przecięte są doliną, która 
obrazuje Dolinę Jozafata. Płynie w niej rzeka Wiar, będąca odzwierciedleniem 
biblijnej rzeki Cedron. Na obszarze tych gór, z których jedna przedstawia Golgotę, 
a druga Górę Oliwną, postawione zostały kaplice3. Dzięki staraniom o. Innocentego 
Nycza wykonano polichromię kościoła w stylu barokowym4, a sam kościół zbudo-
wany został na planie krzyża5. „Jednak największym skarbem sanktuarium kalwa-
ryjskiego jest cudami słynący wizerunek Matki Bożej ‘Słuchającej’. Pierwotnie 
znajdował się on w kościele franciszkanów w Kamieńcu Podolskim. Modlili się 

                                                 
2  M. Gosztyła, M. Proksa, Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej, 

Przemyśl 2000, s. 68. 
3  M. Gosztyła, J. Szpyt, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, 

Kalwaria Pacławska 1999, s. 7. 
4  Por. Tablica Historia kościoła i klasztoru w Kalwarii Pacławskiej znajdująca się w pod-

cieniach kościoła. 
5  O.E. Stasiukiewicz OFMCony, Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pa-

cławskiej, Kalwaria Pacławska 1995, s. 16. 
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przed nim m.in. hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki, książę Jarema 
Wiśniowiecki oraz królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski”6. 
 Do sanktuarium najliczniej przybywają pielgrzymi na święto Matki Boskiej 
Zielnej (uroczystości trwają od 11 do 15 sierpnia) oraz na święto Matki Boskiej 
Siewnej (8 września). We mszy św. uczestniczy wówczas ok. 50 tys. osób.  
W Wielkim Tygodniu odprawia się uroczyście drogę krzyżową, połączoną z insce-
nizacjami. Należy podkreślić, że spora grupa pielgrzymów przybywa z Ukrainy (ok. 
600 osób). Jednak zdecydowanie więcej wiernych przybywało ze wschodu przed 
odebraniem Rzeczypospolitej Polskiej wschodnich terenów. 
 Leżajsk 
 „Na północnym krańcu Leżajska znajduje się zespół klasztorny oo. Bernardy-
nów będący niezwykle cennym zabytkiem architektury i szczególnym obiektem 
kultu religijnego”7. Początki sanktuarium maryjnego sięgają drugiej połowy XVI 
wieku, kiedy to na polanie w lasach leżajskich, po raz pierwszy objawiła się Matka 
Boża8. Kościół poświęcony został Najświętszej Maryi Pannie. Pielgrzymi przyby-
wają do świątyni, wierząc, że otrzymają tam uzdrowienie i pociechę w utrapie-
niach9. Jeśli chodzi o wyposażenie obiektu, na szczególną uwagę zasługują niezwy-
kle cenne organy, zaliczane do największych w Europie. W Kaplicy Matki Bożej 
Leżajskiej znajduje się obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem na lewym 
ręku. Złote korony ufundowane przez Józefa Potockiego przetrwały zaledwie pięć 
lat, bowiem w 1757 roku zostały skradzione. Obecne korony poświęcił Jan Paweł II 
podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski w roku 1983. Koronacji cudownego 
obrazu dokonał w 1984 roku prymas Polski kard. Józef Glemp10. 
 W Leżajsku kilka razy do roku pojawiają się rzesze pielgrzymów pragnących 
złożyć cześć Matce Bożej Pocieszenia. Obecnie większość pielgrzymów przybywa 
z południowo-wschodniej Polski. Odpusty w leżajskim sanktuarium odbywają się 
kilka razy w roku, jednak wierni najliczniej przybywają na odpust Wniebowzięcia 
NMP, czyli 15 sierpnia11. 
 Obok Kalwarii Pacławskiej oraz Leżajska warto wspomnieć jeszcze o Jodłów-
ce i Dukli, bowiem na opis wszystkim miejsc pielgrzymkowych na Podkarpaciu  
w niniejszym opracowaniu nie ma miejsca. Jodłówka jest godna odwiedzin przede 
                                                 

6  O.D. Synowiec Franciszkanin, Na dróżkach Kalwarii Pacławskiej, Kalwaria Pacławska 
1983, s. 9. 

7  S. Kłos, Osobliwości Podkarpacia, przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, zna-
nych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego, leksykon, Rzeszów 2002, 
s. 66. 

8  Z. Larendowicz, Kult Matki Bożej Pocieszenia w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku, 
Warszawa 1985, s. 13. 

9  Z. Larendowicz, Kult…, op.cit., 16. 
10  Ibidem, s. 26. 
11  Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące. Sanktuaria i miejsca kultu Matki Bo-

żej Pocieszenia, Warszawa 2007, s. 164. 
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wszystkim ze względu na znajdujące się tam sanktuarium. W ołtarzu głównym 
kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia trzymającej 
na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Dziecię w lewej ręce trzyma „Ewangelię”, 
prawą zaś błogosławi12. „Większość źródeł podaje, że wizerunek ten jest kopią 
obrazu Matki Boskiej z Sokala (Ukraina). Inną wersję podał pierwszy proboszcz 
Jodłówki, ks. Aleksander Pawłowski. Twierdził on, iż obraz pochodzi z zamku 
Herburtów w Dobromilu na Ukrainie i przywędrował tu w czasie wojen kozackich  
i tatarskich wraz z żołnierzami Rzeczypospolitej”13. Kilkanaście lat temu do Jo-
dłówki pielgrzymowano głównie w czasie uroczystości odpustowych14. 
  „Dukla stała się głównym sanktuarium św. Jana. W kaplicy kościoła dukiel-
skiego znalazła pomieszczenie trumna z jego relikwiami, przechowywanymi przez 
kilka wieków w lwowskim kościele oo. Bernardynów. W 1946 roku przewieziono 
je do kościoła w Rzeszowie, skąd w 1974 roku trafiły do Dukli”15. Oprócz główne-
go kościoła i klasztoru oo. Bernardynów, kilka kilometrów od Dukli, na górze Za-
śpit, w miejscu nazywanym „Puszczą”, znajduje się drugi murowany kościółek. 
Mieści się tam legendarna pustelnia św. Jana16. W ostatnim czasie Dukla stała się 
miejscem pielgrzymek. Ojciec św. Jan Paweł II osobiście kanonizował dukielskiego 
rodaka 10 czerwca 1997 roku. 
 
 
2. Różne wymiary pielgrzymek 
 
 Polacy znani są z organizowania różnych form pielgrzymek: pieszych, autoka-
rowych, rowerowych itp. Coraz częściej i liczniej wyjeżdżają, by odwiedzać sank-
tuaria Europy oraz całego świata. Można więc stwierdzić, iż „bycie w drodze” jest 
niejako wpisane w egzystencję Polaków. Dni pielgrzymowania są szczególnym 
czasem wspólnoty braterskiej ożywionej miłością, wzajemnym zrozumieniem oraz 
szacunkiem dla każdego z uczestników pielgrzymki. 
 Ogółem w pielgrzymkach na świecie uczestniczy ponad 220 mln osób rocznie, 
z tego 70% to chrześcijanie (ok. 150 mln), 2030 mln to hinduiści, a ok. 40 mln to 
wyznawcy islamu, szintoizmu i innych religii. W Europie ok. 30 mln chrześcijan, 
głównie katolików, przeznacza swoje urlopy na odbywanie pielgrzymek17. 

                                                 
12  S. Hanejko, Wpływ sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce na rozwój turystyki 

religijnej województwa podkarpackiego, w: Turystyka religijna, op.cit. 480. 
13  S. Hanejko, Wpływ…, op.cit., s. 480. 
14  Por. Więcej informacji na temat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce oraz 

ruchu pielgrzymkowego znajduje się w artykule S. Hanejko, op.cit. s. 478–91. 
15  H.E. Wyczawski, Sanktuarium św. Jana z Dukli, Warszawa 1994, s. 9. 
16  Ibidem, s. 11. 
17  Echo pielgrzymowania. Biuletyn Diecezjalnego Biura Pielgrzymkowego Diecezji Tar-

nów, red. ks. Cz. Konwent, Nr 1, Rok I, Styczeń 2002, s. 6–9. 
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 Kultura religijna Podkarpacia jest szczególnym wyróżnikiem tego regionu,  
a mająca wielowiekową tradycję celebracja świąt i uroczystości religijnych jest 
głęboko zakorzeniona wśród jego mieszkańców. Na ową kulturę składają się reli-
gie: rzymskokatolicka, grekokatolicka, prawosławna, protestancka (luteranie, kal-
wini, arianie) oraz żydowska18. Ponadto „województwo podkarpackie jest regionem 
tak emisji, jak i recepcji turystyki religijnej. Na Podkarpaciu występuje znaczna 
liczba sanktuariów i innych obiektów sakralnych, głównie rzymskokatolickich. 
Mieszkańcy tego regionu deklarują przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijań-
skich, przy czym ponad 97% ludności to członkowie Kościoła rzymskokatolickie-
go. Uczestniczą oni w pielgrzymkach oraz innego typu podróżach religijnych – 
regionalnych, krajowych i zagranicznych”19. Są to osoby zarówno starsze, jak  
i młodsze, które podróżują w celach religijno-poznawczych, poszukując wyciszenia 
i kontaktu z Bogiem (tabela 4). 
 
 
3. Metoda, materiał i cel badań 
 
 Badania pierwotne przeprowadzono metodą ankietową, a narzędziem badaw-
czym był specjalnie sporządzony kwestionariusz ankiety. Dobór próby był nieloso-
wy, celowy. Respondentami byli studenci studiów stacjonarnych kierunków: Tury-
styka i Rekreacja, Europeistyka oraz Pedagogika Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Grupę badawczą stanowiły 
osoby w wieku od 20 do 23 lat, które w 62% wywodziły się ze środowiska wiej-
skiego, a w 38% ze środowiska miejskiego. Rozdano 204 ankiety. Zebrany materiał 
empiryczny został poddany weryfikacji. Ostatecznie analizie statystycznej poddano 
189 ankiet. Badania były anonimowe, a przeprowadzono je w trakcie trwania seme-
stru zimowego roku akademickiego 2010/2011. Należy podkreślić, że analizie pod-
dano tylko część z zebranego materiału empirycznego. 
 Celem przeprowadzonych badań było udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

1. Jakie ośrodki pielgrzymkowe na Podkarpaciu odwiedzane są najczęściej 
przez młodzież? 

2. Jakimi motywami kierowała się młodzież udająca się do miejsc kultu? 
3. Jakie znaczenie mają święte miejsca w życiu młodzieży? 

 
 

                                                 
18 Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, Polska 

Agencja Rozwoju Turystyki S.A., s. 50. 
19 G. Dyrda, T. Maciałek, Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec róż-

nych form turystyki religijnej w świetle wyników badań ankietowych, w: Turystyka religijna…, 
op.cit., s. 204. 
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4. Wyniki przeprowadzonych badań 
 
 Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że miejscem, do którego 
najchętniej pielgrzymuje młodzież, okazała się Kalwaria Pacławska – takiej odpo-
wiedzi udzieliło 45 badanych (22,7%). Jednak niewiele mniejszym zainteresowa-
niem cieszy się Leżajsk, gdyż wskazało na niego 39 osób (19,7%) oraz Jodłówka – 
38 osób (19,2%). Na kolejnym miejscu znalazło się Miejsce Piastowe wskazane 
przez 23 osoby (11,6%), a za nim: Dukla z 16 wskazaniami (8,1%); Borek Stary 
wymieniony przez 12 osób (6,1%); Dębowiec – 10 osób (5,1%) oraz Stara Wieś – 8 
osób (4%). Wśród badanych 7 osób (3,5%) wskazało inne miejsca, takie jak: Nowi-
ny Chotynieckie, Tuligłowy, Gać, Wielkie Oczy, Chłopice, Haczów, Komańcza 
(tabela 1). 
 

Tabela 1 
Miejsca pielgrzymkowe na Podkarpaciu najczęściej odwiedzane przez młodzież 

 

Studenci studiów stacjonarnych kierunków: Turystyka 
 i Rekreacja, Europeistyka, Pedagogika PWSZ w Jarosławiu 

N = 198 

Wyszczególnienie: Liczba (%) 

Lp. Osoby, które udzieliły odpowiedzi: 198 100 

1. Kalwaria Pacławska 45 22,7 
2. Leżajsk 39 19,7 
3. Jodłówka 38 19,2 

4. Miejsce Piastowe 23 11,6 

5. Dukla 16 8,1 
6. Borek Stary 12 6,1 
7. Dębowiec 10 5,1 
8. Stara Wieś 8 4 
9. Inne, jakie? 7 3,5 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2 
Motywy pielgrzymowania do miejsc kultu 

 
Studenci studiów stacjonarnych kierunków: Turystyka 

 i Rekreacja, Europeistyka, Pedagogika PWSZ w Jarosławiu N = 198 

Wyszczególnienie: Liczba (%) 

Lp. Osoby, które udzieliły odpowiedzi: 198 100 

1. W celu odwiedzenia miejsc związanych z kultem maryj-
nym/świętych 

88 44,4 

2. W celu zwiedzenia zabytków sakralnych wyznawanej religii 85 43 

3. W celu odnowy duchowej 16 8,1 
4. W celu poznania innych religii 5 2,5 
5. Inne, jakie? 4 2 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki badań wskazują, że głównym motywem pielgrzymowania do miejsc 
kultu jest chęć ich zwiedzenia i takiej odpowiedzi udzieliło 88 osób, tj. 44,4% an-
kietowanych. Wśród badanych 85 osób, tj. 43% odpowiedziało, że udaje się na 
pielgrzymkę, by zwiedzić zabytki sakralne wyznawanej religii, 16 osób (8,1%) 
idzie tam w celu odnowy duchowej, a 5 osób (2,5%) w celu poznania innych religii 
(tabela 2). Innych odpowiedzi udzieliły 4 osoby (2%), które wymieniły następujące 
motywy swojego pielgrzymowania: bycie animatorem grupy, członkostwo w scholi 
– diaKonia, intencje własne, modlitwa i spokój duchowy, wspólna modlitwa. 
 

Tabela 3 
Znaczenie miejsc świętych w życiu młodzieży 

 
Studenci studiów stacjonarnych kierunków: Turystyka 

 i Rekreacja, Europeistyka, Pedagogika PWSZ w Jarosławiu N = 198 

Wyszczególnienie: Liczba (%) 

Lp. Osoby, które udzieliły odpowiedzi: 198 100 

1. Bliższe spotkanie z Bogiem, Maryją, świętymi 97 49 

2. Są szczególnie ważne ze względu na umacnianie wiary 83 42 

3. Służą wyciszeniu, kontemplacji 15 7,5 

4. Inne, jakie? 3 1,5 
 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Z powyższego zestawienia wynika, że miejsca święte przede wszystkim dają 
młodzieży możliwość bliższego obcowania z Bogiem, Maryją, świętymi – takiej 
odpowiedzi udzieliło 97 osób (49%). Znaczna część badanych uważa, że są to miej-
sca, które służą umacnianiu wiary – 83 osoby (42%). Natomiast 15 osób, tj. 7,5% 
udaje się do miejsc kultu religijnego w celu wyciszenia i kontemplacji (tabela 3). 
Po zakończeniu badań ankietowych, w celu uzyskania pełniejszego obrazu, prze-
prowadzono z młodzieżą wywiad, zadając jej następujące pytanie: „Jakie znaczenie 
mają dla Pana/i miejsca święte?”.  
 Poniżej przedstawiono najbardziej interesujące wypowiedzi studentów: 
 „Miejsca święte mają dla mnie znaczenie zasadnicze, bowiem zostałem wy-
chowany w rodzinie katolickiej, gdzie wiara stoi na naczelnym miejscu. Poznanie 
miejsc kultu stanowi dla mnie wartość najwyższą. Chęć przeżywania z grupą zna-
jomych lub szerszą zbiorowością pozwala zjednoczyć się nam katolikom w cza-
sach, kiedy religia jest niemodna, szczególnie na zachodzie Polski oraz wśród osób 
młodych”. 
 „Miejsca święte w moim życiu odgrywają dużą rolę, ponieważ przebywając  
w nich, uświadamiam sobie i poznaję lepiej miłość bożą ku wszelkiemu stworzeniu. 
Dowiaduję się lepiej, jaka jest moja posługa na Ziemi, jaka jest wola boża wzglę-
dem mnie oraz jak mogę ją wypełnić, patrząc na osoby święte, tych, którzy pierwsi 
musieli przejść tę wędrówkę wypełniając swoje życiowe powołanie, aby dojść do 
Stałej Ojczyzny, jaką jest Niebo”. 
 „Są to miejsca, w których można się wyciszyć, zastanowić głębiej nad swoim 
życiem. Często można znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania. Są to miejsca 
odnowy duchowej i głębokiej modlitwy oraz rozmowy z Bogiem”. 
 „W tych miejscach odnajduję spokój, czas, który mogę spędzić tylko z Bo-
giem, któremu mogę powierzyć swoje radości, a także smutki oraz prosić, aby 
umacniał mnie swoją miłością. Proszę Go o to, aby kierował moimi ścieżkami życia 
zgodnie z tym, co będzie dla mnie dobre”. 
 „Miejsca święte mają dla mnie bardzo duże znaczenie. Cudowną wodą z Jo-
dłówki została uzdrowiona moja mama, pomimo ciężkiej choroby, dlatego co mie-
siąc jeździmy całą rodziną na mszę świętą i oddajemy Matce Boskiej hołd”. 
 „Są dla mnie ważne, wiążą się z wyznawaną przeze mnie wiarą. W Miejscu 
Piastowym w bardzo interesujący sposób co roku przedstawiane jest Misterium 
Męki Pańskiej. Jest ono bardzo głębokie i uważam, że warto choć raz w życiu coś 
takiego przeżyć”. 
 „Człowiek może się wyciszyć, poczuć taką szczególną ciszę w środku. Można 
się pomodlić za siebie, osoby bliskie sercu, zmarłych z rodzin. Tak, jak w moim 
przypadku – jadę i modlę się za moją nieżyjącą mamę, której bardzo mi brakuje  
i dlatego w każdej modlitwie myślę o niej. Kocham takie miejsca, jestem osobą 
wesołą i roześmianą i jednocześnie mocno wierzę w Boga, często się modlę i nie 
zamierzam tego pod żadnym względem zmienić”. 
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 „Miejsca święte mają dla mnie bardzo duże znaczenie, dlatego że są w nich 
czczone osoby święte, które pomagają ludziom w drodze do Boga, a także wysłu-
chują naszych próśb”. 
 „Są to miejsca, do których pielgrzymując, odnowiłam się w duchu, umocni-
łam. Mimo zmęczenia jest to dla mnie coś pięknego i wyjątkowego. Dzięki takim 
pielgrzymkom poznaję zabytki kultury chrześcijańskiej i spędzam czas z ludźmi, od 
których można się wiele nauczyć”. 
 „Są częścią religii, którą wyznaję; skrywają w sobie pewną tajemnicę, a jed-
nocześnie są magnesem – przyciągają i stale zachwycają pątników. Są to miejsca, 
gdzie mogę szczególnie poczuć obecność Boga”. 
 
 
Podsumowanie 
 

1. Najliczniejszą grupę młodzieży przyciągają największe, a zarazem najstar-
sze miejsca pielgrzymkowe na Podkarpaciu, takie jak: Kalwaria Pacławska, 
Leżajsk, Jodłówka, Miejsce Piastowe. 

2. Głównym motywem pielgrzymowania do miejsc kultu okazała się chęć 
zwiedzenia tych miejsc, poznania zabytków sakralnych wyznawanej religii 
oraz doświadczenia duchowej odnowy. 

3. Dla młodzieży miejsca święte mają przede wszystkim znaczenie ze wzglę-
du na możliwość bliższego spotkania z Bogiem, Maryją, świętymi, służą 
umacnianiu wiary, sprzyjając wyciszeniu i kontemplacji. 

4. Pielgrzymowanie stanowi też kontynuowanie tradycji, a spotkania w miej-
scach świętych to element wspólnej modlitwy, sposób wyznawania i prze-
żywania wiary, poczucie więzi wyznawców tej samej religii. 

5. Ważnym motywem podejmowania i kultywowania pielgrzymek są osobiste 
doświadczenia życiowe wyznawców danej religii, wymodlone i otrzymane 
i łaski, które nie tylko umacniają wiarę, ale przede wszystkim zaświadczają 
o mocy Boga, Maryi i świętych oraz ich niezwykłej pomocy udzielanej lu-
dziom tu na ziemi. 

6. Miejsca święte, cudowne obrazy, niezwykłe uroczystości i tłumy wiernych 
dają poczucie zbliżenia świata ziemskiego z pozaziemskim i tworzą nie-
zwykły duchowy klimat sprzyjający doświadczeniu bliskości Boga, we-
wnętrznym przeżyciom oraz budowaniu własnej osobowości. 
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Tabela 4 
Segment turystyki pielgrzymkowej województwa podkarpackiego 

 

Segment turystyki pielgrzymkowej 

Wyszczególnienie 

Kryteria  
geograficzne,  
demograficzne 

1. Wiek: dzieci i młodzież, osoby starsze  
2. Płeć: wszyscy  
3. Zamożność: średnia krajowa i wyżej  
4. Geografia: cały świat 

Styl życia,  
osobowość,  
preferencje 
 

1. Osoby zmęczone życiem, szukające ukojenia dla duszy, 
religijne, zainteresowane obiektami sakralnymi  

2. Pobyty: 714-dniowe 
3. Turystyka: całoroczna

Motywy 1. Chęć wyciszenia się, wejrzenia w siebie  
2. Kontakt z naturą  
3. Spotkania z ludźmi mających podobne problemy  
4. Odwiedzanie miejsc świętych (kościołów, kapliczek)  
5. Uczestnictwo w imprezach o charakterze religijnym 

Wykorzystywane 
walory 

1. Dziedzictwo religijne obszaru 
2. Obiekty sakralne  
3. Inne obiekty zabytkowe

 
Źródło:  Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007– 

2013, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., s. 246. 
 

Tabela 5 
Polskie sanktuaria według archidiecezji 

 
Polskie sanktuaria Sanktuaria 

maryjne 
Sanktuaria 

pańskie 
Sanktuaria 
świętych 

Wyszczególnienie    
1. archidiecezja białostocka 5 1 3 
2. diecezja bielsko-żywiecka 4 - 1 
3. diecezja bydgoska 4 1 1 
4. archidiecezja częstochowska 12 1 - 
5. diecezja drohiczyńska 3 1 1 
6. diecezja elbląska 1 3 3 
7. diecezja ełcka  3 - - 
8. diecezja gdańska 11 2 1 
9. diecezja gliwicka 5 - - 
10 archidiecezja gnieźnieńska 8 - - 
11. diecezja kaliska 9 2 3 
12. archidiecezja katowicka 6 1 3 
13. diecezja kielecka 8 1 1 
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Polskie sanktuaria Sanktuaria 
maryjne 

Sanktuaria 
pańskie 

Sanktuaria 
świętych 

Wyszczególnienie    
14. diecezja koszalińsko-kołobrzeska 2 - - 
15. archidiecezja krakowska 31 5 8 
16. diecezja legnicka 1 1 1 
17. archidiecezja lubelska 6 1 2 
18. diecezja łomżyńska 6 1 1 
19. diecezja łowicka 5 - - 
20. archidiecezja łódzka 4 - 1 
21. archidiecezja warmińska 13 6 - 
22. diecezja opolska 9 - 5 
23. diecezja pelplińska 7 1 3 
24. diecezja płocka 5 - - 
25. archidiecezja poznańska*20 25 6 5 
26. archidiecezja przemyska 19 2 3 
27 diecezja radomska 7 - - 
28. diecezja rzeszowska 16 4 2 
29. diecezja sandomierska 7 2 2 
30. diecezja siedlecka 11 1 2 
31. diecezja sosnowiecka 6 2 2 
32. archidiecezja szczecińsko-kamieńska 6 3 - 
33. diecezja świdnicka 9 1 - 
34. diecezja tarnowska 13 - 3 
35. diecezja toruńska 16 1 3 
36. archidiecezja warszawska 9 2 1 
37. diecezja warszawsko-praska 12 - 1 
38. diecezja włocławska 6 - 1 
39. archidiecezja wrocławska 18 2 4 
40. diecezja zamojsko-lubaczowska 4 - 2 
41. diecezja zielonogórsko-gorzowska 3 1 2 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Polskie Sanktuaria 

http://www.sanktuaria.info/swietych.html (12.10.2010). 
 

                                                 
20  Archidiecezja poznańska posiada 25 sanktuariów maryjnych, w tym 14 niekoronowa-

nych. 
*  Należy także wspomnieć o sanktuariach unickich i prawosławnych, a wśród nich  

o: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce; Sanktuarium Unitów Podla-
skich w Kostomłotach; Sanktuarium św. Onufrego w Jabłecznej; Sanktuarium w Turkowicach 
oraz o sanktuariach narodowych: Sanktuarium Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce; Sanktu-
arium Narodowe i Parafia św. Andrzeja Boboli w Warszawie; Narodowe Sanktuarium Matki 
Bożej w Budsławiu. 
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THE IMPORTANCE OF HOLY PLACES IN YOUNG PEOPLE’S LIVES 
BASED ON THE EXAMPLE OF THE MAIN PILGRIMAGE CENTRES  

IN PODKARPACIE IN THE LIGHT OF THE CONDUCTED REASERCH 
 
 

Summary 
 
 The article discusses the main pilgrimage centres in Podkarpacie such as: Kalwa-
ria Pacławska, Leżajsk, Jodłówka, Dukla. It stresses a very important role of church 
fairs and religious celebrations which are becoming an essential element of promoting  
a particular region. The author also emphasizes the fact that the eastern parts of Podkar-
packie Province have been associated with religious ceremonies and pilgrimages for 
centuries. Nowadays this tradition is maintained and sanctuaries in Podkarpacie are still 
visited by many individual tourists and pilgrimage groups. Podkarpackie Province plays 
in this respect a significant role in promoting cultural and religious heritage of selected 
places among potential tourists. All ideas included in the article have been supported by 
the conducted research. The results show how important holy places are for young 
people. 
 

Translated by Agnieszka Joniec 
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SPOTKANIE JAKO NARZĘDZIE PRZEŁAMYWANIA BARIER 
MIĘDZYKULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 

 
 
 
Wstęp 
 
 Proces globalizacji wspierany nieustającym rozwojem nowych technologii 
powoduje „kurczenie się” współczesnego świata. Przedstawiciele różnych ras  
i narodowości spotykają się codziennie na ulicach miast. Widoczna tendencja do 
uniformizacji i upodabniania się mieszkańców „globalnej wioski” nie zmienia jed-
nak tego, że nasze zachowania, działania i wybory zdeterminowane są przez histo-
rię, język, tradycję i kulturę, w których zostaliśmy wychowani lub które sami po-
stanowiliśmy przyjąć.  
 Uwarunkowania te stają się często barierami mogącymi zakłócać proces ko-
munikacji międzyludzkiej. Niezbędne wydaje się posiadanie wiedzy potrzebnej do 
rozpoznawania tych różnic i stosowania odpowiednich narzędzi do ich redukowa-
nia.  
 Spotkania, szczególnie te o charakterze międzynarodowym, są nie tylko oka-
zją do ujawnienia i poznania barier kulturowych, ale także stają się swoistym na-
rzędziem ich przełamywania.   
 Celem artykułu jest przedstawienie Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) jako 
przykładu spotkania o charakterze międzynarodowym oraz identyfikacja wydarzeń 
realizowanych w ramach programu ŚDM, które stanowią narzędzie przełamywania 
barier kulturowych pomiędzy uczestnikami.  
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1. Wybrane aspekty barier międzykulturowych 
 
 Kultura jest dość obszernym terminem używanym w wielu znaczeniach. So-
cjologowie widzą ją jako wynik określonego procesu społecznego. Stanowi ona 
zatem zbiór wartości (związanych z poczuciem ciągłości międzypokoleniowej, 
pamięcią przeszłości i wyobrażeniem  wspólnego przeznaczenia1), norm i przeko-
nań kierujących zachowaniami członków danego społeczeństwa2. 
 Kultura związana z człowiekiem jest także jego swoistym mechanizmem  
adaptacyjnym w otaczającym go środowisku. Stanowi ona zbiór zjawisk wyuczo-
nych (oczywiście na drodze wychowania i uczenia się), społecznych i powtarzal-
nych. Ma charakter czasowy i przestrzenny. Jest systemem, a zatem każda pojedyn-
cza kultura ma własną wewnętrzną logikę. 
 Najszersze znaczenie socjologiczne nadali słowu „kultura” etnolodzy, pokazu-
jąc, iż kultura jako struktura globalna, cywilizacja stanowi złożoną całość obejmu-
jącą „wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaje oraz wszystkie inne 
zdolności i nawyki zdobyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”3. Jednak-
że, jeśli odrzucić czynnik globalny i raz jeszcze spojrzeć na kulturę, to da się bez 
większego trudu zauważyć, że ile na świecie społeczeństw, tyle też kultur4. I cho-
ciaż o kulturze danego społeczeństwa można mówić ogólnie, to tak naprawdę każde 
ze współczesnych społeczeństw jest pod tym względem złożone. Jeśli więc zająć 
się badaniem więcej niż jednej kultury, natychmiast wyłoni się kwestia różnic kul-
turowych5.  
 Literatura przedmiotu podaje, że badania różnic kulturowych oscylują między 
dwoma biegunami:  

 biegunem kulturalistycznym, który podkreśla aspekt różnorodności wspól-
not kulturowych oraz ich równość, 

 biegunem strukturalistycznym, który wskazuje, że ponad wszelkimi różni-
cami istnieją fundamentalne punkty wspólne, takie jak chociażby role spo-
łeczne, statusy czy rytuały. 

 Co się jednak dzieje, gdy dochodzi do spotkania różnych kultur? Socjologo-
wie i etnolodzy wyróżniają przede wszystkim dwa procesy: akulturację i integrację. 

                                                 
1  Zob. E. Hałas, Tożsamość kulturowa a konflikty międzygrupowe, w: Symbole w interak-

cji, red. E. Hałas, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 281. 
2  A. Brémond, J.-F. Couet, A. Davie, Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 75. 
3 Ibidem,  s. 76. 
4  Mimo że kultura jest atrybutem człowieka, a co za tym idzie wszystkich społeczności, 

nie jest ona jednolita. W różnych okresach historycznych oraz obszarach geograficznych ludzkie 
wytwory, systemy norm i wartości w dużym stopniu odbiegały od siebie. 

5  E. Babbie, Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 96. 
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Akulturacja stanowi wynik bezpośredniego i przedłużonego kontaktu między dwo-
ma kulturami, prowadzący do zmian niektórych cech w przynajmniej jednej z nich. 
Integracja, natomiast, jest procesem, w trakcie którego jednostka stopniowo przy-
swaja, a następnie przyjmuje za własne normy i wartości danej kultury w sposób 
prowadzący do jej pełnego uspołecznienia. Jednakże spotkanie chociażby dwóch 
różnych kultur prowadzić może także do segregacji, marginalizacji czy etnocentry-
zmu albo relatywizmu kulturowego6. 
 Żadnego z powyższych przypadków, poza relatywizmem kulturowym, nie 
można odnieść do spotkań, jakimi są Światowe Dni Młodzieży. Stanowią one po-
twierdzenie poglądu socjologów, według którego spotykające się inne (różne) kul-
tury są po prostu odmienne, a nie lepsze czy gorsze7. 
 Do zderzenia kultur dochodzi poprzez stosunki kulturowe, które zawiązują się 
między przynajmniej dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się (w bezpośredni 
lub pośredni sposób). Natomiast do ich interakcji dochodzi chociażby w obszarach 
stykowych pogranicza dwóch kultur bądź na skutek migracji przedstawicieli danej 
kultury.  
 Oddziaływania międzykulturowe winny mieć zatem na celu nawiązanie kon-
taktów pomiędzy różnymi kulturami i wzajemne poznanie. Brak tych kontaktów 
może prowadzić do nieznajomości innych kultur (co w kolejności może wywołać 
tzw. szok kulturowy) i nieporozumień pomiędzy nimi (sprzeczność wartości repre-
zentowanych przez różne kultury może doprowadzić do konfliktu między nimi – 
konfliktu kultur8).  
 Jednakże różnorodność kulturowa, choć częściej upatrywana jako czynnik 
dezintegrujący, jest z pewnością argumentem niezbędnym dla rozwoju każdej kul-
turowości.  Przecież spotkanie kultur wiąże się chociażby z przełamywaniem pew-
nych międzykulturowych barier (choć kulturowe różnice są tylko różnicami i wie-
lokrotnie nie są tak istotne jak by się mogło wydawać). Ponadto wielokulturowość 

może posłużyć do twórczego wykorzystania potencjału wielu jednostek pochodzą-
cych z różnych kultur, a spotykających się w jednym miejscu9. 
 Bariery towarzyszące międzykulturowości mają swoje źródło w kulturze jed-
nostek oraz grup uczestniczących w tym procesie, a także w różnicach dzielących 

                                                 
6  A. Brémond, J.-F. Couet, A. Davie, Kompendium wiedzy…, op.cit.,  s. 77. 
7  Por. relatywizm kulturowy w: E. Babbie, Istota socjologii…, op.cit.,  s. 97. 
8  W poszczególnych kulturach, które się spotykają, może dochodzić do ich wzajemnego 

osłabiania, czego efektem są najczęściej konflikty. Ich źródłem bywa różnorodność i wynikające 
z niej nieporozumienia we wzajemnej komunikacji, obawy oraz nieufność związana z panującymi 
stereotypami (dotyczącymi chociażby rasy, płci, wyznania lub wieku) czy uprzedzeniami. Zob.  
J. Hubert, Społeczeństwo synergetyczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, s. 17. 

9  G.F. Simons, C. Nacquez, P.R. Harris, Kierowanie i motywowanie personelu wielokultu-
rowego, w: Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporo-
wicz, A. Tyszka, Instytut Kulturalny, Warszawa 1996, s. 346. 
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owe kultury. Im więcej wspólnych cech posiadają oddziałujące na siebie kultury, 
tym mniej istotne stają się występujące między nimi zakłócenia. Wpływ niewątpli-
wie wywierają też określone kompetencje i konteksty (umiejętności, zdolności, 
okoliczności zewnętrzne), głównie zaś ich brak. 
 Jednym z elementów mogących (w swojej skrajnej postaci) nawet uniemożli-
wić porozumienie między odmiennymi kulturami jest wyżej wspomniany etnocen-
tryzm. Charakteryzuje go skłonność do wydawania negatywnych osądów o obcej 
kulturze, jednakże ich podstawą są standardy obowiązujące w kulturze osoby repre-
zentującej tę postawę. 
 Etnocentryzm zakłada, że przedstawiciel kultury obcej będzie czuł, rozumiał  
i reagował podobnie. Jest to oczywiście założenie błędne. Dla porównania kultury 
własnej i kultury obcej, osoby o postawie etnocentrycznej opierają się często na 
stereotypach i związanych z nimi uogólnieniach. Z takiej perspektywy grupę własną 
stawia się zawsze w lepszym świetle – jako grupę o wyższej moralności, lepiej 
wykształconą, o wyższym poczuciu estetyki10. 
 Także niewerbalność i cielesność mogą sprawić kłopot wchodzącym w prze-
strzenie obcej kultury. Jest to bowiem kwestia braku kompetencji w odczytywaniu 
treści nagromadzonych w przekazie niewerbalnym – niezależnie od tego, czy jest to 
taniec, czy tylko sposób przywitania się. Zrozumienie wszelkiej treści spotykają-
cych się zróżnicowanych kultur uwarunkowane jest zatem świadomością wartości 
obcej kultury, znajomością zwyczajów i obyczajów realizowanych na co dzień 
przez jej przedstawicieli, a nawet rozumieniem języka. 
 Bariery kulturowe mogą być analizowane w wielu różnych aspektach: geogra-
ficznym, religijnym, tradycyjnym, ekonomicznym czy edukacyjnym. W rozważa-
niach często pojawia się zagadnienie kultur narodowych, ponieważ narody są taki-
mi zbiorowościami, których tożsamość zależy w dużej mierze od posiadania kultury 
symbolicznej11. Tak więc poszczególne narody różnią się pod wieloma względami, 
a kontakty międzykulturowe dodatkowo komplikuje fakt, iż ludzie są skłonni trzy-
mać się tego, co jest im dobrze znane, znajomego im otoczenia i stylu życia, do 
którego się przyzwyczaili12. 
 Różnice kulturowe można więc znaleźć w codziennych czynnościach, do któ-
rych między innymi należą13:  

 pozdrawianie się14,  

                                                 
10  Por. J.S. Bystroń, Megalomania narodowa, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 

1995, s. 13. 
11  Wielka Encyklopedia PWN, t. 15, Warszawa 2003, s. 181–182. 
12  B. Bjerke, Kultura a style przywództwa. Zarządzanie warunkach globalizacji, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 85. 
13  E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 

2000, s. 75. 
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 sztuka konwersacji, 
 konwencje i styl ubierania się,  
 zachowanie się przy stole, 
 pory i rodzaje posiłków,  
 godziny pracy,  
 rozrywki,  
 praktyki religijne.  

 Podstawą różnic kulturowych są wartości, gdyż określają one sposób, w jaki 
odczuwamy, myślimy i zachowujemy się oraz odzwierciedlają nasze tło kulturo-
we15. Ich zrozumienie wymaga jednak czasu i wysiłku, a w przeciwieństwie do 
łatwo zauważalnych symboli i rytuałów, wartości wydają się ukryte. 
 W zetknięciu z czymś, co jest nieznane i obce, czyli z kulturą obcego kraju 
cudzoziemiec może doświadczyć wstrząsu – kulturowego szoku. W reakcji, na 
takie doznania może odczuć nie tylko niepewność dotyczącą tego, co należy robić  
i niepokój połączony z radosnym podnieceniem, ale także doświadczyć poczucia 
izolacji i frustracji. Ponadto znalezienie się w nowej sytuacji może być dla niego 
przyczyną nieprawidłowych zachowań społecznych oraz nieumiejętności zawarcia 
bliższego kontaktu z partnerem. Jednakże pozytywnym skutkiem tego zjawiska jest 
zrozumienie innych kultur poprzez uświadomienie sobie własnej kultury i chęć 
przełamywania barier stojących na drodze wzajemnej komunikacji i dialogu.  
 Geert Hofstede definiuje kulturę jako pewne zaprogramowanie umysłu, czyli 
wzorce (myślenia, odczuwania, zachowania), które przyswajane są przez człowieka 
w ciągu życia16. Niektóre wzorce, na przykład te, powstałe pod wpływem środowi-
ska społecznego (w którym człowiek dorastając, buduje swoją hierarchię wartości  
i styl bycia), mogą zostać przełamane poprzez poznanie i nauczenie się wzorca 
nowego. Służą temu chociażby wspólne spotkania przedstawicieli różnych narodo-
wości.    
 Pojęcie kultury w antropologii społecznej obejmuje także, jak już zostało 
wspomniane, codzienne sposoby zachowania, wśród których ważną rolę pełni ko-
munikowanie się z otoczeniem. W procesie komunikacji można wyodrębnić nastę-
pujące elementy17:  

 symbole (słowa, gesty, obrazy, przedmioty, bohaterowie) – zarówno te 
unikatowe dla danej kultury, często zrozumiałe tylko dla jej członków, jak  

                                                                                                                        
14  Ze zdziwieniem mieszkańca Europy może spotkać się na przykład pierwsze pytanie za-

dawane przy powitaniu w wielu krajach azjatyckich: Jak tam Twoja rodzina?  
15  E. Marx, Przełamywanie szok…, op.cit.,   s. 77. 
16  G. Hofstede, Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000,  

s. 37. 
17 Ibidem, s.  43–44. 
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i wspólne dla większych populacji, a nawet (w obecnej dobie) całej ludzko-
ści; 

 rytuały – działania postrzegane w danej społeczności jako niezbędne, np. 
sposoby powitań, zachowań oficjalnych i prywatnych, obchody uroczysto-
ści państwowych czy religijnych;  

 wartości – choć niewidoczne gołym okiem, jednak decydujące o dokony-
wanych wyborach; odnajdywane w sposobach zachowań w danych sytu-
acjach. 

 Zdaniem Kalervo Oberga, w zmniejszeniu lub neutralizowaniu działań szoku 
kulturowego, a co za tym idzie – w znoszeniu barier kluczową rolę odgrywają 
otwarte, przyjazne kontakty z ludźmi18. Takie kontakty można osiągnąć podczas 
spotkań bezpośrednich, które są skuteczną formą komunikacji kulturowej. Komuni-
kacja kulturowa jest swego rodzaju sposobem postępowania tworzącym życie spo-
łeczne przez wyposażenie jednostki w możliwości uczestniczenia, utożsamiania się 
i negocjowania tego życia oraz wykorzystania dla własnych celów kulturowo 
ukształtowanych sposobów komunikacji19. Do najważniejszych sposobów komuni-
kacji należy właśnie spotkanie, podczas  którego szczególną rolę odgrywa pozy-
tywne nastawienie do drugiego człowieka. Widoczne reagowanie na jego potrzeby  
i zachowania umożliwia wzajemne poznanie się oraz stworzenie atmosfery akcep-
tacji i zainteresowania.   
 Takim aktem nawiązania i podtrzymania komunikacji może być treść przeka-
zu religijnego, która przekazywana jest w procesie komunikacji wspólnocie wier-
nych. Produkt interakcji stanowi wówczas przekaz zinterpretowany w ramach wza-
jemnego spotkania kapłana z wiernymi.  
 
 
2. Światowe Dni Młodzieży  
 
 Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są wielkim świętem młodych – wydarze-
niem międzynarodowym organizowanym przez Kościół katolicki. Gromadzą mło-
dzież całego świata, zarówno katolików, jak i wyznawców innych religii. Spotka-
niom tym każdorazowo przewodniczy Ojciec Święty.  
 ŚDM organizowane są od 25 lat. Spotkania w wymiarze międzynarodowym 
odbywają się co dwa, trzy lata. W pozostałych latach w Niedzielę Palmową we 

                                                 
18  H. Grzymała-Moszczyńska, E. Nowicka, Goście i gospodarze. Problem adaptacji kultu-

rowej w obozach dla uchodźców oraz otaczających je społecznościach lokalnych, Zakład Wy-
dawniczy Nomos, Kraków 1998, s. 156. 

19  J. Mikułowski Pomorski, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji między-
kulturowej i komunikowaniu medialnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 18. 
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wszystkich diecezjach organizowane są Światowe Dni Młodzieży, podczas których 
młodzież spotyka się ze swoimi biskupami.  
 Spotkania te w 1985 roku zapoczątkował Jan Paweł II, zapraszając młodych 
do Rzymu. Był to również ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Rok Mło-
dzieży, którego ponowne obchody odbędą się w 2011 roku. W tabeli 1 jeden zapre-
zentowano w porządku chronologicznym zestawienie kolejnych międzynarodo-
wych edycji ŚDM. 
 ŚDM, organizowane w formie religijnego festiwalu i skupiające młodych, 
którzy chcą wspólnie spędzić czas i razem się modlić, to jednak coś więcej niż mię-
dzykulturowe spotkanie czy okazja do dialogu między młodzieżą różnych państw  
i kultur. Dni te są dowodem wiary, wobec której staje się widoczna wieczna mło-
dość Kościoła. Należy także podkreślić wielki wymiar ekumeniczny tej inicjatywy 
ewangelizacyjnej Kościoła. 
 Jak już zostało wspomniane, ŚDM pomimo swojego katolickiego charakteru 
skierowane są do młodzieży całego świata, do wszystkich młodych dobrej woli, 
którzy chcą doświadczyć podczas tego spotkania uniesień religijnych, poczucia 
solidarności i troski o najbardziej potrzebujących. Światowe Dni Młodzieży dają 
możliwość nawiązania przyjaźni i wzajemnego uczenia się. Uczestnicy ŚDM mogą 
także poznać kulturę kraju-gospodarza, jego zwyczaje, kuchnię, a także tradycję. 
Należy podkreślić, iż całe wydarzenie jest znakomicie zorganizowanym spotkaniem 
zbiorowym20. Grupom uczestników towarzyszą duszpasterze i siostry zakonne,  
a całość przedsięwzięcia wspierają liczni wolontariusze. Ważnym czynnikiem 
wpływającym na postrzeganie ŚDM jako narzędzia przełamywania barier między-
kulturowych jest program wydarzenia oraz jego poszczególne elementy.  
 

                                                 
20  Spotkanie zbiorowe to planowane, zorganizowane spotkanie dwóch lub więcej osób.  

W trakcie tego spotkania jego uczestnicy dążą do  osiągnięcia założonego celu. Szerzej o spotka-
niach zbiorowych w: A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Meeting planning jako narzędzie 
wspomagające realizację produktów turystyki konferencyjnej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 568, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 13, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 9–20.     
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Tabela 1 
Światowe Dni Młodzieży – edycje międzynarodowe 

 

Rok Daty Miejsce 
Liczba 

uczestników 
i krajów21 

Papież Motto 

1985 29–31 
marca 

Rzym 
Włochy 

350 000 
70 krajów 

Jan Paweł II Abyście umieli zdać spra-
wę z nadziei, która jest  
w was (1P 3:15) 

1987 11–12 
kwietnia 

Buenos Aires 
Argentyna 

1 000000 Jan Paweł II Myśmy poznali i uwierzyli 
miłości, jaką Bóg ma ku 
nam (1Jn 4:16) 

1989 15–20 
sierpnia 

Santiago de 
Compostela 
Hiszpania 

500 000 Jan Paweł II Jam jest Drogą i Prawdą  
i Życiem (Jn 14:6) 

1991 10–15 
sierpnia 

Częstochowa 
Polska 

1 700 000 
92 kraje 

Jan Paweł II Otrzymaliście Ducha 
przybrania za synów (Rz 
8:15) 

1993 10–15 
sierpnia 

Denver 
USA 

700 000 
100 krajów 

Jan Paweł II Ja przyszedłem po to, aby 
(owce) miały życie i miały 
je w obfitości (Jn 10:10) 

1995 10–15 
stycznia 

Manila 
Filipiny 

5 000 000 Jan Paweł II Jak Ojciec mnie posłał, tak 
i Ja was posyłam (Jn 20: 
21) 

1997 19–24 
sierpnia 

Paryż 
Francja 

1 200 000 
157 krajów 

Jan Paweł II Nauczycielu, gdzie miesz-
kasz? Chodźcie, a zoba-
czycie (cf. Jn 1:38-39) 

2000 15–20 
sierpnia 

Rzym 
Włochy 

2 200 000 
159 krajów 

Jan Paweł II A słowo stało się Ciałem  
i zamieszkało wśród nas 
(Jn 1:14) 

2002 23–28 
lipca 

Toronto 
Kanada 

1 000000 
172 kraje 

Jan Paweł II Wy jesteście solą dla 
ziemi... Wy jesteście świa-
tłem świata (Mt 5: 13,14) 

2005 16–21 
sierpnia 

Kolonia 
Niemcy 

1 200 000 
193 kraje 

Benedykt 
XVI 

Przybyliśmy oddać Mu 
pokłon (Mt 2:2) 

2008 15–20 
lipca 

Sydney 
Australia 

400 000 
170 krajów 

Benedykt 
XVI 

Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świad-
kami (Dz 1:8) 

2011 15–21 
sierpnia 

Madryt 
Hiszpania 

--------- --------- Zakorzenieni i zbudowani 
na Chrystusie, mocni  
w wierze (por. Kol 2, 7) 

 
Źródło: http://sdm.org.pl/index2.php?page=2&cat=4 (08.12.2010). 
 

                                                 
21  Liczba uczestników mszy świętej kończącej Dni Młodzieży oraz liczba krajów, z których 

pochodzą młodzi ludzie. 
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3. Elementy programu ŚDM narzędziem przełamywania barier międzykultu-
rowych 

 
 Program Światowych Dni Młodzieży łączy w sobie różnego rodzaju czynno-
ści, które wspierają: 

 modlitwę (aby młodzież miała możliwość uczestniczenia w Eucharystii  
i czas na prywatną modlitwę);  

 solidarność (aby młodzi ludzie mogli ćwiczyć swoją hojność i odpowie-
dzialność społeczną poprzez przeznaczenie kilku godzin na pomoc Kościo-
łowi w pracy dla potrzebujących lub pomóc w rozwiązaniu jakiegoś pro-
blemu społecznego, zgodnie z władzami lokalnymi); 

 kulturę (żeby mogli poznać chrześcijańskie korzenie wielu przejawów kul-
tury kraju gospodarza oraz by zgłębili swoje poznanie wiary poprzez jej 
ukazanie w sztuce chrześcijańskiej, aby mogli zobaczyć, jak poprzednie 
pokolenia chrześcijan ewangelizowały za pomocą sztuki). 

 ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Najczęściej młodzież spędza ze sobą cały 
tydzień. W poniedziałek młodzi ludzie przyjeżdżają w dane miejsce, we wtorek 
uczestniczą w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek biorą udział w kate-
chezach i Festiwalu Młodych. W sobotę pielgrzymuje się do miejsc czuwania  
i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę uczestniczy  
w uroczystej mszy świętej kończącej dany ŚDM22.  
 Program Światowych Dni Młodzieży składa się zawsze z następujących ele-
mentów23: 

 wydarzeń centralnych, 
 katechez biskupów głoszonych w różnych językach,  
 wydarzeń artystycznych i kulturalnych zwanych Festiwalem Młodych. 

 W ramach wydarzeń centralnych, wśród których najważniejsze stanowi spo-
tkanie z Ojcem Świętym, buduje się między młodymi uczestnikami wyjątkowe 
poczucie wspólnoty oraz zaufania. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym tłumie 
młodzi mają poczucie przynależności. Tworzą oni wspólnotę opartą na mowie 
symboli, znaków. W tym przypadku bycie częścią tłumu nie niszczy ich indywidu-
alnych przeżyć24. Okoliczności te bardzo sprzyjają przełamywaniu barier między-
kulturowych. 
 Każdy z Dni Młodzieży zaczyna się katechezą lub mszą świętą sprawowaną 
przez biskupów. Codzienna modlitwa w międzynarodowej grupie oraz całonocne 
czuwania sprzyjają pogłębionej integracji przybyłych uczestników, którzy w takich 

                                                 
22  http://www.sdm.org.pl/index2.php?page=6 (05.12.2010). 
23  http://www.madryt2011.pl/madryt.php?i=1&j=107 (05.12.2010). 
24  K. Kolenda-Zaleska, Toronto to nie Woodstock – bunt z Papieżem w tle, 

http://www.sdm.org.pl/index2.php?page=4&cat=1&n=2&id=24 (05.12.2010). 
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słowach mówią o swoich wrażeniach: „Na całym placu panowała atmosfera życz-
liwości, przyjaźni i miłości. Każdy okazywał zainteresowanie i chęć rozmowy. 
Mimo tego, że tej nocy na różnych tego typu spotkaniach spędziłem kilka godzin, 
nie zauważyłem nigdzie papierosów ani alkoholu. Okazuje się, że młodzież sama  
z siebie, spontanicznie, potrafi naprawdę dobrze się bawić”25. 
 Festiwal Młodych tworzą inicjatywy organizowane przez lokalne komitety 
organizacyjne, które gromadzą także różnorodne działania artystyczne młodych ze 
wszystkich zakątków świata. Inicjatywy te zostają wcześniej zatwierdzone przez 
komitet Organizacyjny. Wydarzenia artystyczne prezentowane w czasie festiwalu 
tworzą rozległy wachlarz propozycji muzycznych, tanecznych, teatralnych, kino-
wych. Prezentowane są produkcje audiowizualne, wystawy obrazów, rzeźb, foto-
grafii, sztuki użytkowej. Można też obejrzeć prezentacje przygotowane przez Ko-
ściół, poznać biografie świętych i misjonarzy z całego świata, dowiedzieć się wiele 
na temat historycznych szlaków pielgrzymkowych. Organizowane są liczne dysku-
sje, warsztaty, czuwania modlitewne, adoracje oraz wszelkie działania, które  
z chrześcijańskiego punktu widzenia pomagają młodym stawiać czoła trudnej rze-
czywistości i ewangelizują młodych. W trakcie tych spotkań zgromadzona mło-
dzież ma możliwość przedstawiać i wzajemnie poznawać swoje różnorodne kultu-
ry, języki i doświadczenia. Ważne jest, że większość wydarzeń organizowanych  
w ramach Festiwalu Młodych jest darmowa i otwarta dla wszystkich uczestników.  
O łatwej dostępności tych imprez decyduje fakt, iż odbywają się one na ulicach, 
placach, scenach teatralnych, w salach koncertowych i parkach.  
 Zaakceptowane przez komitet organizacyjny wydarzenia są aktualne i znaczą-
ce dla współczesnej młodzieży. Ponadto mają one dużą wartość artystyczną oraz 
wyrażone są językiem, który promuje uniwersalne piękno. Treści w nich zawarte 
powinny przekazywać wartości chrześcijańskie, przede wszystkim: wiarę, nadzieję 
i miłość oraz te, które towarzyszą życiu chrześcijańskiemu i je ubogacają – radość 
oraz siłę. Powinny wreszcie promować godność i piękno miłości ludzkiej, budowa-
nie sprawiedliwego społeczeństwa, umiłowanie prawdziwej wolności i odpowie-
dzialność za siebie nawzajem.  
 Dla przełamywania barier międzykulturowych duże znaczenie ma także fakt, 
że pomysły i realizacja wydarzeń pozostawione zostały w rękach samych uczestni-
ków – młodzieży. Wytwarza się wtedy specyficzna atmosfera zaufania. Młodzi 
najlepiej znają siebie i swoich przyjaciół, sami wiedzą, z kim można pracować. 
Ponadto nikt nie da im lepszego świadectwa niż drugi młody człowiek.  
 

                                                 
25  M. Nowak, Rzym 2000: Rzym  Moje Dni Młodzieży, http://www.sdm.org.pl/index2.php? 

page=4&cat=1&n=2&id=19 (10.12.2010). 



Spotkanie jako narzędzie przełamywania barier międzykulturowych… 149

Podsumowanie 
 
 Światowe Dni Młodzieży są czymś więcej niż tylko religijnym wydarzeniem 
masowym. Przede wszystkim to czas spotkania osób zjednoczonych w Chrystusie 
w trakcie wielkiego święta wiary, która otwiera granice i prawdziwie jednoczy 
różne kultury.  
 ŚDM pozwalają na pogłębianie własnej tożsamości jednostek, grup i całych 
społeczności poprzez propagowanie postaw tolerancji i dialogu. Nie ma w nich 
miejsca dla problemu inności, gdyż w tym przypadku problem ten po prostu nie 
istnieje. Istotą jest tu odgórne uznanie kulturowego relatywizmu. Należy pamiętać, 
że problem z „innymi” tkwi najczęściej w nas samych. Na komunikację z „obcymi” 
wpływają przecież nasze filtry pojęciowe, tak jak pojęcia przyjęte przez „obcych” 
determinują ich komunikację z nami. Owszem, ludzie (zarówno „obcy”, jak i my 
sami) są do siebie podobni, ale nigdy do końca. Tylko otwartość na drugiego czło-
wieka, pozytywne nastawienie i cierpliwość we wzajemnej (międzykulturowej) 
komunikacji, a zwłaszcza poszanowanie odrębności innych może (choć nie musi) 
gwarantować osiągnięcie porozumienia.  
 
 
MEETING AS A TOOL FOR OVERCOMING CROSS-CULTURAL BARRIERS 

ON WORLD YOUTH DAY EXAMPLE 
 
 

Summary 
 
 Our behavior, actions and choices are determined by history, language, tradition 
and culture, in which we are raised, or those that we have accepted. These considera-
tions can be barriers (e.g. segregation, marginalization, etc.) at the same time that com-
plicate the process of communication between people. In such a situation, it seems ne-
cessary to have the knowledge to recognize these differences, and the use of appropriate 
tools for their reduction.  
 One of such tools are international meetings of different cultures. Their aim is to  
establish the contacts between the different cultures and mutual understanding. World 
Youth Day, let the deepening of their own identity of individuals, groups, and whole 
communities by promoting attitudes of tolerance and dialogue.  
 

Translated by Anna Kalinowska-Żeleźnik 
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KAZIMIERZ MROZOWICZ 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 
 
 
 

PIELGRZYMOWANIE JAKO TYP ZACHOWANIA SIĘ CELOWEGO  
(W ŚWIETLE BADAŃ SYSTEMU WARTOŚCI) 

 
 
 
Wstęp 
 
 W niniejszym artykule zaprezentowano oryginalną i autorską Teorię fide-
istyczno-epistemologicznego agregatu postawy peregrynacyjnej. W dalszej części 
opracowania teoria ta zostanie wyłożona w wymiarze terminologiczno- 
-semantycznym, metodologicznym, merytoryczno-teoretycznym oraz empirycz-
nym.  
 Pielgrzymowanie jako odmiana aktywności człowieka oraz grupy nie jest 
zjawiskiem kontrowersyjnym, bo powszechność jego występowania oraz powstała 
na jego fideistycznym gruncie tradycja sprawiają, że w praktyce gospodarczej  
i teorii naukowej motywacyjne źródła peregrynacji wydają się być dostatecznie 
dobrze udokumentowane. Czym jednak faktycznie jest owa aktywność? Czy danym 
zachowaniem celowym, czy może zgeneralizowaną postawą albo też czynnością 
religijną? A może jest ona wypadkową wymienionych czynników? Na tego typu 
pytania nie znaleziono dotychczas zadowalającej odpowiedzi, stąd też zapełnienie 
tego rodzaju luki dyskursywnej, poznawczej oraz praktycznej stało się inspiracją 
dla podjęcia powołanej problematyki badawczej.  
 W artykule podjęto próbę przedstawienia pielgrzymowania jako typu zacho-
wania celowego człowieka i jego specyficznej aktywacji motywacyjnej, uruchamia-
jącej poznawcze oraz fizyczne mechanizmy peregrynacji personalnej i grupowej. 
Działania tego typu alokują problem badań w obszarze teorii zachowań organiza-
cyjnych oraz teorii organizacji. Aplikacje pragmatyczne dla gospodarki turystycznej 
przedstawiają się w możliwości korzystania przez nią z uzyskanych danych w pro-
cesie innowacyjnego kreowania produktu turystycznego, adresowania produktu 
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turystycznego do optymalnie wyselekcjonowanego segmentu rynku, rozwijania 
niszowych rynków (pielgrzymek: dziękczynnych, pokutnych, medytacyjnych) czy 
podniesienia konkurencyjności poprzez konwersję preferencji turystycznych na 
innowacyjne jej formy etc. 
 
 
1. Aktywność turystyczna jednostki jako forma zachowania się celowego 
 
 Zachowania organizacyjne, jak też odtwarzanie (odgrywanie, pełnienie) roli 
społecznej wspomagają realizację zadań wynikających z pełnionej roli poprzez 
adekwatne do ich treści zachowania celowe jednostki. Są naoczną (jawną, material-
ną) egzemplifikacją aktywności poznawczej i wyznaczają wymiar oraz kryteria 
kontroli i oceny działań człowieka. Poniżej zaproponowano model struktury roli 
społecznej „podmiotu podróżującego” (pielgrzyma, turysty). Kryterium pojęcia  
i encji w tym przypadku jest proces migracji (model przedstawiony na rysunku 1 
jest parafrazą koncepcji struktury roli pióra Stanisława Nieciuńskiego1).  
 

 
 

Rys. 1. Wymiary i elementy strukturalne roli społecznej podmiotu podróżującego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Nieciuński, op.cit. 

 

                                                 
1  S. Nieciuński, Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela – wy-

chowawcy, ,,Nowa Szkoła” 1979, nr 11. 
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 Turysta jako przykład roli społecznej niejako „objawia się” (materializuje, 
staje się) w swoim czynie. Czynność konstytuuje ten byt w dymensji jednostkowej, 
grupowej (turyści), organizacyjnej (organizacje turystyczne) i społeczno- 
-ekonomicznej (turystyka, gospodarka turystyczna). Analogicznie ukształtowane są 
wymiary roli społecznej pielgrzyma2.  
 W uznawanej za klasyczną teorii Tadeusza Tomaszewskiego zachowanie 
człowieka zależy z jednej strony od tego, jak ukształtowana jest jego osobowość,  
z drugiej natomiast – od natury działających nań bodźców klasyfikowanych i selek-
cjonowanych przezeń w związku z realizacją określonego zadania i charakterem 
informacji na temat uzyskanego wyniku3.  
 Zgodnie z przytaczaną koncepcją, jednostka stawia przed sobą zadania, które 
odpowiadają zarówno jej potrzebom, jak i możliwościom. Potrzeby są pierwotnym 
podłożem zachowania, natomiast zadanie jest wobec nich wtórne, ponieważ ukie-
runkowane jest ono na zaspokojenie określonej potrzeby. Końcowy wynik zacho-
wania jednostki zdeterminowany zostaje jej aktualnymi możliwościami oraz cha-
rakterystyką sytuacji, w której ma ono miejsce. Niektóre z sytuacji są korzystne, co 
sprzyja zaspokojeniu danej potrzeby, inne zaś nie, a to sprawia, że zachowanie nie 
przynosi jednostce pożądanego rezultatu. Należy wziąć pod uwagę także i to, że 
sytuacje tworzą ciąg zdarzeń, w promieniu których następuje urzeczywistnienie 
realizowanego przez jednostkę zadania. Ukierunkowują one ostatecznie dalszy 
przebieg jego aktywności na osiągnięcie wyznaczonego w zadaniu danego stanu 
końcowego (celu), czyli wpływają na rezultat podjętej przezeń aktywności – stają 
się istotą zachowania się celowego jednostki. Czynnikiem odróżniającym turystę  
i pielgrzyma staje się zatem specyficzny katalog zadań (sacrum vs profanum), reali-
zowanych jednakże w homogenicznych warunkach podróży odbywanej w prze-
strzeni społeczno-ekonomicznej, co sprawia, że naoczny (fizyczny) wymiar odgry-
wanych ról ujednolica je, synchronizuje i utożsamia. 
 Jak powszechnie wiadomo, turystyka jest ,,ogółem czynności osób (zachowań 
celowych), które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych  
i innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem,  
z wyłączeniem wyjazdów, których głównym celem jest aktywność zarobkowa wy-
nagradzana w odwiedzanej miejscowości”4. Nie sposób nie zauważyć, że podróżo-
waniu każdorazowo towarzyszy jakiś jego cel, który realizowany jest w ramach 

                                                 
2  O rolach społecznych w ujęciu teoretycznym pisali: S. Mika, Wstęp do psychologii spo-

łecznej, Warszawa 1975; K. Mrozowicz, Formalizacja ról społeczno-zawodowych (na przykładzie 
ratowników GOPR), ,,Przegląd Organizacji” 2010, nr 10. Natomiast o treści roli pielgrzyma pisał 
S. Nieciuński, op.cit. 

3  T. Tomaszewski, Aktywność człowieka, w: Psychologia jako nauka o człowieku, red.  
M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Warszawa 1966, s. 197–252. 

4  A. Maron, Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej, w: Turystyka religijna, 
red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010, s. 69–76. 
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psychofizycznej, emocjonalnej i intelektualnej aktywności człowieka. Podróżowa-
nie jako czynność konstytuuje więc specyficzną postawę podróżną, która ze wzglę-
du na jej podmiot towarzyszy na zasadzie sine qua non podróżnemu niezależnie od 
fenomenologicznego (typ i rodzaj turystyki) i typowego celu podróżowania. Czyn-
ność podróżowania, jakkolwiek różnorodnie zaktywowana czynnikiem akceleracyj-
nym, sprawia, że znajdujący się w takiej sytuacji i stanie podmiot staje się turystą. 
Zachowanie się celowe jest czynnikiem sprawczym (modus operandi) zakresu se-
mantycznego i ontycznego pojęcia turysta-podróżnik. Cechą podmiotowo rozumia-
nej podróży stają się więc:  

 intelektualnie i racjonalnie zorientowana aktywność poznawcza i psycho-
motoryczna,  

 teleologiczne intencje podmiotu (podróżującego),  
 indywidualistycznie (podmiotowo) postrzegana i oceniana utylitarność 

(użyteczność), 
 personalistyczna prakseologia działania (sprawność i skuteczność czynów), 
 behawioralny (forma i treść czynu) oraz społeczny (interakcje społeczne, 

środowisko, kultura) kontekst zachowania się celowego (komplementar-
ność ról, sprzeczność ról).  

 
 
2. Pielgrzymowanie jako typ turystyki religijnej 
 
 Jak słusznie zauważył Armin Mikos von Rohrscheidt, turystyka pielgrzymko-
wo-religijna jest odmianą turystyki kulturowej5, gdyż istotą jej uwarunkowań jest 
poznawczo zorientowana jednostka, kierująca się w swych działaniach praktycz-
nych, decyzyjnych oraz społecznych celowością, ekonomicznością, użytecznością  
i szerokim kontekstem społeczno-kulturowym.  
 Nie wdając się w terminologiczne i definicyjne polemiki z zakresu wzajem-
nych zależności pomiędzy pielgrzymowaniem a turystyką religijną, które w znako-
mity i zarazem zrozumiały sposób wyłożył Antoni Jackowski6, dla potrzeb niniej-
szego artykułu przyjęto za właściwe nieodróżnianie form migracji religijnych oraz 
turystycznych jako odmian podróży, bazujących wszak na tożsamej infrastrukturze 
turystycznej. Argumenty na rzecz odmienności motywacyjnej podjętej podróży  
i zachowania się celowego w destynacji turystycznej (religijnej, pielgrzymiej) jako 
czynników dychotomicznych oraz antytezowych są nie dość precyzyjnie udoku-
mentowane teoretycznie, metodycznie oraz empirycznie, by pielgrzymowania nie 

                                                 
5  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, 

KMB Druk, Gniezno 2008. 
6  A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka re-

ligijna, op.cit., s. 17–31. 
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uznać za odmianę turystyki religijnej7. Toczący się spór ma charakter dywagacji 
semantycznych i jest jałowy, bo w jego rezultacie nie wypracowano metody i teorii, 
która godziłaby strony konfliktu, wysuwające na rzecz obrony swego stanowiska 
argumenty bynajmniej nie pozbawione racji. 
 Dla uporządkowania rodzących się dylematów (których autor nie zamierza ani 
jątrzyć ani rozwiązywać) przyjęto założenie o racjonalnej postawie jednostki wobec 
Boga (i wiary), którego transcendentny byt umysł ludzki poznaje nie tylko w drodze 
nadprzyrodzonej łaski oraz iluminacji, czy zakłada w ramach ekonomicznego ra-
chunku, jak chcieliby pozytywiści, ale także implikuje jego istnienie w wyniku 
dedukcji poznawczej i syntezy intelektualnej. Wydaje się, że czynnik fideistyczno- 
-epistemologiczny (postawa wiary i wiedzy) zachowania się celowego jednostki 
podejmującej podróż turystyczną jest źródłem obu teoretycznie oraz 
,,laboratoryjnie” zantagonizowanych form i traci wówczas na znaczeniu ortodok-
syjne (realnie nie możliwe) i niestety mało wyraziste odróżnienie motywacji o ce-
chach turystycznych oraz pielgrzymich8. Absurdem jest przeciwstawianie motywa-
cji oraz postaw turystycznych i pielgrzymich skoro nie do końca zdefiniowano sam 
przedmiot kontrowersji9. Czyż nie sensowniej w duchu racjonalnego pragmatyzmu 
uznać samą podróż, jak też czynności podejmowane w jej ramach łącznie z zaspo-
kojeniem potrzeb, dla jakich w ogóle ma ona miejsce, za rodzaj zachowań organi-
zacyjnych, których różnorodność jest tak duża, że łatwo w tej kategorii pomieścić 
nieskończoną gammę zachowań człowieka? Unika się w ten sposób niepotrzebnych 
roztrząsań, które przesłaniają prawdziwy sens i rolę nauki, stawiania właściwych 
pytań i inspirowania do coraz bliższych prawdzie odpowiedzi.  
 W konkluzji przyjmie się zatem, że pielgrzymowanie jako ukierunkowane na 
realizację określonego celu działanie podmiotu jest odmianą zachowania się celo-
wego, a jako jego typ jest ingredientem (składową) ogólniejszego (pojemniejszego 
pojęciowo) konstruktu postawy peregrynacyjnej wyrażającej się specyficzną wie-
dzą (nie tylko teologiczną czy pastoralną, a wręcz przede wszystkim wiedzą eko-
nomiczną, psychologiczną, turystyczną etc.), emocjami (nie tylko na poziomie eks-
tatycznych wizji, kontemplacji bóstwa, medytacyjnych wzruszeń czy uniesień na 
granicy świadomości, jak widzieliby je ortodoksi (!), ale raczej przeżyć o znacznie 
mniejszym nasileniu, jakie w skali umiarkowanej stale towarzyszą podróży i często 
wykluczają w ludzkim trudzie znoszonych przeszkód obecność uczuć i doznań 
czysto duchowych), a także zachowaniami, które zdeterminowane zostają wynika-
jącymi z czynności intelektualnych (wiedza, pamięć, myślenie, wartościowanie 
etc.) i przeżyć emocjonalnych (przyjemność, przykrość) celami ludzkiego działania 

                                                 
7  E. Mazur, Geografia turystyczna, Szczecin 2003, s. 35. 
8  A. Maron, Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej, w: Turystyka religijna, 

op.cit., s. 73. 
9 A. Wilkońska, Turystyka religijna – między sacrum i profanum, w: Turystyka religijna, 

op.cit. s. 60–68. 
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(poznanie, doznanie). Sens tych uogólnionych działań zawarty zostaje w zadaniowo 
zorientowanym zachowaniu się celowym jednostki, którego treść zmienia się wraz 
ze stałą konwersją odgrywanych ról. Cel sam w sobie bywa wartością, albo też jest 
osiągany za sprawą realizowanych zadań o subiektywnie postrzeganym poziomie 
wartości, co w podmiocie rodzi pojawianie się określonych emocji. 
 
 
3. Przekonania preskryptywne jako detektor zachowań turystycznych 
 
 Jeżeli zapragnęłoby się jednoznacznej kategoryzacji hierarchii procesów po-
znawczych, stanęłoby się przed dylematem przypominającym rozwiązanie węzła 
gordyjskiego. Nie mając tak odważnych ambicji, w opracowaniu skupiono uwagę 
na ewidentnej współzależności elementów systemu poznawczego człowieka. Janusz 
Reykowski w ubiegłym stuleciu klasycznie dowiódł, że regulacją i integracją czyn-
ności człowieka steruje cybernetycznie ukształtowany system osobowości, którego 
składową są nastawienia czynnościowe, nastawienie poznawcze oraz role społeczne 
i wyrażane za ich pośrednictwem wartości10. Nie odbiega to od perfekcyjnie ujmu-
jącej byt organizacyjny ogólnej teorii systemu Ludwika von Bertalanffy11. 
 W naukach społecznych obecnych jest wiele koncepcji, które w rozmaity  
i specyficzny dla siebie sposób ujmują zagadnienia związane z pojęciem wartości. 
Warto zaadoptować niektóre z nich na grunt nauk o zarządzaniu, ekonomii i teorii 
turystyki. 
 W ujęciu socjologicznym wartości to: ,,zjawiska ze sfery świadomości, dla 
których swoiste jest współwystępowanie komponentów poznawczego, emocjonal-
nego oraz normatywnego. Elementem konstytuującym wartość jest przekonanie  
o tym, że dany przedmiot, stan rzeczy lub sposób działania jest właściwym, akcep-
towanym społecznie obiektem pragnień i dążeń ludzkich”12.  
 W koncepcjach psychologicznych zaś wartość rozumiana jest jako: 
,,preferencja stanów rzeczy lub sposobów postępowania, wyrażana we względnie 
stałych ogólnych przekonaniach, ściśle związana z systemem poznawczym, (…) 
świadoma, łatwo werbalizowana (wysławiana, przyp. aut.), transcendentna wobec 
konkretnych sytuacji”13.  
 Przywołane przykłady ujęć wyraźnie wskazują, że w definicjach socjologicz-
nych akcentuje się raczej instytucjonalizację wartości i stopień ich akceptacji przez 
grupy społeczne, natomiast w przypadku teorii psychologicznych kładzie się nacisk 

                                                 
10  J. Reykowski, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności,  

w: Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1995. 
11  L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, Warszawa 1985.  
12  M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980. 
13  A. Zalewska, System wartościowania w zależności od wieku i reaktywności, ,,Przegląd 

Psychologiczny” 1996, nr 3. 
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na aspekt emocjonalny (przeżywanie wartości) oraz też poznawczo-behawioralny 
przejawiający się w organizacji i aplikacji wiedzy jednostki, zgodnie z którą po-
dejmuje ona decyzje o wyborze alternatyw swojego zachowania. Turystyka i piel-
grzymka są alternatywami procesu decyzyjnego, w ramach którego dyspozytor 
dokonał wyboru w zakresie redukcji panujących w nim napięć psychosomatycz-
nych. 
 Spośród różnorodnych koncepcji wartości, w opracowaniu zdecydowano się 
przyjąć uznaną w świecie nauki teorię Miltona Rokeacha14. Ujmuje ona wartości  
w system, wyodrębniając w nim dwa podsystemy: wartości ostatecznych oraz in-
strumentalnych. Założenia teoretyczne koncepcji Rokeacha i standaryzacja wyni-
ków badań umożliwiają empiryczną weryfikację systemu wartości.  
 W teorii wartości Rokeacha osobowość jest systemem przekonań człowieka 
składającym się z trudnej do określenia liczby elementarnych twierdzeń przezeń 
akceptowanych oraz dających się poprzedzić zwrotem: ,,Jestem przekonany, że…”. 
Przekonanie stanowi informację (zorganizowaną wiedzę), jaką posiada dana osoba 
o określonym obiekcie. Łączy (kojarzy, identyfikuje) ona obiekt (przedmiot pozna-
nia, rzecz poznawaną) z pewną określoną cechą, np.: ,,Bezpieczeństwo rodziny 
(obiekt) godne jest najwyższego poświęcenia (atrybut)”. Atrybucja, jaką zastoso-
wano w powyższym przykładzie, ma prawo w wielu przypadkach wyglądać zgoła 
odwrotnie. Jakkolwiek atrybuty różniłyby się treścią (znaczeniem, sensem), zawsze 
zawierałyby określone nastawienia nosiciela postawy. Warto dodać, że w polskiej 
myśli psychologicznej przekonania są elementem postawy15, a także w ukształto-
wanej postaci wchodzą w strukturę osobowości. Można zatem na ich podstawie 
wnioskować o cenionych przez jednostkę wartościach, na które składają się infor-
macje, jakie posiada ona na temat określonego obiektu, kojarząc ów obiekt z pewną 
określoną cechą16. 
 Rokeach wyróżnia trzy rodzaje przekonań:  

 deskryptywne (egzystencjalne), które dają się oceniać w kategoriach praw-
dy lub fałszu (czynnik ontyczny, jest lub nie jest);  

 ewaluatywne, które orzekają o przedmiocie przekonania, że jest dobry lub 
zły (czynnik etyczny); 

                                                 
14  M. Rokeach, The nature of human values, ,,The Free Press”, New York 1973; M. Ro-

keach, The organization and modification of beliefs, w: Current perspectives in social psycholo-
gy, red. E.P. Hollander, R.G. Hunt, Oxford University Press, New York 1971; M. Rokeach, Value 
theory and communication research: review and commentary, w: Communication Yearbook, red. 
D. Nommo, New Brunswick 1979. 

15  S. Nowak, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: Teorie 
postaw, red. S. Nowak, Warszawa 1973. 

16  P. Brzozowski, Polska wersja testu wartości Miltona Rokeacha i jej teoretyczne podsta-
wy, ,,Przegląd Psychologiczny” 1986, nr 3; P. Brzozowski, Skala Wartości – polska adaptacja 
Value Survey Milton Rokeacha. Podręcznik, Lublin 1989; P. Brzozowski, Problemy pomiaru 
wartości, ,,Studia Psychologiczne”, nr 1/2, s. 114–123.  
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 preskryptywne i proskryptywne, które nakazują i zakazują (czynnik norma-
tywny); określają przedmiot przekonania jako pożądany lub niepożądany.  

 Przekonania preskryptywne są właściwą kategorią wartości, a jak pisze Roke-
ach: ,,wartość jest trwałym przekonaniem, że określony sposób postępowania lub 
ostateczny stan rzeczy egzystencji jest osobiście lub społecznie preferowany wobec 
alternatywnego sposobu postępowania lub ostatecznego stanu egzystencji”17.  
W powoływanej teorii dwufazowość (dychotomia) przekonań preskryptywnych 
(wartości) wyrażona została koncepcją wartości ostatecznych (pryncypiów, funda-
mentalnych zasad) i instrumentalnych (instrumentariów działania, metodyki opera-
cji).  
 Zgodnie z teorią Rokeacha, wartości tworzą hierarchiczny system, który jest: 
,,trwałą organizacją przekonań o preferowanych sposobach postępowania lub osta-
tecznych stanach egzystencji, uporządkowanych według względnej ważności”18. 
Transpozycja jednych wartości względem innych (uporządkowanie hierarchiczne) 
powoduje kształtowanie się struktury systemu charakterystycznego dla danej jed-
nostki. Pewne wartości zajmą w nim trwałą i centralną pozycję, inne zaś – uznane 
za mało istotne – zostaną odrzucone na peryferie. Na tej podstawie możliwa staje 
się klasyfikacja wartości według stopnia ich doniosłości aksjologicznej i utylitarnej 
dla danej jednostki. Położenie określonych przekonań w systemie, stopień ich cen-
tralizacji, lateralizacji lub marginalizacji decydują o podatności na zmiany ich poło-
żenia. Im położenie bardziej centralne, tym trudniej zmienić dane przekonanie. 
Jednak gdy dochodzi do zmiany lokalizacji wartości leżącej centralnie w systemie, 
powoduje to głębokie reperkusje w całej sferze poznawczej osobowości jednostki 
(kryzys wartości, załamanie psychiczne). Ewolucja trudnych do reorganizacji war-
tości przejawia się w postawach, a tym samym w zachowaniach człowieka. Wartość 
jest akceleratorem zachowania wyznaczającym jego kierunek (,,do-od” obiektu 
przekonań), treść (afirmacja-negacja lub ambiwalencja-neutralność) oraz nasilenie 
(stopień motywacji zachowania, wysoka-niska).  
 Wspomniano wcześniej, że w strukturze wartości Rokeach rozróżnia wartości 
ostateczne oraz instrumentalne.  
 Wartości ostateczne to najważniejsze, ponadsytuacyjne cele ludzkiego życia, 
do których zostały zaliczone: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, 
dojrzała miłość, dostatnie życie, mądrość, poczucie dokonania, poczucie własnej 
godności, pokój na świecie, prawdziwa przyjaźń, przyjemność, równowaga we-
wnętrzna, równość, szczęście, świat piękna, uznanie społeczne, wolność, zbawienie 
oraz życie pełne wrażeń.  
 Wartości instrumentalne dotyczą ogólnych sposobów postępowania, mają 
charakter środków do realizacji wartości ostatecznych i występują w formie przy-

                                                 
17  M. Rokeach, The nature…, op.cit., s. 5. 
18  Ibidem. 
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miotników: ambitny, intelektualista, czysty, kochający, logiczny, niezależny, obda-
rzony wyobraźnią, odpowiedzialny, odważny, opanowany, o szerokich horyzon-
tach, pogodny, pomocny posłuszny, uczciwy, uprzejmy, uzdolniony oraz wybacza-
jący.  
 
 
4. Postawa i motywacja – obszary egzemplifikacji wartości 
 
 Dla potrzeb niniejszego dyskursu zdecydowano się przybliżyć (w kompen-
dialnym zarysie) czynniki kształtujące zachowania celowe, ujmując proces i zjawi-
sko motywacji oraz postaw. 
 Jak zauważył Janusz Reykowski, proces motywacyjny jest specyficzną strate-
gią regulacji czynności aktywowanych, a także podjętych w odpowiedzi na okre-
ślony sygnał czy bodziec informacyjny (np. wartość). Steruje on poczynaniami 
jednostki ku realizacji zamierzonego wyniku19. Wynikiem owym może stać się 
zmiana zewnętrznego stanu rzeczy (np. podróż), oddziaływanie na szeroko pojęte 
środowisko zewnętrzne (np. pielgrzymowanie), zmiana własnego położenia zarów-
no w sensie motorycznym, jak też w znaczeniu społecznym (np. udział w piel-
grzymce) czy psychicznym, która zachodzi w samej jednostce (np. modlitwa, kon-
templacja, ofiarowanie, nawrócenie etc.). 
 Postawa wyraża stałą skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosun-
kowywania się podmiotu do przedmiotu20. Kluczowego znaczenia dla procesu zde-
finiowania kontinuum ustosunkowywania się podmiotu do przedmiotu postawy 
(ekstrema: maksimum – minimum) nabiera jej znak i natężenie21, a także wymie-
niane przez niektórych autorów: ważność, funkcja, zakres i złożoność postaw22.  
 Rekapitulując tezy, postawy stanowią ogół względnie trwałych dyspozycji 
oraz sposobów emocjonalnego reagowania na określony przedmiot (osoba, zdarze-
nie, stan rzeczy, przedmiot, idea, wartości)23. Procesowi temu towarzyszy względ-
nie stałe przekonanie o własnościach przedmiotu oraz relatywnie stabilna gotowość 
do zachowania się wobec niego. Ową dyspozycję jednostki do przedmiotu postawy 
daje się ująć w triumwirat komponentów: poznawczego, emocjonalnego i behawio-
ralnego jako tzw. postawy doskonale racjonalnej. Wynika z niego, że nie tylko 
mechanizm kształtowania się oraz istnienia postawy zdeterminowany jest w znacz-
nym stopniu przez element gnostyczny – tzn. przekonania jednostki na temat okre-
ślonego przedmiotu (np. przekonań na temat pielgrzymowania) – ale także beha-
                                                 

19  J. Reykowski, Osobowość…, op.cit. 
20  B. Wojciszke, Relacje interpersonalne, w: Psychologia. Jednostka w społeczeństwie  

i elementy psychologii stosowanej, t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002. 
21  S. Nowak, Pojęcie…, op.cit.  
22  T. Mądrzycki, Psychologia kształtowania się postaw, Warszawa 1970. 
23  S. Nowak, Pojęcie…, op.cit. 
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wioralne konsekwencje wiedzy i emocji wyrażane w postaci zachowań celowych. 
Gdzie poszukiwać zmaterializowanych korelatów motywacji i postaw, jak nie  
w realnym działaniu jednostki – w pełnionej przezeń roli społecznej? 
 Rola społeczna – wymiar egzemplifikacji aksjologicznie zorientowanych 
zachowań 
 Powszechnie przyjmuje się, iż w przepisie pełnienia konkretnych ról społecz-
nych zawarte są społeczne oczekiwania wobec ich odtwórców24. Oczekiwania te są 
rezultatem doświadczeń ubiegłych pokoleń – bieżąco uaktualnianych i modyfiko-
wanych przez społeczności, na rzecz których odtwórca danej roli działa (zob. rysu-
nek 1).  
 Model teoretyczny postawy peregrynacyjnej 
 W strukturze postawy peregrynacyjnej wyodrębniono zgodnie z paradygma-
tem struktury postawy doskonale racjonalnej trzy komponenty: wiedzę (czynnik 
gnostyczny), uczucia (czynnik emocjonalny) i zachowanie się (czynnik behawioral-
ny). Model teoretyczny zawiera charakterystykę elementów składowych postawy 
wobec pielgrzymowania. Postawa tego typu ma znak ,,+” (dodatni – wartość dodat-
nia, postawa pozytywna) i silne natężenie, co oznacza, że jej nosiciel (dysponent) 
jest przekonany o wysokich walorach pielgrzymowania. Założenie to samo w sobie 
implikuje wysoką wartość, jaką podmiot przypisuje wierze w Boga, stąd też tezy  
o postawie podmiotu wobec Boga (skądinąd brzmiące nieco infantylnie) stają się 
zbędne. Istotną rolę posiada natomiast czynnik gnostyczny, związany z motywacją 
poznawczą (zgłębianie wiedzy religijnej, pastoralnej, teologicznej i jej artefaktów 
kulturowych, jak też agregacja wiedzy krajoznawczej, zdobywanej w efekcie po-
dróżowania i zwiedzania).  
W modelu zaprezentowanym na rysunku 2 wyeliminowano lakoniczne opisy czyn-
ności, które towarzyszą podróży turystycznej, gdyż są one powszechnie dostępne  
w doświadczeniu i znane, a tym samym zbędne dla szczegółowych analiz (!)  
(rys. 2). 

                                                 
24  S. Nowak, Pojęcie…, op.cit.; S. Mika, Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1975; 

S. Mika, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1987; S. Mika, Psychologia społecz-
na, Warszawa 1987; W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, Warszawa 1985; A. Bańka, Psycho-
logia organizacji, w: Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, 
t. 3, red. J. Strelau, Gdańsk 2002. 
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Rys. 2.  Struktura i dymensja roli podmiotu podróżującego – postawa peregrynacyjna 
(model teoretyczny) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
5. Metodyka badan własnych 
 
 W naszkicowanej perspektywie badawczej przyjęto przedstawioną poniżej 
konwencję metodologiczną z zakresu dziedziny nauk społecznych. Postanowiono 
skomponować analizę procesu badawczego w oparciu o dwufazowy model badań 
pilotażowych i właściwych.  
 We wstępnej fazie badań pilotażowych zastosowano metodę analizy krytycz-
nej, kwerendę materiałów źródłowych (literatura przedmiotu), a także techniki em-
piryczne: obserwację oraz wywiad, w rezultacie których sformułowano problemy 
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badawcze, postawiono hipotezy, opracowano teoretyczny model czynnika (agrega-
tu) fideistyczno-epistemologicznego, a także postawy peregrynacyjnej (rys. 2).  
 Logika założeń wejściowych  
 W prezentowanym podejściu badawczym przyjęto kilka wyjściowych założeń, 
które pełnią rolę hipotez roboczych prezentowanego modelu badawczego, a wśród 
nich należy wymienić następujące tezy: 

1. jeżeli zachowanie celowe jest składnikiem postawy (komponenta behawio-
ralna), zaś wiedza (komponenta gnostyczna) i emocje (komponenta emo-
cjonalna) kształtują postawy, to zachowanie celowe kształtowane jest od-
działywaniem procesów poznawczych (np. ocenianie, wartościowanie)  
i emocjonalnych (np. przypisywanie uczuć, przeżywanie wartości); 

2. jeżeli postawa zbudowana jest z trzech komponentów (wiedzy, emocji i za-
chowań), zaś owe ingredienty determinują się wzajemnie, to zachowanie 
się jest rezultatem wpływu wiedzy i uczuć, innymi słowy wynikiem pre-
zentowanej postawy (wobec określonego przedmiotu, obiektu, np. turystyki 
czy pielgrzymowania); 

3. jeśli zachowania celowe występują w rozmaitych postawach, zaś postawy 
kształtują się w odniesieniu do rozmaitych przedmiotów, to równie uroz-
maicona jest kategoria grupująca przeróżne typy zachowań (w tym piel-
grzymowanie jako typ zachowań w ogóle); 

4. jeżeli postawa składa się z czynników: wiedzy, emocji i zachowań znajdu-
jących się w stanie koincydencji, to pielgrzymowanie jako zachowanie jest 
składową postawy; 

5. pielgrzymowanie jako behawioralna egzemplifikacja procesów w sferze 
emocjonalnej (specyficzne obiekty uczuć i przeżycia emocjonalne) i kogni-
tywistycznej (swoistej wiedzy) jest postawą peregrynacyjną (pielgrzymią), 
wyrażaną specyficznym systemem wiedzy, emocji i zachowań, których 
przedmiotem jest redukcja swoistych potrzeb wyższego rzędu (poznaw-
czych, samorealizacji i transcendencji); 

6. czynnikami konstytutywnymi postawy peregrynacyjnej są motywacja po-
znawcza oraz wiara w Boga. Uruchamiają i ukierunkowują one zachowania 
celowe pielgrzyma w ramach podejmowanej i odbywanej podróży tury-
stycznej; 

7. wyrazem postawy peregrynacyjnej w wymiarze aposteriorycznym (empi-
rycznym) jest uznawany system przekonań preskryptywnych w postaci 
empirycznego rozkładu systemu wartości ostatecznych i instrumentalnych; 

8. kompozycja systemu wartości jest czynnikiem akcelerującym pielgrzymo-
wanie, nazywanym w pracy ,,agregatem fideistyczno-epistemologicznym”, 
który uruchamia i podtrzymuje zachowania celowe ukierunkowane na za-
spokojenie danych potrzeb; 
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9. u podłoża spersonalizowanego pielgrzymowania znajdują się potrzeby sa-
morealizacji: gnostyczne (poznanie, doświadczenie, przeżycie) i fide-
istyczne (modlitwa, ofiara, kontemplacja, medytacja i refleksja duchowa). 

 Pytania badawcze 
 Dotychczasowe rozważania teoretyczne i dyskursywne dotarły do tego punktu 
analizy naukowej, w której koniecznym wydaje się być zweryfikowanie panujących 
paradygmatów z realnym kształtowaniem się poddanych obserwacji zmiennych. 
Oto kilka wynikających z tego pytań badawczych: 

1. Czy istnieje naukowe uzasadnianie tezy o związku przekonań, postaw oraz 
zachowań z kompozycją kształtowania się zindywidualizowanego systemu 
wartości? A jeśli tak, to jak można sformułować rodzaj zależności pomię-
dzy systemem wartości jednostki a cechami zachowań celowych, w tym 
pielgrzymowania i turystyki? 

2. Czy istnieje zależność pomiędzy pielgrzymowaniem a prezentowanym sys-
temem wartości? Które wartości odgrywają czołową rolę u osób pielgrzy-
mujących? 

3. W jaki sposób ukształtowany jest u pielgrzymów system wartości ostatecz-
nych oraz instrumentalnych? 

4. Czy istnieje specyficzny kompleks motywacyjno-aksjologiczny charakte-
ryzujący osoby ceniące pielgrzymowanie? A jeśli tak, to czy istnieje racjo-
nalne uzasadnienie dla pojęcia i encji ,,postawy peregrynacyjnej”? 

5. Jakimi wiązkami zachowań, profilem wiedzy oraz emocji charakteryzuje 
się postawa preregrynacyjna?  

 Grupa badana 
 W skład grupy badanej weszła 154 osobowa próba pobrana z populacji gene-
ralnej polskich studentów (celowo pobrana próba pochodziła z województw: ślą-
skiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego). 
Przyjęto założenie, iż poszukiwana zmienna – agregat fideistyczno- 
-epistemologiczny – może zostać zarejestrowana w grupie prezentującej postawę 
peregrynacyjną, dlatego też dobór do próby był selektywny, a w jej skład weszły 
jedynie te osoby, które deklarowały udział w pielgrzymce, planowały taki udział, 
oceniały pozytywnie tego typu produkt turystyczny. Błędem logicznym error fun-
damentalis (błąd pierwszego założenia) byłoby poszukiwanie uwarunkowań tego 
typu zachowania się celowego u ateistów. W opracowaniu nie formułowano uogól-
nień dotyczących zachowań aktywowanych agregatem fideistyczno- 
-epistemologicznym na wymiarze jego uniwersalności. Jak powiedziano wyżej, 
tego typu akceleracja dotyczy jedynie specyficznej grupy zachowań oraz swoistego 
segmentu rynku. Można zatem powiedzieć, że wzmiankowany czynnik odnosi się 
do osób pielgrzymujących i mających pozytywne zdanie na temat turystyki piel-
grzymkowej. 
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 Narzędzie badawcze 
 W wyniku przyjętej konwencji badawczej i podjętej problematyki badań za-
stosowano kwestionariusz pt. Value Survey autorstwa Miltona Rokeacha w polskim 
opracowaniu Piotra Brzozowskiego, znany pod nazwą Skala Wartości (SW)25. 
Zgodnie z procedurą badań prowadzonych przy pomocy arkusza SW, respondenci 
zobowiązani byli każdemu z dwóch zestawów wartości (WO – wartości ostateczne, 
WI – wartości instrumentalne) przypisać rangę, jaką posiada w ich osobistej skali 
wartości, używając jednorazowo cyfr od 1 do 18. Zgodnie z tą zasadą rangowania, 
wartości najbardziej cenionej odpowiadała cyfra 1, a najniżej ocenianej – cyfra 18. 
W wyniku zsumowania pojedynczych obserwacji otrzymano grupową klasyfikację 
hierarchii wartości. Dla celów niniejszej pracy uznano za wystarczające dokonanie 
analizy wartości najbardziej oraz najmniej cenionych przez członków grupy bada-
nej i kontrolnej. Za najbardziej cenione uznano wartości o kategoriach medialnych 
wektora zamkniętego 1–5, wartości o średnim stopniu istotności 6–11, zaś za naj-
mniej cenione przyjęto uznać kategorie medialne w wektorze 12–18. Wartość za-
wierająca się w wymienionych przedziałach uznana zostaje za zlokalizowaną cen-
tralnie, lateralnie lub marginalnie. Niereprezentatywny rozkład medialny znajduje 
się poza przyjętymi ,,strefami dominacji” kategorii aksjologicznych. Arbitralność 
podejścia uzasadniona jest wewnętrzną strukturę testów i opinio communis (twier-
dzeniem powszechnie akceptowanym). 
 W ramach metod statystycznej operacjonalizacji danych zastosowano test 
mediany, a także dodatkowo analizę rozkładu median Kruskala-Wallisa oraz test 
par Wilconoxa (które nota bene nie wykazały statystycznych trendów w układzie 
zmiennych, dlatego zaniechano ich prezentacji). 
 
 
6. Aksjologicznie zdeterminowane przyczyny pielgrzymowania 
 
 W rezultacie przeprowadzonych badań ankietowych uzyskano poniższy roz-
kład kategorii aksjologicznych (tabela 1). 
 Jak się okazuje, dominującymi wartościami ostatecznymi w opinii badanych 
są: bezpieczeństwo rodziny, zbawienie, równowaga wewnętrzna, dojrzała miłość  
i mądrość. Wartościami marginalnymi u członków grupy badanej są: uznanie spo-
łeczne, świat piękna, życie pełne wrażeń, równość i przyjemność. 
 

                                                 
25  P. Brzozowski, Skala Wartości…, op.cit. 
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Tabela 1 
Mediany wartości ostatecznych i instrumentalnych z rangami, uporządkowane  

według kolejności twierdzeń arkusza Skala Wartości M. Rokeacha 
 

Rozkład wartości ostatecznych i instrumentalnych próby badawczej 

Lp. 
Wartości 

ostateczne 
Kategoria 
medialna 

Ranga 
mediany 

Lp.
Wartości 

instrumentalne 
Kategoria 
medialna 

Ranga 
mediany 

1. 
Bezpieczeń-
stwo narodowe 

8 6 1. Ambitny  9 7 

2. 
Bezpieczeń-
stwo rodziny 

1 1 2. Intelektualista  11 9 

3. 
Dojrzała  
miłość 

4 3 3. Czysty 12 10 

4. Dostatnie życie 11 10 4. Kochający 2 2 
5. Mądrość 5 4 5. Logiczny 9 7 

6. 
Poczucie  
dokonania 

11 10 6. Niezależny 11 9 

7. 
Poczucie  
godności 

7 5 7. 
Obdarzony  
wyobraźnią 

10 8 

8. 
Pokój na  
świecie 

8 6 8. Odpowiedzialny 5 5 

9. 
Prawdziwa  
przyjaźń 

8 6 9. Odważny 9 7 

10. Przyjemność  12 11 10. Opanowany 7 6 

11. 
Równowaga 
wewnętrzna 

4 3 11. 
O szerokich 
horyzontach 

11 9 

12. Równość  12 11 12. Pogodny 10 8 
13. Szczęście  9 7 13. Pomocny 4 4 
14. Świat piękna 13 12 14. Posłuszny 4 4 

15. 
Uznanie  
społeczne 

14 13 15. Uczciwy 1 1 

16. Wolność  8 5 16. Uprzejmy 10 8 
17. Zbawienie  2 2 17. Uzdolniony 13 11 

18. 
Życie  
pełne wrażeń 

13 12 18. Wybaczający  3 3 

 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Jeśli chodzi o analizę wartości instrumentalnych, to w jej świetle dominantami 
rozkładu są następujące wartości: uczciwy, kochający, wybaczający, posłuszny, 
pomocny i odpowiedzialny. Położenie marginalne zajmują zaś te wartości: uzdol-
niony, czysty, o szerokich horyzontach, niezależny oraz intelektualista. W efekcie 
badań uzyskano racjonalne przesłanki, aby móc stwierdzić, że cechy tzw. postawy 
peregrynacyjnej zawarte w modelu teoretycznym (rys. 1) zweryfikowane zostały 
pozytywnie.  
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7. Agregat fideistyczno-epistemologiczny postawy peregrynacyjnej  
 
 W spektrum przyjętych założeń apriorycznych, analizy krytycznej literatury 
przedmiotu, analizy empirycznej z zastosowaniem standaryzowanej metody badaw-
czej oraz uzyskanych za jej pośrednictwem rezultatów badań, można twierdzić, że 
pewna grupa zachowań celowych stymulowana jest poprzez skumulowany czynnik 
poznawczy (wartości, motywacja i postawy) (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 3.  Agregat fideistyczno-epistemologiczny postawy peregrynacyjnej (model empi-
ryczny) 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W powyższym zestawieniu graficznym przestawiono elementy składowe sys-
temu postawy peregrynacyjnej wraz z ich poznawczo-behawioralną treścią. 
 
 
Podsumowanie  
 
 Konkludując, można stwierdzić, że postawa peregrynacyjna posiada niejako 
dwa wymiary: 

1. dymensję gnostyczno-afektywną: wiedza, wiara i emocje; 
2. dymensję behawioralną: pielgrzymowanie i zachowania pielgrzymie. 

 Postawa peregrynacyjna przejawiająca się w formie dwóch powyższych dy-
mensji jest aktywowana przez czynnik agregacyjny (agregat) składający się z kom-
ponenty wiary oraz wiedzy, a także zachowania celowego, ukierunkowanego na 
realizację zadań wynikających z nastawień poznawczo-emocjonalnych (wiary  
i wiedzy).  
 Agregat fideistyczno-epistemologiczny postawy peregrynacyjnej zawiera  
w sobie wartości ostateczne oraz instrumentalne, które zidentyfikowano, zdiagno-
zowano i zweryfikowano empirycznie standaryzowanym narzędziem Rokeacha 
(rys. 3). 
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PILGRIMS AS A SPECIAL TYPE OF BEHAVIOR  
(IN THE LIGHT OF THE VALUE) 

 
 

Summary 
 
 The purpose of the article was to show the psychological development of the de-
terminants of attitudes pilgrimage. Pilgrimages It was defined as a type of behavior is 
intentional, the sources must be sought in the sphere of human values. The article con-
tains the authors model of the pilgrims attitudes, knowledge aggregation factor struc-
ture, emotion and behavior Pilgrim, and the findings of supporters of the value system 
and religious tourism. 
 

Translated by Kazimierz Mrozowicz 
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SEKULARYZACJA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW  
A TURYSTYKA RELIGIJNA 

 
 
 
Wstęp 
 
 Od lat trwa dyskusja na temat sekularyzacji społeczeństw, szczególnie Europy 
Zachodniej. Zauważalny proces globalizacji został wcześniej poprzedzony okresem 
intensywnego zeświecczenia środowisk zamożnych krajów europejskich. Dobrobyt, 
kult pieniądza spowodował odejście od tradycyjnych praktyk religijnych, a szcze-
gólnie, co znacznie ważniejsze, od głębokiego życia wewnętrznego. Trend ten do-
tyczy głównie chrześcijan, w tym katolików. Na taki stan rzeczy wpływ miała rów-
nież rewolucja w sferze etycznej. Wprowadzane w niektórych krajach (nawet  
w sposób agresywny) przemiany moralne wywołały spustoszenie w świecie ducha 
wielu społeczeństw. Intensywnie prowadzona kampania na rzecz rewolucji seksual-
nej również nie była bez wpływu na sekularyzowanie wielu grup społecznych. Na 
przestrzeni niemal 100 lat nastąpił ogromny wyłom w świadomości etycznej i sek-
sualnej ludności, co nie pozostało bez wpływu na ich wiarę i sposób traktowania 
Boga, w tym również realizowanie praktyk religijnych, do których zaliczyć można 
pielgrzymowanie i szerzej traktowaną turystykę religijną. Zjawisko pielgrzymowa-
nia ewoluowało w kierunku turystyki kulturowej. Jest to widoczne nie tylko  
w sanktuariach, szczególnie Europy Zachodniej, ale też na najstarszych szlakach 
pielgrzymkowych, które mają korzenie w średniowiecznej Europie. Jak zakwalifi-
kować osoby uważane za pielgrzymów, które na owerniańskich szlakach św. Jaku-
ba podczas niedzielnego przedpołudnia nawet nie zaglądają do kościoła, w którym 
odprawiana jest msza św. Takie osoby należałoby nazywać raczej turystami kultu-
rowymi, gdyż bardziej interesuje ich pokonanie trasy, zwiedzenie zabytków lub 
podziwianie krajobrazów. To tylko jeden przykład, ale jakże celnie obrazuje on 
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proces zeświecczenia. Proces instytucjonalnej sekularyzacji i światopoglądowej 
laicyzacji postępuje w Europie Zachodniej już od czasów oświecenia1. 
 Zjawisko to nie dotyczy świata islamu zakorzenionego już dosyć mocno  
w Europie, przynajmniej w niektórych krajach zachodnich. Tendencja jest nawet 
odwrotna – tam wzmacnia się więzi, wzmacnia się rodzinę, a jednocześnie dba  
o wzrost wiary, buduje meczety, kształci na polu tradycji i religijności. Inne religie, 
w zależności od kraju, regionu i kontynentu, są w stanie stagnacji lub – w zależno-
ści od lokalizacji i zaangażowania wyznawców – są na etapie ekspansji, nawet  
w krajach o chrześcijańskich tradycjach i korzeniach. W niniejszym opracowaniu 
dotyczącym związków sekularyzacji i turystyki religijnej oraz pielgrzymowania, 
uwaga zostanie skoncentrowana na katolicyzmie, chociaż odniesienia do innych 
wyznań będą również przedmiotem analiz i elementem porównawczym dla podsta-
wowego celu. 
 
 
1. Turystyka religijna i pielgrzymowanie 
 
 Próby zdefiniowania podróży do miejsc świętych mają długa tradycję. Zanim 
pojawiło się pojęcie turystyki odbywano wyprawy do miejsc kultu. Nazywano je 
najczęściej pielgrzymkami lub peregrynacjami. Dopiero XX wiek pozwolił na 
wprowadzenie terminu „turystyka” i nazywania wszelkich migracji podróżami tury-
stycznymi. Stąd też określenia: turystyka religijna, turystyka pielgrzymkowa.  
W literaturze stosunkowo często te dwa terminy używane są zamiennie. Aby do-
kładnie przyjrzeć się zjawisku udawania się do miejsc świętych, należy precyzyjnie 
określić, czym są podróże religijne, pielgrzymkowe i kulturowe do sanktuariów  
i różnych miejsc związanych ze sferą sacrum. 
 Czym zatem jest pielgrzymowanie? Polega ono na udawaniu się do miejsc 
świętych z pobudek czysto lub niemal wyłącznie duchowych, religijnych, pogłębio-
nych refleksją nad życiem wiecznym. Drugą formą podróży do miejsc świętych jest 
turystyka religijna polegająca na wyjazdach do ośrodków kultu z nastawieniem 
poznawczym, krajoznawczym, a czasami także duchowym. Stopień zaangażowania 
duchowego w każdej z tych dwóch form może być różny, w zależności od stopnia 
pobożności, motywacji i wielu innych czynników. Trzecią formą podróży do miejsc 
świętych jest turystyka kulturowa, gdyż wyjazdy te realizują osoby niemające na-
stawienia religijnego, a czasami wręcz poznające inne, obce sobie religie, traktując 
je właśnie jako sferę kulturową a nie duchową. Taka teoria może pozostawać nieco 
w konflikcie z niektórymi sposobami rozumienia turystyki religijnej i pielgrzym-
kowej, gdyż wielu autorów zalicza zarówno pielgrzymowanie, jak i turystykę reli-

                                                 
1 M. Libiszowska-Żółtkowska, Przedmowa do: J. Mariański, Sekularyzacja i desekulary-

zacja w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 6. 
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gijną do turystyki kulturowej. Wydaje się zatem, że w szerokim rozumieniu zna-
czenia pojęcia turystyki kulturowej takie postrzeganie jest uzasadnione, zaś w wą-
skim rozumieniu tego terminu może być ona rozróżniana jako trzeci, obok piel-
grzymowania i turystyki religijnej, obszar związany z migracjami ludzi do miejsc 
świętych2. 
 
 
2. Problematyka sekularyzacji i turystyki religijnej 
 
 Ateistyczny, wrogi (szczególnie katolicyzmowi) wojujący sekularyzm elimi-
nuje z życia ludzkiego wymiar nadprzyrodzony. Prowadzi do cywilizacji śmierci, 
która nie waha się mordować milionów nienarodzonych dzieci w wyniku aborcji, 
dokonywać eutanazji i prowadzić zbrodniczych doświadczeń genetycznych. Wiel-
kim problemem jest również rozbijanie małżeństw i rodzin. Obłudnie i całkowicie 
fałszywie głosi się, że jest to osiągnięcie nowoczesnego, oświeconego postępu, 
obrona wolności, godności i praw człowieka3. Niestety, wielu ludzi ulega tej kon-
cepcji, przestając samodzielnie myśleć, ulegając presji mediów lub idąc na skróty  
i korzystając ze złudnych, pozornych ułatwień, które w ich mniemaniu uczynią 
życie łatwiejszym. Przeciwnicy takiego „łatwego życia” są wyśmiewani, obrzucani 
inwektywami, a czasami także określeniami typu: fundamentalista, homofob, ciem-
nogród, wróg postępu i demokracji4. Czasami dopiero tragiczne wydarzenie, nie-
szczęście są w stanie otworzyć człowiekowi oczy na zło, którego staje się on 
uczestnikiem i wykonawcą. 
 Zjawisko sekularyzacji wywodzi się z oświecenia, a spopularyzowane zostało 
w latach 60. i 70. XX wieku. Istotne znaczenie w tym procesie ma zaangażowanie 
religijne. W tej dziedzinie przełom stanowiła praca Charlesa Y. Glocka oraz Rod-
neya Starka dotycząca zaangażowania religijnego (Stark, Glock, 1968 i 2003). Wy-
różnili oni pięć następujących wymiarów konstytuujących podstawowe cechy  
i elementy religijności społeczeństw: wymiar ideologiczny, praktyki religijne, wy-
miar doświadczeń, wymiar intelektualny oraz wymiar konsekwencji. Wszystkie one 
są charakterystyczne dla największych religii świata5.  
 Cały czas trwa nieustanna walka z Kościołem. Wszyscy ateistyczni liberało-
wie – czy to w krajach komunistycznych, czy w innych systemach politycznych – 
czerpali swoją nienawiść do Boga z francuskiej myśli oświeceniowej, z teorii 
Marksa, Nietzschego, Freuda, Sartre'a i innych myślicieli sekularnej, wolnej od 

                                                 
2 P. Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, w: Współczesne formy turystyki kultu-

rowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, AWF Poznań, 2009, s. 158–159. 
3 S. Wielgus, Wobec wojującego sekularyzmu, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock, 2006, 

s. 5. 
4 Ibidem, s. 6–9. 
5 K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, Kraków, 2009, s. 61. 
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religii teorii raju na ziemi. Człowiek z natury jest osobą religijną i jeżeli zostanie 
mu odebrana wiara w prawdziwego Boga, wówczas może poszukiwać fałszywych 
bogów, tak jak to było w krajach ogarniętych bolszewizmem, gdzie chciano właśnie 
ateizmem naukowym zastąpić religię katolicką i inne wyznania. 
 Zdaniem Herberga, pluralizm religijny, a szczególnie typowy dla Stanów 
Zjednoczonych denominacjonalizm jest zaawansowanym poziomem sekularyzacji. 
Denominacjonalizm zakłada pojawienie się „wspólnej religii” amerykańskiej 
(common religion). Różni się ona od wielu religii konwencjonalnych. Taka właśnie 
rozbieżność pomiędzy konwencjonalnymi religiami takimi, jak chrześcijaństwo, 
judaizm, islam, a zoperacjonalizowaną religią społeczeństwa oferującą własny sys-
tem wartości i zasad jest według Herberga wyrazem sekularyzacji6. 
 W latach 60. XX wieku problematyka sekularyzacji była tematem szczegól-
nych zainteresowań socjologów religii. Wskazywano na spadek religijności w spo-
łeczeństwach środowisk przemysłowych. We Francji częściej stosowano pojęcie 
dechrystianizacji, natomiast w literaturze anglojęzycznej używano określenia seku-
laryzacja7. Pojawiały się również pojęcia dotyczące irreligii, czyli wszystkiego, co 
wrogie religii (Bowman 1950, Schillebeeckx 1963, Thiessen, 1966). O ateizmie 
pisali Putney i Middleton (1961), a o laicyzacji Cassino (1956), Lizcano (1957), 
Poulat (1969). Najczęściej terminy te były stosowane dosyć swobodnie, bez szcze-
gólnego doprecyzowania. Wydaje się, że obecnie najważniejszym z tych pojęć jest 
sekularyzacja, która nieustannie wymaga rzetelnych badań8. 
 Procesom sekularyzacji poddają się jednostki, u których tradycyjny model 
religijności uległ korozji pod wpływem selektywności dogmatów wiary, zaniedby-
wania obowiązku praktyk, uczynienia życiowym drogowskazem moralności o cha-
rakterze sytuacyjnym9. „Pielgrzymka jako poszukiwanie ośrodka istnieje również 
jako świadome poszukiwanie mety, na której ujawnia się sacrum i boskość, wyróż-
niające pielgrzymkę od innych podroży. Pielgrzym zmierza tam, gdzie może się 
spotkać z niebem, z ośrodkami, w których ma możliwość zetknięcia się z ujawnio-
nym sacrum. Są to sanktuaria, miejsca ujawnienia się sacrum i obecności bo-
skiej”10. 

 We współczesnych teoriach wspólnym założeniem jest to, że mamy do czy-
nienia ze zmianą miejsca religii w strukturze społecznej. Następuje redefiniowanie 
relacji religia–społeczeństwo. Pojawienie się neutralnej światopoglądowo nauki 
pozbawiło kościół funkcji wyjaśniania świata. Funkcję tę przejęły uczelnie i świec-
kie instytuty. Według teoretyków, religia traci swoją dotychczasową funkcję legi-
                                                 

6 Ibidem, s. 63. 
7 B. Leś, Religijność społeczeństw przemysłowych. Studium porównawcze Francji i Wiel-

kiej Brytanii, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, s. 70–74. 
8 K. Zielińska, op.cit., s. 64. 
9 M. Libiszowska-Żółtkowska, op.cit., s. 6 
10 F. Lanzi, G. Lanzi, Pielgrzymka przez tysiąclecia, PWN, Warszawa 2000, s. 14. 
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tymizacji rzeczywistości społecznej. Religia traci zdolność budowania uniwersum 
znaczeń, może jedynie konstruować subświaty (Berger 1997), nie stanowi podstawy 
ani nie dostarcza wartości dla organizacji i działań współczesnego społeczeństwa 
(Wilson 1969). Utrata „wsparcia” ze strony instytucji państwa oraz przesunięcie 
religii do sfery prywatnej określane jest w wielu teoriach mianem „prywatyzacji 
religii”11. W wyniku tego religia przestaje być całościowym systemem wartości  
i odniesienia dla jednostki. Takie stanowisko teoretyczne z jednej strony może być 
traktowane jako negatywne konsekwencje dla społecznej roli tradycyjnych religii,  
z drugiej zaś – jako neutralne lub nawet pozytywne ze względu na generalizację 
wartości religijnych12. 
 Libiszowska-Żółtkowska (2006) zauważa, że we współczesnym świecie temat 
świętości i sacrum przestał wzbudzać już lęk i grozę. Obawa często jest zastępowa-
na ciekawością i fascynacją. Charakter więzi międzyludzkich, aspiracje, dążenia, 
kulturę itp. wyznaczają już atrybuty świeckie, a ich sens religijny ulega powolnemu 
zatarciu. W społeczeństwach demokratycznych, które afirmują wolność wyboru 
oraz często tzw. „tolerancję” (będącą w istocie promocją niektórych wartości i za-
chowań) religia schodzi na plan dalszy i staje się sprawą prywatną13. Wszystko się 
relatywizuje, brakuje wartości uważanych dotąd za święte; dotyczy to życia rodzin, 
funkcjonowania małżeństw i wielu innych relacji cenionych jako ostoje wychowa-
nia i życia religijnego. Podobne zjawisko obserwuje się odnośnie pielgrzymek  
i turystyki religijnej, gdzie motywacje duchowe spychane są na dalszy plan. 
 W latach 70. ubiegłego wieku socjolodzy religii skłaniali się ku przeświadcze-
niu, że wraz z modernizacją społeczną (w tym: industrializacją, urbanizacją, mobil-
nością społeczną, wzrostem wykształcenia itp.) następuje osłabienie religijności14. 
Zauważano, że religię można zamknąć całkowicie w sferze prywatnej, co przy wie-
lu aspektach publicznego życia może doprowadzić do całkowitego wygaśnięcia lub, 
w najlepszym przypadku, do zmarginalizowania religii. Wraz ze spadkiem często-
tliwości uczestniczenia w praktykach religijnych i poczucia więzi z Kościołem 
zinstytucjonalizowanym, słabnie z reguły wiara w Boga i zubaża się życie we-
wnętrzne. Również samoocena w kategoriach „religijny” traci na znaczeniu15. 
 Człowiek współczesny konfrontowany i osaczany jest różnymi systemami 
wartości i norm. W nowoczesnych społeczeństwach coraz rzadziej stawiane są 
wymogi i normatywy moralne, za to coraz częściej kreuje się wymogi pragmatycz-
ne, najczęściej związane z wygodą. Świadomość religijna wiernych kościoła kato-
lickiego w rzeczywistości znacznie odbiega od wskazań normatywnych usankcjo-

                                                 
11 K. Zielińska, op.cit., s. 86. 
12 Ibidem, s. 87. 
13 M. Libiszowska-Żółtkowska, op.cit., s. 7. 
14 J. Mariański, Sekularyzacja…, op.cit., s. 23. 
15 Ibidem, s. 32. 
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nowanych w Kościele16. W odniesieniu do wielu krajów europejskich mówi się  
o załamaniu wiary widocznym w ostatnich 30 latach, o oderwaniu od religijnych 
postaw w życiu codziennym, o erozji tego, co chrześcijańskie w Europie, o konse-
kwentnym procesie sekularyzacji, o zeświecczonym całkowicie kontynencie,  
o swobodnej interpretacji przekonań religijnych oraz o kryzysie wiary w Boga  
w ogóle17. We Francji widać mnóstwo średniowiecznych kościołów, kaplic, przy-
drożnych krzyży, które dla wielu są już tylko dziedzictwem kultury, zabytkiem, 
który warto zobaczyć i sfotografować. Na szczęście są również wierni, chociaż 
niewielka trzódka, która podąża szlakami pielgrzymkowymi Via Podiensis, szla-
kiem św. Jakuba, który prowadzi z Le Puy do hiszpańskiego Santiago de Compo-
stela. Wśród tych pobożnych pielgrzymów są również konwertyci, którzy z wielką 
pobożnością i najczęściej osobistymi intencjami wędrują w celu uzyskania łaski. 
Ich pobożność jest nadzieją na odrodzenie duchowe i resekularyzację, chociaż stop-
niową i powolną. Są ziarnem, które może wydać plon i promieniować swoją wiarą 
na innych. 
 Religijność, która przepuszczona zostaje przez filtr osobistych poszukiwań  
i potrzeb, traci wymiary Kościoła hierarchicznego, traci potrzebę autorytetów  
i przykładu świętych, w efekcie staje się zrelatywizowana18. Ojciec Święty Jan 
Paweł II wyniósł na ołtarze rekordowo dużą liczbę błogosławionych i świętych 
między innymi i po to, by ukazać zeświecczonym społeczeństwom drogę do świę-
tości, przykład życia, który zaprowadzi do Boga. Niestety, większa część społe-
czeństw katolickich nie bierze przykładu z tych osób, które swym życiem i życiem 
w Bogu zasłużyły na wyniesienie na ołtarze. To jednak epifenomen współczesnego 
świata. Zupełnie inaczej odbierano relikwie, świętych i całą otoczkę sacrum w epo-
ce średniowiecza, kiedy to modlono się i pielgrzymowano głównie dlatego, żeby 
uniknąć piekła. Dzisiaj dla wielu osób problematyka nie tylko Boga, ale również 
diabła jest odległa, nieznana i obca. Człowiek często poszukuje przyjemności, a nie 
stara się myśleć o śmierci i życiu wiecznym. Stąd wynikają też problemy sekulary-
zacji, gdyż świat wewnętrzny i duchowy człowieka spychany jest na plan dalszy. 
 Paradoksalnie „odstrukturalizowane” życie religijne, wewnętrzna pustka, nie-
pewność życiowa mogą powodować poszukiwanie Boga, dróg prowadzących do 
niego, ścisłego podporządkowania wyraźnym wymogom, chociaż czasami trud-
nym19. Jest to niewątpliwą szansą na odrodzenie życia religijnego, które czasami  
w początkowych etapach może przejawiać się właśnie w formie turystyki religijnej 
lub pieszego pielgrzymowania, które niekiedy ma cechy turystyki kulturowej,  

                                                 
16 Ibidem, s. 11. 
17 K. Koch, Czy chrześcijaństwo ma jeszcze przyszłość? Problem obecności kościoła w ze-

świecczonych społeczeństwach Europy, w: „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 
24 (2004), nr 3, s. 43–58, J. Mariański, Sekularyzacja…, op.cit., s. 11. 

18 J. Mariański, op.cit., s. 12. 
19 Ibidem, s. 13. 
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a nawet aktywnej i krajoznawczej, ale jest szansą na spotkanie Boga i na ponowne 
uczynienie społeczeństw, jeśli nie religijnymi, to być może choć nieobojętnymi 
religijnie. W procesie sekularyzacji ogromną rolę odgrywają media, które niekiedy 
– poprzez publikowanie niesprzyjających wzrostowi wiary danych – przyczyniają 
się do obniżenia poziomu religijnego społeczeństw. Trudno nie zauważyć progra-
mów i filmów emitowanych w licznych mediach, które w oczywisty sposób poka-
zują w większości agnostyczno-materialistyczne społeczeństwo, przepełnione 
przemocą, seksem, konsumpcjonizmem i innymi stojącymi w konflikcie z zasadami 
wiary działaniami. Wszystko to promuje kulturę śmierci, kulturę obcą głoszonej 
przez Chrystusa i Kościół kulturze miłości. Jak mało jest programów religijnych 
pokazujących wielkość świętych, ich drogę do świętości, wartości, którym warto się 
poświecić, wartość i świętość rodziny. Te oczywiste braki i zaniechania w mediach 
przyczyniają się do procesu sekularyzacji. Tworzy się swoista medialna wiara  
w „zmierzch Kościołów” i „erozję wiary”. Ta wiara udziela się rzeszom odbiorców 
nieprzygotowanych do właściwej selekcji informacji20. Bolesne jest to, że nawet 
wśród osób określających się jako wierzący można obserwować osłabienie wpływu 
wiary na życie codzienne, szczególnie w sferze moralnej. Ludzie doświadczają 
wobec Kościoła poczucia dystansu21. Zjawisko widoczne w życiu codziennym 
przekłada się często na pielgrzymowanie i jego różne aspekty. 
 We współczesnym świecie ścierają się dwie tendencje: z jednaj strony sekula-
ryzacja, z drugiej fundamentalizm. Globalny trend fundamentalistyczny obserwuje 
się w krajach islamskich, pośród konfliktów religijnych w Indiach i w ożywieniu 
religijnym w Europie postkomunistycznej. Inni badacze, jak Inglehart i Minken-
berg, jako bezsporny oceniają faktem zmniejszającej się akceptacji tradycyjnych 
wartości, w tym religijnych. Dotyczy to innych krajów i religii niż te wymienione 
wcześniej. Religia przestaje być tak konieczna do zabezpieczenia materialnego, 
bezpieczeństwa jednostki jak dawniej22. Poza tym wielu ludzi potrzebuje rozrywki, 
gdyż tylko w przyjemnościach tego świata widzą oni swoje szczęście. Mnogość 
ofert rozrywkowych i wszelkiego rodzaju przyjemności (niestety często patologicz-
nych i moralnie wątpliwych) oddala człowieka od sacrum. Wzrost dobrobytu i – jak 
mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – „nieszczęsny dar wolności” prowadzą ludzi na 
skraj beznadziejności, zatracenia się w kulcie pieniądza, w materializmie. Człowiek 
w wielu przypadkach zachłyśnięty dobrobytem gubi swoje życie duchowe i oddala 
się od Boga. Jego ziemskie pielgrzymowanie odbywa się po drogach i labiryntach 
„ciemności”. Często wraca on na drogę wiary już bardzo poraniony wewnętrznie. 

                                                 
20 H. Knoblauch, B. Schnettler, DieTrägheit der Säkularisierung und die Trägheit des 

Glaubens, w: Erosion des christlichen Glaubens? Umfraugen, Hintergründe und Stellungnahmen 
zum „Kulturverlust des Religiüsen”, Hrsg. Von H.-G. Ziebertz, Münster 2004, s. 5–14. 

21 J. Mariański, op.cit., s. 14. 
22 Ibidem, s. 35. 
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 Podczas mszy św. sprawowanej na zakończenie XXIV Kongresu Euchary-
stycznego we Włoszech (29 maja 2005 roku) Ojciec Święty Benedykt XVI powie-
dział, że „z duchowego punktu widzenia świat, w którym żyjemy, charakteryzuje 
się często niepohamowanym konsumpcjonizmem, obojętnością religijną i laicy-
zmem zamkniętym na transcendencję”23. Sekularyzacja może być przykładem mar-
ginalizacji religii. Według R. Starka i W.S. Bainbridge’a, samo słowo „sekularyza-
cja” może oznaczać transformację religii, a nie jej unicestwienie24. Wielkim pro-
blemem jest kwestionowanie nauki i doktryny moralnej Kościoła katolickiego, co 
może prowadzić do rozpadu więzi rodzinnych i społecznych. Wszelkie przejawy 
rozwoju religijności traktowane są w laickich środowiskach jako przejaw funda-
mentalizmu. 
 Być może to właśnie Kościół katolicki stanie się w przyszłości panaceum na 
uratowanie Europy przed postępującą globalizacją, a wówczas ujawni się jego nie-
śmiertelność. Będzie to zaprzeczenie głoszonych tez o „śmierci religii” i Kościoła25. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Współczesna rzeczywistość religijna nie może już być rozpatrywana tylko  
z punktu widzenia narodowego czy lokalnego; obecnie ma ona wymiar globalny. 
Jeżeli mówi się o globalizacji na różnych płaszczyznach życia, to również można 
mówić o globalizacji religii, a nawet o makdonaldyzacji niektórych praktyk religij-
nych w zglobalizowanych społeczeństwach26. Pozytywnie rozumiana globalizacja 
religijna polega na ekumenizmie, kontaktowaniu się i wzajemnym poznawaniu 
kapłanów i przedstawicieli wielu religii. Podstawowym celem powinno być wzbo-
gacanie rozwoju duchowego i uczenie się rozwiązywania najbardziej palących pro-
blemów współczesnego świata, które uwidaczniają się w systemach religijnych 
różnych regionów globu. Można postawić pytanie, czy w zglobalizowanym świecie 
powstanie globalna religia? Istnieje już globalna gospodarka, polityka i kultura27. 
Należy liczyć się z pewnym ryzykiem, ale w najbliższym czasie nie powinno do-
chodzić, przynajmniej w Europie, do globalizacji religii, chociaż wpływ innych 
dziedzin życia – tego zglobalizowanego – nie jest bez wpływu, i to znaczącego, na 
życie duchowe. Duże znaczenie dla upadku religijności ma różnorodność ofert 
zagospodarowania czasu wolnego, media, wszechobecny Internet i natłok informa-

                                                 
23 Ibidem, s. 38. 
24 Ibidem, s. 43. 
25 Ibidem, s. 192. 
26 P. Różycki, Turystyka religijna a makdonaldyzacja społeczeństw, w: Kultura fizyczna  

a globalizacja, red. Z. Dziubiński, P. Rymarczyk, AWF, SALOS, Warszawa, 2010; J. Mariański, 
op.cit., s. 137. 

27 J. Mariański, op.cit., s. 137–138 
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cji – wszystko to w efekcie prowadzi do zubożenia człowieka, jego procesu myślo-
wego, nie sprzyja skupieniu się na życiu religijnym i na zagadnieniu wieczności. 
Materialne dobra przysłaniają to, co dla katolików powinno być najważniejsze. Jak 
wcześniej wspomniano, w Stanach Zjednoczonych pojawiło się zjawisko denomi-
nacjonalizmu, czyli poniekąd kompilacji wielu religii, które są wygodne dla społe-
czeństwa. Takie tworzenie zoperacjonalizowanej religii społecznej jest zaawanso-
wanym poziomem sekularyzacji. 
 Globalizm można traktować jako ideologię, w której nie ma miejsca dla Boga, 
jest tylko jakaś koncepcja człowieka. Proponuje się wprawdzie jakąś formę religii, 
ale raczej sprowadzoną do kultury, a oderwaną od transcendencji. Ideologia globa-
listyczna pomija duchowy i religijny wymiar człowieka, jest wizją materialistyczną 
zamykającą ludzkość w granicach tego świata. Taka koncepcja przyznaje człowie-
kowi nieograniczone prawo do przyjemności, zaś moralność dobra przekształca się 
w „moralność przyjemności i zysku”, które w efekcie i tak prowadzą człowieka do 
degradacji moralnej28. Niektórzy badacze (np. J. Casanova) uważają, że ogromne 
zadanie w rechrystianizacji Europy powinna odegrać Polska. 
 Fenomenologia aktu religijnego, w tym pielgrzymowania, ma stanowić „mate-
rialne źródło poznania dla naturalnej teologii”. Max Scheler odwoływał się do 
dwóch metod w uzasadnieniu teizmu i istnieniu Boga. Były to koncepcje: kosmolo-
giczna i antropologiczna. Obydwie metody Scheler uznał za ważne i dopełniające 
się. Pierwsza z metod odnosi się do świata materii, druga – do świata człowieka. 
Tak naprawdę Schelerowi chodziło od domenę religijnych przeżyć człowieka. 
Scheler nie ograniczał się do ontologii istoty Boga, ale pragnął wykazać jego real-
ność29. Realność Boga pozwala człowiekowi z głęboka ufnością uczestniczyć  
w praktykach religijnych, a także brać udział w pielgrzymkach i w odwiedzaniu 
miejsc świętych. To odwiedzanie będzie odbywało się z głębokim przeżywaniem  
i kontemplacją. Wówczas nie będzie to forma turystyki kulturowej, ale prawdziwe 
pielgrzymowanie, które będzie wyrazem wiary, ale i wiarę będzie pogłębiało. 
 W pieszych pielgrzymkach, szczególnie w Polsce, uczestniczy bardzo dużo 
ludzi młodych. Jest to wyrazem nie tylko lepszej kondycji fizycznej, ale również, 
jak zauważa Weiler (2003), pewnego przeciwstawienia się tendencji sekularyzacji 
właśnie przez młodzież. Wydaje się, że chrześcijaństwo jest dla niej prawdziwym 
magnesem, wyzwaniem, które pociąga30. Być może właśnie dlatego, że jest ono 
wymagające, że nie idzie na skróty, idzie pod prąd wielu ułatwieniom, kłamstwu, 
zniewoleniu i degradacji moralnej jest ono tak pociągające. Często rodzice tych 

                                                 
28 Z.J. Zdybicka, Globalizm a religia, „Ethos” 2002, nr 3–4, s. 178–181. 
29 S. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej Problematyka Boga i religii u czołowych filo-

zofów współczesnych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1979, 
s. 192–193. 

30 H.H.J. Weiler, Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturo-
wość, Poznań 2003. 
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młodych ludzi kontestowali lub nawet walczyli z Kościołem. Wiara jednak całko-
wicie nie wymarła, pozostała uśpiona i odrodziła się w następnym pokoleniu. Za-
chowanie i motywacje grup młodzieżowych jako całości czasami mogą budzić 
wątpliwości, ale niewątpliwie jest wykrystalizowany rdzeń, który jest „solą ziemi”. 
Oni zapewne będą w przyszłości decydować o obliczu chrześcijaństwa w XXI wie-
ku, a szczególnie w najbliższych latach. W ślad za rozwojem życia duchowego  
i uczestnictwem w praktykach religijnych powinna rozwijać się turystyka religijna  
i pielgrzymkowa. 
 
 

THE SECULARISATION OF CONTEMPORARY SOCIETIES VERSUS 
RELIGIOUS TOURISM 

 
 

Summary 
 
 The influence of secularisation on different aspects of human life has been, for 
many years, problematic to the Catholic milieus and to the Church itself. The results of 
this phenomenon affect also the ethical dimension of human beings, their spiritual life 
as well as several aspects of their everyday functioning in society. The phenomenon of 
secularisation derives from the Enlightenment and it was popularised in the 1960s and 
70s. The ceaseless fight against the Church still lasts. All the atheistic liberals have 
drawn their hatred towards God on the French Enlightenment thought, on the theories 
by Marx, Nietzsche, Freud, Sartre and other philosophers of the secular, religion-free 
theory of a paradise on earth. The secularisation of societies, especially the Western 
European ones, has been under discussion for years. The noticeable process of global-
isation has been preceded by a period of intensive secularisation of milieus from the 
rich European countries. The prosperity and the worship of wealth have resulted in  
a departure from traditional religious observances and, much more importantly, from 
the deep inner life. This tendency concerns particularly Christians, including Catholics. 
Within the space of nearly a hundred years, there was a huge break in the ethical and 
sexual awareness of people, which affected their faith and way of treating God. It also 
included religious observances with pilgrimages and more widely understood religious 
tourism. The phenomenon of pilgrimage has begun to evolve towards cultural tourism.  
 

Translated by Paweł Różycki 
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WARUNKI ROZWOJU TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ W WIELKOPOLSCE 
 
 
 
Wstęp 
 
 Obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki światowej jest 
turystyka, która obejmuje dobrowolną przestrzenną ruchliwość ludzi w celach wy-
poczynkowych, rekreacyjnych, religijnych lub innych. 
 W literaturze krajowej i zagranicznej udokumentowano, że z roku na rok ruch 
pielgrzymkowy rozwija się dynamicznie niezależnie od podziału geograficznego,  
a w wyjazdach uczestniczy coraz więcej ludzi. Z ekonomicznego punktu widzenia 
przyczynia się to do społeczno-gospodarczego, kulturowego i cywilizacyjnego 
rozwoju wielu regionów recepcyjnych. 
 Turystyka jest zagadnieniem złożonym, a zarazem przedmiotem badań róż-
nych dyscyplin naukowych. W opracowanych definicjach zwraca się szczególną 
uwagę na znaczenie poznania, przeżycia, wypoczynku i rozrywki podczas uprawia-
nia turystyki1. Jednakże ze względu na potrzeby statystyki, Światowa Organizacja 
Turystyki (UNWTO) traktuje turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują  
i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok 
bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów,  
w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana w odwiedza-

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

WarszawaPoznań 2002, s. 22. 
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nej miejscowości. Konsekwencją tak sformułowanej definicji jest propozycja przy-
jęcia do badań statystycznych następujących grup celów turystycznych2:  

 wypoczynek, rekreacja, wakacje; 
 odwiedziny u krewnych i znajomych; 
 sprawy zawodowe, interesy; 
 cele zdrowotne; 
 cele religijne, pielgrzymki; 
 inne.  

 Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione zalecenia UNWTO, można przyjąć, 
że ruch pielgrzymkowy jest najstarszą formą turystyki. 
 Celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości rozwoju turystyki 
pielgrzymkowej w Wielkopolsce. Zakres przestrzenny pracy obejmuje obszar wo-
jewództwa wielkopolskiego. Zawarte w pracy rozważania mają charakter teore-
tyczno-analityczny. Materiał źródłowy stanowiła literatura przedmiotu i inne źró-
dła.  
 
 
1. Turystyka pielgrzymkowa 
 
 Wędrówki (pielgrzymki) do miejsc kultu znane są ludzkości od zarania dzie-
jów. Miały one charakter indywidualny albo zbiorowy. Obecnie chrześcijanie, mu-
zułmanie, hindusi, jak i wyznawcy innych religii, niezależnie od ilości wiernych, 
posiadają własne miejsca święte (kultu), które są obiektem peregrynacji ich wy-
znawców. Niektóre z nich przyciągają wyznawców z kilku religii, np. Jerozolima  
w Izraelu (chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi), Waranasi w Indiach (wyznawcy 
hinduizmu, buddyzmu, islamu i dżinizmu), Szczyt Adama na Sri Lance – buddyści, 
muzułmanie3. 
 W zdecydowanej większości są to miejsca, miejscowości, w których przeplata 
się sacrum i profanum4. Zdaniem A. Jackowskiego5, pielgrzymki stanowią znaczą-
cą formę przestrzennych migracji ludności. Co więcej, w Europie pielgrzymki do 
miejsc świętych, obok podróży dyplomatycznych i handlowych, były pierwszymi 
formami ruchu turystycznego na kontynencie6.  

                                                 
2  Szerzej: W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 17–18. 
3 A. Jackowski, Zarys geografii pielgrzymek, Prace geograficzne, Zeszyt 85, Prace Instytutu 

Geograficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 107, Kraków 1991, s. 22. 
4  Ibidem, s. 20. 
5  Ibidem, s. 23. 
6  K. Szpara, E. Jędrzejczyk, Pielgrzymki rowerowe Rzeszów-Jasna Góra, organizowane 

przez katolicki klub sportowy „Alpin” z Rzeszowa, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski,  
A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 659. 
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 W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęcia turystyka, jak 
również kryteriów klasyfikacji ruchu turystycznego. Turystyka pielgrzymkowa 
często bywa zamiennie nazywana turystyką religijną, co nie jest do końca prawdą. 
W tym miejscu należy podkreślić, że turystyka religijna jest pojęciem szerszym niż 
pojęcie turystyka pielgrzymkowa. Turystyka pielgrzymkowa jest częścią turystyki 
religijnej, której głównym motywem jest uczestnictwo w wydarzeniach religijnych 
w wymiarze religijno-poznawczym lub wyłącznie poznawczym7. Dotyczy to za-
równo charakteru podróży, jak i pobytu.  
 M. Ostrowski turystykę religijną8 określa jako turystyczne wędrowanie,  
w którym wątki religijne są jednym z motywów turystyki, obok chęci ruchu, odpo-
czynku, rekreacji czy zaspokojenia potrzeb poznawczych. Potwierdzają to badania 
Santos9, która podkreśla, że motywy religijne mogą stanowić jeden z motywów 
podróży do miejsc świętych. Oznacza to, że motywy religijne mogą mieć drugopla-
nowe znaczenie. Jak zauważa A. Jackowski10, święte miejsca nie są na ogół głów-
nym celem podróży, lecz stanowią punkty planu wyjazdu turystycznego odbywają-
cego się w celach innych niż religijne. Dla wielu turystów miejsca święte stanowią 
atrakcję dziedzictwa kulturowego danego regionu11.  
 W turystyce pielgrzymkowej cel (cele) religijny jest głównym asumptem do 
podróży lub pobytu w miejscu świętym. Czas pielgrzymki wypełniają modlitwy, 
medytacje i/lub rytuały religijne. Turystyka pielgrzymkowa może mieć charakter 
zbiorowej lub indywidualnej wędrówki, podróży, która może być piesza, częściowo 
piesza lub zmotoryzowana. Niezależnie od rodzaju czy formy pielgrzymki, głów-
nym jej celem jest oddanie czci Bogu oraz pozyskanie łask. Jak wskazuje J. Kon-
dratowicz-Pozorska12, uczestnictwo w pielgrzymce to nie tylko poszukiwanie sensu 
życia, lecz także okazja do wyrzeczeń, pokonywania trudów, podjęcia wysiłku 
fizycznego i duchowego. Nawiązane zaś znajomości i przyjaźnie mogą być utrzy-
mywane przez długie lata i wykraczać poza obszar aktywności religijnej.  

                                                 
7  A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 

1991, s. 8–9. 
8  M. Ostrowski, Pilgrimage or Religious Tourism, w: Selected Research Problems in the 

Geography of Pilgrimage, red. A. Jackowski, Peregrinus Cracoviensis, z. 10, Kraków 2000, s. 53. 
9  Maria da Graça Mouga Poças Santos, Visitor profiles and market segmentation: a con-

tribution to the renewal o fan almost centennial religious destination (Fátima), w: Tourism, Reli-
gion and Culture: regional development through meaningful tourism experiences, red. A. Trono, 
University of Salento, Lecce 2009, s. 308.  

10  A. Jackowski, Religious Tourism – Problems with Terminology, w: Selected Research 
Problems in the Geography of Pilgrimage, red. A. Jackowski, Peregrinus Cracoviensis, z. 10, 
Kraków 2000, s. 71. 

11  D.H. Olsen, D.J. Timothy, Tourism and religious journeys, w: Tourism, religion and spi-
ritual journeys, red. D.J. Timothy, D.H. Olsen, Routledgr studies in contemporary geographies of 
leisure, tourism, and mobility, New York 2006, s. 5. 

12  J. Kondratowicz-Pozorska, Czynniki rozwoju turystyki sakralnej na terenach wiejskich 
województwa zachodniopomorskiego, w: Turystyka religijna…, op.cit., s. 307. 
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 Nie sposób nie zgodzić się z tym, że turystyka religijna i turystyka pielgrzym-
kowa tworzą razem pewną zwartą całość. Dlatego też w literaturze przedmiotu 
nowym pojęciem jest termin „turystyka religijno-pielgrzymkowa”13, albowiem 
coraz częściej pielgrzymi udający się do miejsc kultu, poza głównym celem religij-
nym osiągają również inne cele.  
 W literaturze przedmiotu turystyka pielgrzymkowa uznawana jest za najszyb-
ciej rozwijającą się formę turystyki, niemniej jednak ma ona zróżnicowany zasięg 
przestrzenny. Według A. Jackowskiego14, w pielgrzymkach na świecie uczestniczy 
300 mln osób rocznie – głównie chrześcijanie (200 mln), hinduiści (30 mln), około 
40 mln to wyznawcy islamu i buddyzmu. Spośród pielgrzymów chrześcijańskich, 
40% wędruje do 20 głównych ośrodków pielgrzymkowych.  
 Turystyka pielgrzymkowa jest obecnie najpopularniejszą formą turystyki  
w Polsce, dla wielu osób literalnie jedyną, jaką kiedykolwiek uprawiali15. W Polsce 
rejestruje się ponad 500 destynacji pielgrzymkowych, z których 98% należy do 
Kościoła rzymsko-katolickiego. W pielgrzymkach rokrocznie uczestniczy około  
7 mln osób16, są to w większości mieszkańcy wsi i małych miasteczek.  
 Głównym ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce jest Częstochowa – Jasna 
Góra, którą rokrocznie nawiedza 4–5 mln pielgrzymów, w tym blisko 400 tys. to 
cudzoziemcy z ponad 80 krajów. Natomiast około 200 tys. pątników przybywa  
w pielgrzymkach pieszych17. Kolejne miejsce zajmują: Kraków-Łagiewniki (ponad 
2 mln pielgrzymów) oraz Kalwaria Zebrzydowska i Licheń (blisko po około 2 mln 
osób). 
 Dla wyznawców prawosławia miejscem rokrocznych peregrynacji jest Święta 
Góra Grabarka, dla wyznawców judaizmu cmentarz Remuh w Krakowie (najstarszy 
cmentarz żydowski w Europie), natomiast dla wyznawców islamu rolę centrów 
pielgrzymkowych pełnią Bohoniki i Kruszyniany.  
 Aby ruch pielgrzymkowy mógł się dobrze rozwijać, konieczne jest przygoto-
wanie odpowiedniego dla tej formy turystyki produktu turystycznego, który będzie 
służył zaspokojeniu potrzeb turystów (pątników). Jak podkreśla A. Panasiuk18, 
produkt turystyki pielgrzymkowej może być postrzegany przez każdego turystę  
w różny sposób. Zdaniem tego autora produkt turystyki pielgrzymkowej może być 
                                                 

13  W.W. Gaworecki, op.cit., s. 78. 
14  A. Jackowski, Jasna Góra – Częstochowa w systemie ośrodków pielgrzymkowych świata, 

Materiały pokongresowe, I Światowy Kongres Częstochowian, Urząd Miasta Częstochowy, 
Częstochowa 2003, s. 63. 

15  Za: A. Pawlikowska-Piechotka, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Nova Res, 
Gdynia 2009, s. 193. 

16  A. Jackowski, I. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, http://adonai.pl/pielgrzymki/?id=7 
(dostęp, dn. 08.12.2010). 

17  A. Jackowski, Jasna Góra…, op.cit., s. 64. 
18  A. Panasiuk, koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka…, op.cit.,  

s. 373. 
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definiowany wąsko i szeroko. Zakresy te determinują dobór elementów wchodzą-
cych w skład takiego produktu (rys. 1), które są związane z duchowymi aspektami 
podróży do miejsca docelowego oraz z innymi potrzebami w miejscu recepcyjnym.  
 

 
 

Rys. 1. Elementy produktu turystyki pielgrzymkowej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki 
pielgrzymkowej, w: Turystyka, op.cit., s. 375. 
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 Ogólnie rzecz ujmując, turyści przyjeżdżają tam, gdzie stwarza się im odpo-
wiednie warunki, co wymaga odpowiedniego przygotowania destynacji do przyję-
cia turystów19.  
 Z ekonomicznego punktu widzenia turystyka pielgrzymkowa przysparza roz-
maitych korzyści ekonomiczno-społecznych. Prężnie działający ośrodek piel-
grzymkowy wpływa na rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny obszaru,  
w którym się znajduje. Pielgrzymi wydają pieniądze w okolicznych sklepach, np.  
z pamiątkami, dewocjonaliami, które pełnią rolę namacalnych wspomnień z odbytej 
podróży, korzystają z gastronomii i bazy noclegowej. Dzięki temu lokalna ludność 
ma możliwość generowania dochodów, powstają nowe miejsca pracy bezpośrednio 
i pośrednio związane z obsługą ruchu pielgrzymkowego.  
 Dynamiczny rozwój ruchu pielgrzymkowego stanowi również znaczący stru-
mień przychodów dla zarządzających (opiekunów) miejscem peregrynacji wier-
nych, którzy zostawiają znaczne sumy pieniędzy jako wotum dziękczynne. Środki 
te wykorzystywane są później na bieżące wydatki, rozwój oraz na konserwację.  
 
 
2. Wielkopolska jako destynacja turystyki pielgrzymkowej 
 
 Wydaje się, że w województwie wielkopolskim występują dobre warunki do 
rozwoju turystyki religijnej, a w szczególności pielgrzymkowej. Wielkopolska po-
siada znaczną liczbę miejsc pielgrzymkowych (sanktuariów), do których przybywa-
ją pielgrzymi z kraju i zagranicy. Sanktuarium w religijnym znaczeniu to miejsce 
lub przedmiot symboliczny, które nasiąknięte są sacrum. Kościół katolicki definiuje 
sanktuarium jako miejsce święte, kościół lub inne miejsce sakralne, do którego za 
zgodą miejscowego ordynariusza pielgrzymują wierni z powodu szczególnej po-
bożności20. Jednakże poszczególne sanktuaria różnią się pod względem zasięgu 
oraz siły oddziaływania. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego należy wyróż-
nić: sanktuaria diecezjalne, centralne (narodowe) i światowe, czyli międzynarodo-
we. Z kolei uwzględniając specyfikę oraz podział terytorialny Kościoła w Polsce, 
można wyróżnić sanktuaria parafialne, lokalne (dekanalne), diecezjalne, ponadre-
gionalne, centralne oraz światowe21.  

                                                 
19  J. Uglis, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, w: Tury-

styka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, red. D. Orłowski, E. Puchnarewicz, WSTiJO  
w Warszawie, Wydawnictwo LIBRON, Warszawa 2010, s. 288. 

20  R.O. Jusiak OFM, Sanktuaria religijne w kontekście środowiska lokalnego i społecznego, 
Peregrinus Cracoviensis, z. 18, Kraków 2007, s. 34. 

21  M. Osuchowska, T.A. Łabuz, Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Polsce jako promo-
cja wartości religijnych, w: Problemy turystyki i rekreacji – tom 2, red. M. Dutkowski, Wydaw-
nictwo IN PLUS, Szczecin 2009, s. 9091. 
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 Inny podział sanktuariów w ramach określonego kultu obejmuje sanktuaria 
pańskie, maryjne i świętych. W Polsce dominują sanktuaria maryjne (około 430)22, 
w których szczególna czcią otacza się obraz lub figurę Maryi jako Matki Boskiej.  
 Natomiast miejsca poświęcone Jezusowi nazywane są sanktuariami Pańskimi. 
Pielgrzymi mogą tu rozważać jedną lub wiele tajemnic związanych z osobą Jezusa 
Chrystusa. Ze względu na przedmiot kultu rozróżnia się: sanktuaria narodzenia 
Jezusa Chrystusa, Męki Pańskiej, Bożego Grobu, eucharystyczne, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz Bożego Miłosierdzia23. Z kolei trzeci rodzaj miejsc piel-
grzymkowych związany jest z kultem świętych i błogosławionych. 
 Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego działa 60 sanktuariów. Większość z nich to sanktuaria maryjne 
(ponad 71%), natomiast sanktuaria pańskie i świętych mają zbliżoną liczebność. 
Zestawienie sanktuariów w województwie wielkopolskim przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela1 
Wykaz sanktuariów w województwie wielkopolskim 

 
Lp. Miejscowość Sanktuarium 

Sanktuaria maryjne 
1 Biechowo Matki Bożej Pocieszenia 
2 Borek Wielkopolski Matki Bożej Pocieszenia 
3 Bralin Matki Bożej Pólkowskiej 
4 Chrabielin Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, Pośredniczki Łask 
5 Dąbrówka Kościelna Matki Bożej Dąbrowieckiej 
6 Gniezno Matki Bożej Pocieszenia Pani Gniezna 
7 Golina Matki Bożej Pocieszenia 
8 Gościeszyn Matki Bożej Gościeszyńskiej 
9 Górka Duchowna Matki Bożej Pocieszenia 
10 Górka Klasztorna Matki Bożej  
11 Grodziszczko Matki Bożej Pocieszenia 
12 Kawnice Matki Bożej Pocieszenia 
13 Kolniczki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
14 Licheń Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski 
15 Lubasz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Królowej Rodzin 
16 Lutynia Matki Bożej Lutyńskiej 
17 Niedźwiady Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
18 Obra Matki Bożej Pocieszenia 
19 Osieczna Matki Bożej Bolesnej 
20 Otorowo Matki Bożej Otorowskiej 
21 Owińska Matki Bożej Fatimskiej 

                                                 
22  A. Jackowski, I. Sołjan, Polskie pielgrzymowanie, http://adonai.pl/pielgrzymki/?id=7 

(dostęp, dn. 08.12.2010). 
23  Szerzej: E. Bilska-Wodecka, F. Mróz, Sanktuaria Pańskie. Zarys problematyki, w: Piel-

grzymki a sakralizacja przestrzeni, red. E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan, Peregrinus Cracoviensis, 
z. 16, Kraków 2005, s. 115, 126. 
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Lp. Miejscowość Sanktuarium 
22 Poznań  Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
23 Poznań Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania 
24 Poznań Matki Bożej Różańcowej 
25 Poznań Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
26 Rogalinek Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
27 Skalmierzyce Matki Bożej Skalmierzyckiej 
28 Skrzatusz Matki Bożej Bolesnej 
29 Skulsk Matki Bożej Bolesnej 
30 Sobota Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
31 Stare Obrzyska Matki Bożej Pocieszenia 
32 Stęszew Matki Bożej Stęszewskiej 
33 Szamotuły Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych 
34 Świerczyna Matki Bożej Świerczyńskiej 
35 Święta Góra k. Gostynia Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej 
36 Tulce Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
37 Tursko Matki Bożej Łaskawej 
38 Wieleń Zaobrzański Matki Bożej ucieczki Grzeszników 
39 Włościejewki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
40 Zakrzewo Matki Bożej Pocieszenia 
41 Zbąszyń Matki Bożej Różańcowej 
42 Złotków Matki Bożej Złotkowskiej 
43 Żegocin Matki Bożej 

Sanktuaria pańskie 
44 Biezdrowo Świętego Krzyża 
45 Poznań Bożego Ciała 
46 Poznań Miłosierdzia Bożego 
47 Poznań Najświętszej Krwi Pana Jezusa 
48 Poznań Przemienienia Pańskiego 
49 Poznań Świętego Krzyża 
50 Słupca Świętego Krzyża 
51 Ujście Najświętszej Krwi Chrystusa 

Sanktuaria świętych i błogosławionych 
52 Dolsk Świętego Wawrzyńca 
53 Gniezno Świętego Wojciecha 
54 Kalisz Świętego Józefa 
55 Krobia  Świętego Walentego 
56 Luboń Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 
57 Mikorzyn Świętego Idziego 
58 Pniewy Świętej Urszuli Ledóchowskiej 
59 Poznań Świętego Józefa Oblubieńca NMP 
60 Poznań Błogosławionej Sancji Szymkowiak 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W tym miejscu warto zaznaczyć, że sanktuarium Matki Bożej w Górce Ko-
ścielnej jest najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce. Według kronik bernar-
dyńskich, w 1079 roku w miejscu tym pasterzowi ukazała się Maryja z Dzieciąt-
kiem. 
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 Przestrzenne rozmieszczenie wybranych wielkopolskich sanktuariów przesta-
wiono na rysunku 2. 

 
 

Rys. 2. Mapa miejsc pielgrzymkowych w Wielkopolsce  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce, 
Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Poznań 2007. 
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 Wśród wielkopolskich sanktuariów najbardziej znane jest sanktuarium w Li-
cheniu Starym, które często bywa nazywane „wielkopolską Częstochową”. Niewąt-
pliwie jest to ośrodek o randze światowej. Pierwsze pielgrzymki do Lichenia rozpo-
częły się zaraz po objawieniach, które miały miejsce w roku 185024. Ruch piel-
grzymkowy do sanktuarium w Licheniu z roku na rok wzrasta. Szacuje się, że rok-
rocznie odwiedza je od 1,5 do 2 mln pielgrzymów. Według badań Z. Krochmala,  
w latach 2000–2008 rocznie rejestrowano średnio około 5,5 tys. pielgrzymek zor-
ganizowanych25. Według szacunków tego autora, sanktuarium licheńskie w tym 
okresie odwiedziło ponad 21 mln osób, prawie 112 tys. grup, w tym 506 zagranicz-
nych. Co roku wydłuża się lista krajów, z których przybywają turyści i pielgrzymi. 
Do sanktuarium przyciąga ich cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej, Królowej 
Polski oraz nowa, największa w Polsce, bazylika. 
 Pozostałe wielkopolskie sanktuaria mają charakter ponadregionalny (np. Bo-
rek Wielkopolski) i regionalny (np. Górka Duchowna). W większości jednak są to 
sanktuaria lokalne i parafialne (np. sanktuarium w Stęszewie). Mimo swojego ogra-
niczonego zasięgu, pełnią ważną rolę w pielęgnowaniu tożsamości i religijności dla 
społeczności lokalnej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka pielgrzymkowa jest postrzegana jako najszybciej rozwijająca się 
forma turystyki na świecie. Niewątpliwie liczne podróże papieża Jana Pawła II do 
wielu ośrodków pątniczych przyczyniły się do wzrostu dynamiki zagranicznego 
ruchu pielgrzymkowego do nawiedzanych miejsc. Potwierdzają to analizy ruchu 
pielgrzymkowego i turystycznego przeprowadzone po wizycie Ojca Świętego  
w 1999 roku w sanktuarium licheńskim.  
 Dynamiczny rozwój turystyki pielgrzymkowej i turystyki religijnej w znacz-
nym stopniu uzależniony jest od aktywności i sprawności działania opiekunów 
miejsca kultu. Rozbudowa obiektu oraz skoordynowane działania marketingowe,  
a w szczególności promocja miejsca kultu, powinny przyczynić się do zwiększenia 
liczby pątników i turystów. Przykładem takich działań jest sanktuarium w Licheniu 
Starym, które ciągle zyskuje na znaczeniu. 
 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że potencjał dla 
rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Wielkopolsce jest znaczny. Liczne sanktuaria 
znajdujące się na terenie województwa mogą być obiektem peregrynacji pątników 
oraz turystów z kraju i zagranicy. Przestrzenne rozmieszczenie obiektów umożliwia 

                                                 
24  Za: Z. Krochmal MIC, Profanum w służbie sacrum sanktuarium licheńskiego, Peregrinus 

Cracoviensis, z. 21, Kraków 2010, s. 138. 
25  Ibidem, s. 139. 
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stworzenie unikatowej oferty produktowej dla turystyki pielgrzymkowej oraz tury-
styki religijnej. Produkty te mogą obejmować jednodniowe lub dłuższe trasy reli-
gijno-pielgrzymkowe, ponadto mogą one stanowić element produktu turystyki kul-
turowej, która rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. 
 
 

CONDITIONS OF PILRIMAGE TOURISM DEVELOPMENT  
IN WIELKOPOLSKA REGION 

 
 

Summary 
 
 Pilgrimage wandering is not a new phenomenon. It was known, both in ancient 
ages and it is in modern times. At present, millions of people travel to major pilgrimage 
destinations around the world every year. In detail, that approximately 300 million 
people go on pilgrimages yearly. Thus pilgrimage tourism could become an important 
source of income and employment in a region. On the other hand, economic benefits 
from pilgrimage can be measured as a scale and scope development of small enterpris-
es, for example with souvenirs. 
 Nowadays pilgrimage tourism is the most popular form of tourism activity in 
Poland, and about 7 million people go on pilgrimages a year. The authors present results 
of their research in Wielkopolska (Great Poland) region as pilgrimage tourism destina-
tion.  
 The purpose of this paper is to discuss conditions of pilgrimage tourism develop-
ment in the region. The study results show that Wielkopolska voivodship has a large 
development potential for pilgrimage tourism. There are plenty of holy places, 60 
sanctuary, in the region. From a religious perspective, these places attract many visitors, 
who can reveal those unique places and experience something mystical. 
 

Translated by Jarosław Uglis 
 



 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  647 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  65 2011 
 
 
 
 

AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA 
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

JAN SIKORA 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
 
 
 

WYBRANE SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY  
W TURYSTYCE RELIGIJNEJ W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

 
 
 
Wstęp 
 
 Turystka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych 
lub religijno-poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią 
religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty 
sakralne.  
 Należy jednak odróżnić turystykę religijną od pielgrzymkowej. Turystyka 
religijna to wyjazdy o charakterze religijno-poznawczym. Turyści podróżują do 
miejsc świętych, a ich głównymi motywami są: modlitwa, poznanie historii i archi-
tektury kultury religijnej. Turystyka pielgrzymkowa jest natomiast podróżą, w któ-
rej głównym motywem jest spotkanie z Bogiem, modlitwa, uczestnictwo w uroczy-
stościach religijnych1. 
 Za turystykę religijną uważa się turystyczne wędrowanie, w którym – obok 
motywów typowych dla uprawiania turystyki, takich jak: chęć ruchu, odpoczynku 
lub zaspokojenia poznawczych pragnień – występują pobudki religijne: chęć po-
znania ośrodków kultu, religijnych zabytków, wzięcia udziału w religijnych obcho-
dach i uroczystościach w celu bliższego zaznajomienia się z nimi2. 

                                                 
1  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa – fenomen, potencjał, perspektywy, 

Wyd. Milenium, Gniezno 2008, s. 147. 
2  M. Ostrowski, Teologiczne rozważania nad problemem odpoczynku, w: „Polonia Sacra” 

1997, t. I, Warszawa 1997.  
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 Pielgrzymkę i turystykę religijną łączy ze sobą przemieszczanie się w prze-
strzeni. Turyści i pielgrzymi korzystają z tych samych urządzeń i miejsc, a więc np. 
z tych samych środków transportu, szlaków, infrastruktury; zmierzają też do tych 
samych ośrodków religijnych. Natomiast zasadniczą różnicę między turystami  
a pielgrzymami stanowi motywacja podróży. Pątnicy kierują się na pierwszym 
miejscu wiarą i chęcią spełniania praktyk religijnych, a dla turystów wiodącym 
motywem są pragnienia kulturalno-poznawcze i rekreacyjne. Te ostatnie nie wyklu-
czają bynajmniej wątku religijnego, który u turystów może przejawiać się choćby  
w chęci poznania religii, religijnej kultury, obrzędów albo nawet w pragnieniu wy-
pełniania określonych aktów wiary. Będzie to jednak motyw drugorzędny, pozosta-
jący niejako w tle za innymi, podstawowymi. Wskazywane różnorodne motywy 
stoją u podstaw różnic w sposobie realizacji obu wędrówek3.  
 Turystykę religijną należy odróżnić od turystyki kulturalnej. A. Jackowski 
zwraca uwagę, iż do ośrodków pątniczych przybywają osoby wiedzione motywami 
wyłącznie pozareligijnymi, np. wypoczynkowymi, kuracyjnymi, poznawczymi. 
Wiele miejsc uważanych za święte położonych jest w uroczych pod względem 
przyrody zakątkach (Kalwaria Zebrzydowska, Montserrat, La Salette) bądź w oko-
licach znanych kurortów. Wiele sanktuariów i kościelnych obiektów stanowi wy-
bitne pomniki kultury, toteż chętnie bywają one odwiedzane przez turystów (np.: 
bazyliki Rzymu, małopolski Szlak Architektury Drewnianej prowadzący do wielu 
sakralnych obiektów). Nie można więc tego rodzaju podróży uznać za turystykę 
religijną w ścisłym sensie, a tym bardziej za pielgrzymkową4. 
 W turystyce religijnej pojawiają się więc elementy związane z wiarą i kultem 
religijnym, natomiast w turystyce kulturowej motywy te nie występują.  
 Celem artykułu jest przedstawienie uczestnictwa młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych w turystyce religijnej. Szczególną uwagę zwrócono na motywy uczest-
nictwa w turystyce religijnej, najczęściej odwiedzane miejsca kultu religijnego, 
aspekty turystyki religijnej, a także przynależność młodzieży do organizacji ko-
ścielnych. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Badaniami za pośrednic-
twem ankiety objęto 950 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wiel-
kopolskiego. Podstawową techniką badawczą była ankieta i wywiad niesformali-
zowany, przeprowadzony z nauczycielami badanych szkół oraz analiza literatury 
przedmiotu5. 
 

                                                 
3 A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytet Ja-

gielloński, Kraków 2003, s. 123–124. 
4 Ibidem, s. 124–125. 
5 A. Wartecka-Ważyńska, S. Ren, Uczestnictwo młodzieży ponadgimnazjalnej w turystyce re-

ligijnej, w: Zeszyty Naukowe nr 521, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 11, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 248. 
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1. Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce 
 
 Każdy region ma swoją „Częstochowę”. „Częstochową” wielkopolską jest 
Licheń. Kiedyś przyciągał on pątników cudownym obrazem Matki Bożej, od kilku 
lat dodatkową atrakcją jest nowa, największa w Polsce bazylika. W dość odległej 
przeszłości popularnością cieszyły się inne małe miejscowości, jak np. Bezdrowo – 
mała wieś niedaleko Wronek, gdzie czczony był Chrystus Ukrzyżowany. Zmalała 
również ranga innych sanktuariów położonych w Wielkopolsce, takich jak: Brdów, 
Skulsk, Kawnice. Wiele wielkopolskich „miejsc świętych” położonych jest z dala 
od uczęszczanych szlaków komunikacyjnych (Dąbrówka Kościelna, Żegocin, Tur-
sko, Lutynia), a kościoły z obrazami i figurami uważanymi za cudowne usytuowane 
są zwykle na wzgórzu, w otoczeniu drzew (Brdów, Rokitno, Dąbrowa Kościelna, 
Święta Górka pod Gostyniem) lub jakby ukryte (Tursko). Są też sanktuaria położo-
ne poza miastem lub wsią (kościółek Na Półce – dwa kilometry za Bralinem  
w kierunku Rychtala). W Wielkopolsce znajduje się około 50 sanktuariów, które 
dzielą się na pańskie, maryjne (jest ich najwięcej) i świętych6 (rys. 1). 
 
 
2. Analiza wybranych wyników badań 
 
 Pielgrzymowanie jako ponadczasowy fenomen religijny ciągle ewoluuje. Jest 
to zjawisko religijno-społeczne, a na jego formy zewnętrzne miały i mają wpływ 
uwarunkowania natury politycznej, kulturowej, historycznej, a przede wszystkim 
religijnej. Istotną niezmienną cecha tego zjawiska jest obcowanie z sacrum. Zbio-
rowe lub indywidualne pielgrzymki stanowią bardzo rozpowszechnioną i popularną 
formę obrzędów we wszystkich religiach świata. Każde pielgrzymowanie wiąże się 
z pokonaniem pewnej przestrzeni sakralnej, a jej celem religijno-przestrzennym jest 
dotarcie do świętego miejsca oddzielonego zazwyczaj od świata zewnętrznego, 
wyjętego spod władzy osób świeckich7. 
 Religia oddziałuje na człowieka, na jego umysł, charakter, wybór życiowej 
marszruty8. Jak twierdzi K. Przecławski, „turysta wędrujący po świecie spotyka na 
swej drodze wiele przejawów religii. Spotyka zarówno miejsca funkcjonującego 
kultu religijnego, jak też symbole religijne, które w wyniku inspiracji religijnej 
stanowią ‘atrakcję turystyczną’. Zwiedza kościoły, cerkwie, synagogi, meczety, 
świątynie buddyjskie. Jest świadkiem (lub uczestnikiem) nabożeństw, modlitw, 
pielgrzymek. Podziwia piękno architektury, rzeźby, malarstwa, muzyki religijnej. 

                                                 
6  http://www.wotwielkopolska.pl. 
7  A. Kawalec, Socjologiczne aspekty turystyki religijno-pielgrzymkowej w powiecie jasiel-

skim, w: Turystyka religijno-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, WSHiT, Gdańsk 2005, s. 45. 
8  J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga, PWN, Warszawa 1991, s. 114. 
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Nawiązuje kontakty z przejawami bardzo wielu religii zarówno starożytnych, jak  
i dziś funkcjonujących”9. 

Rys. 1. Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce 

Źródło: http://www.turystyka-kulturowa-wlkp.pl. 

 

                                                 
9  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997,  

s. 143. 
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 Charakter religijny nosiły już najdawniejsze podróże. Starożytni Grecy wę-
drowali do miejscowości o charakterze religijnym, do miejsc, w których mogli 
zasięgnąć rady kapłanów. Podróże takie niewątpliwie stwarzały możliwości pozna-
nia nowych krajów10. 
 Do najbardziej znanych należały pielgrzymki w Olimpii związane ze świętem 
ku czci Zeusa, które obchodzono co cztery lata, począwszy od VII w. p.n.e. Począt-
kowo pielgrzymowali tam tylko Grecy, później zaczęli przyjeżdżać również Rzy-
mianie11. 
 Wędrówki do uświęconych miejsc dość szybko rozwinęły się w dobrze wy-
kształconą formę turystyki religijnej. Uczestnikami tych pielgrzymek byli miesz-
kańcy różnych krajów europejskich wędrujący do świętych miejsc przede wszyst-
kim we Włoszech (głównie do Rzymu), w Hiszpanii (Santiago de Compostela)  
i Palestynie. W późniejszych czasach ta forma wędrówki przybrała znaczniejsze 
rozmiary i przez wiele stuleci odgrywała istotną rolę w strukturze ówczesnego ru-
chu turystycznego12. 
 Spośród pątników chrześcijańskich ponad 80 mln (40%) wędruje do 20 głów-
nych ośrodków pielgrzymkowych. Do najpopularniejszych z nich należą: Rzym  
z Watykanem (12 mln), San Giovanni Rotondo (7 mln), Lourdes (6 mln), Fatima  
(5 mln), Jasna Góra (4 mln) oraz meksykańskie Guadelupe (12 mln)13. 
 Podobnie jak w Europie, także w Polsce początków turystyki należy szukać  
w wędrówkach o charakterze religijnym. Podróżowano głównie do Włoch i Pale-
styny, a także do Indii. Były to głównie pielgrzymki albo wyprawy krzyżowe14. 
 Współcześnie turystyka religijna rozwija się bardzo prężnie zarówno w Euro-
pie, jak i w Polsce. Rola oraz miejsce Polski w światowych migracjach pielgrzym-
kowych są znaczące. Polska należy do tych nielicznych krajów świata, w których 
wielka aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się nieprzerwanie od początków pań-
stwowości. W chwilach trudnych pielgrzymki stanowiły istotny czynnik kształto-
wania się tożsamości narodowej Polaków. Ośrodki kultu religijnego odgrywały 
zawsze ważną rolę obyczajową, bowiem pielgrzymowanie sprzyjało rozszerzaniu 
zainteresowań, pozwalało poznać inne środowisko, inne obyczaje, inne regiony  
i miejscowości. Pielgrzymki końca lat 70. i 80. ubiegłego wieku stanowiły istotny 
czynnik zacieśniania nie tylko więzi lokalnych czy regionalnych, ale przede 
wszystkim stwarzały jeden z najważniejszych elementów integracji narodowej Po-

                                                 
10  Z. Kulczycki, Zarys historii, Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, Warszawa 

1980, s. 52. 
11  J. Waraszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978,  

s. 126. 
12  Ibidem, s. 128. 
13  www. niedziela.pl raport 2006 – prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan, Insty-

tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Zakład Geografii Religii. 
14  Ibidem, s. 247. 
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laków. Piesze pielgrzymki na Jasną Górę stały się swoistym fenomenem religijnym, 
społecznym i kulturowym nawet w skali ogólnoświatowej. Wreszcie pielgrzymki 
odgrywały zawsze ważną rolę w pobudzaniu zainteresowań krajoznawczych i tury-
stycznych Polaków15.  
 W migracjach pielgrzymkowych uczestniczy 57 mln Polaków rocznie,  
a więc ponad 15% ludności Polski. Przez stulecia Polska była krajem wielonarodo-
wościowym i wielowyznaniowym. Odzwierciedleniem tego były i są nadal również 
migracje pielgrzymkowe. Obok katolików obrządków łacińskiego i wschodniego 
pielgrzymują wyznawcy prawosławia i islamu. W przeszłości pielgrzymowali 
członkowie wspólnot żydowskich, a w latach rozbiorów również polscy protestanci. 
Polacy stanowią obecnie około 5% chrześcijan pielgrzymujących na świecie i po-
nad 20% w Europie. Dane te upoważniają do tego, by zaliczyć Polskę do grupy 
najbardziej pielgrzymkowych krajów świata. W Polsce rejestruje się ponad 500 
sanktuariów pielgrzymkowych. Zdecydowana większość (98%) ośrodków pątni-
czych należy do Kościoła rzymskokatolickiego. W ośrodkach katolickich dominują 
sanktuaria maryjne – około 430 (ponad 85% ogółu), z tego ponad 200 z koronowa-
nymi wizerunkami Matki Bożej16. Pielgrzymkowe ośrodki katolickie można po-
dzielić na te o zasięgu: międzynarodowym, krajowym, ponadregionalnym, regio-
nalnym i lokalnym. Najważniejsze ośrodki o zasięgu międzynarodowy to: Jasna 
Góra w Częstochowie, Kraków Łagiewniki, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Nie-
pokalanów, Góra Świętej Anny oraz prawosławna Grabarka. Specyficznym ośrod-
kiem jest Oświęcim, w którym rejestruje się parapielgrzymki wyznawców różnych 
religii i wyznań z całego świata.  
 Grupę miejscowości o zasięgu krajowym stanowią ośrodki o zróżnicowanych 
tradycjach pielgrzymkowych: Piekary Śląskie, Gniezno, Warszawa, Zakopane 
Krzeptówki i prawosławna Jabłeczna17. 
 Do grupy o zasięgu ponadregionalnym, tj. zazwyczaj obejmującym kilka die-
cezji, należy zaliczyć 25 sanktuariów. Najbardziej znane wśród nich to: Bardo Ślą-
skie, Wambierzyce, Trzebnica, Ludźmierz, Tuchów, Kalwaria Pacławska, Kodeń, 
Leśna Podlaska, Gietrzwałd, Święta Lipka, Wejherowo, Swarzewo, Święty Krzyż, 
Dukla, Kałków-Godów oraz ośrodki prawosławne Supraśl i Góra Jawor, a także 
muzułmańskie w Bohonikach i Kruszynianach.  
 Grupę ośrodków o zasięgu regionalnym tworzy blisko 135 sanktuariów, zaś  
o zasięgu lokalnym – 330. Należy też wspomnieć o ośrodkach pielgrzymkowych 
żydów, zwłaszcza chasydów – w Krakowie, Leżajsku, Bobowej czy Nowym Są-
czu18 
                                                 

15  www. niedziela.pl raport 2006 – prof. dr hab. Antoni Jackowski, dr Izabela Sołjan, Insty-
tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Zakład Geografii Religii. 

16 Ibidem. 
17  Ibidem. 
18  Ibidem. 
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 Według K. Przecławskiego, kształtować aktywność turystyczną za pośrednic-
twem religii można zarówno będąc człowiekiem wierzącym, jak i niewierzącym – 
doceniając znaczenie sacrum w kulturze oraz szanując wyznania i wiarę innych19. 
 W turystyce religijnej więc uczestniczą ludzie wierzący (nie tylko ze względu 
na docenianie wartości sacrum), ale także obojętni religijnie, dla których istotnym 
elementem tych podróży są wartości turystyczno-poznawcze. Turystyką religijną 
interesują się różne segmenty rynku turystycznego ze względu na cechy kulturowo- 
-społeczne i geograficzne oraz demograficzne.  
 K. Przecławski wyróżnił następujące typy turystów religijnych: 

1. religijnie obojętnych (turysta świecki) dzielących się na dwie podgrupy 
 tych, którzy nie mają żadnego poczucia wiary, 
 tych, którzy, będąc niewierzącymi, doceniają wiarę u bliźnich; 

2. turystów pielgrzymkowych dzielących się na dwie podgrupy 
 wierzących, ale udających się w podróż w celach niezwiązanych z reli-

gią, 
 niepielgrzymujących, ale świadomie pragnących przeżywać spotkanie  

z miejscami uświęconymi; 
3. pielgrzymów określonych mianem pious piligrim20. 

 Turystyka religijna spełnia rożne funkcje w zakresie wychowania współczes-
nego człowieka, szczególnie młodego pokolenia, a mianowicie: 

 funkcję kształtowania postaw moralnych i promowania wartości religij-
nych. Uczestnik pielgrzymek nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, pogłę-
bia więzi, przełamuje narodowe uprzedzenia, uczestniczy w spotkaniu od-
miennych kultur i cywilizacji; 

 funkcję kształcenia współczesnego człowieka. Turysta, pielgrzym rozsze-
rza wiedzę o Bogu, o religii, ma możliwość poznawania obcej społeczności 
i kultury21. 

 Przeprowadzone badania wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wo-
jewództwie wielkopolskim na temat jej uczestnictwa w turystyce religijnej wskazu-
ją, iż turystyka ta pełni funkcję wychowawczą, kształtuje postawy społeczne  
i wzmacnia umiejętność współżycia społecznego. Za udział w turystce religijnej 
przyjęto pielgrzymki, rajdy, parafialne procesje, rekolekcje organizowane poza 
szkołą. W turystyce religijnej uczestniczyło około 71% badanych respondentów. 
 Zestawiając fakt uczestnictwa w turystyce religijnej i typ szkoły, można za-
uważyć, że częściej w turystyce religijnej brali udział uczniowie liceów ogólno-
kształcących (82,25%) niż uczniowie zawodowych szkół średnich (55,5%) (tabela 

                                                 
19  K. Przecławski, Człowiek a turystyka…, op.cit. s. 143. 
20  Anna Maron, Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej, w: Turystyka religij-

na, red. Z. Kroplewskiego, A. Panasiuka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010, s. 72. 
21  A. Kawalec, Socjologiczne…, op.cit., s. 217. 
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1). Łączy się to zapewne z różnicami w programach kształcenia, jakie występują 
pomiędzy zawodowymi tymi szkołami. W pierwszych typach szkół więcej jest 
przedmiotów humanistycznych i geografii oraz godzin ich realizacji, które sprzyjają 
tego typu turystyce. 
 

Tabela 1 
Uczestnictwo młodzieży w turystyce religijnej a typ szkoły 

 

Typ szkoły 

Uczestnictwo w turystyce religijnej 

Tak Nie 
Razem 

N % N % 

Liceum ogólnokształcące 445 82,25 96 18,40 541 100,00 

Średnia szkoła zawodowa 227 55,50 182 44,50 409 100,00 

Suma odpowiedzi 672 70,80 278 29,20 950 100,00 
  
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Przynależność do organizacji kościelnych młodzieży w wieku 15–19 lat (%) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Turystyce religijnej sprzyja także członkostwo młodzieży w organizacjach 
kościelnych22. Okazuje się, że do organizacji kościelnych należało 17% badanej 
młodzieży 15-letniej, 29% 16-letniej, 19% 17-letniej, 23% 18-letniej i 17%  
19-latków (rys. 2). Młodzież ta zrzeszała się przede wszystkim w grupach oazo-
wych i chórach kościelnych itp. Można zatem wysnuć wniosek, że organizacje te 

                                                 
22  A. Wartecka-Ważyńska, S. Ren, Uczestnictwo…, op.cit., s. 247. 
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skuteczniej zachęcały młodzież do uprawiania turystyki, niż inne organizacje 
świeckie, takie jak: PTTK, PTSM, LOP23. 
 Fenomen turystyki religijnej tkwi również w tym, że jest ona wartością, która 
zaspokaja kilka podstawowych potrzeb człowieka, a mianowicie: 

1. W odniesieniu do potrzeb rozwoju społecznego człowieka turystyka reli-
gijna zaspokaja potrzebę poznawczą. Dotyczy to poznawania przyrody, 
dzieł stworzonych przez Boga i przez człowieka, jak też potrzebę pozna-
wania stosunków społecznych. 

2. Potrzebę osobistych kontaktów z przyrodą, z Bogiem – nawiązywania  
z Nim kontaktu poprzez ciszę oraz kontemplację. 

3. Potrzebę twórczości, w tym twórczego myślenia, twórczej pracy i twórcze-
go działania. Turystyka stanowi bodziec do realizacji potrzeby twórczości 
poprzez zainteresowanie, zdziwienie, zwątpienie, porównywanie, zachwyt. 

4. Potrzebę nowości i nowych doświadczeń. Potrzeba ta związana jest z pro-
cesem tworzenia ludzkiej kultury. Turystyka stwarza właśnie szansę no-
wych zdobywania doświadczeń, nowych przeżyć. 

5. Potrzebę wolności, własnego wyboru. Turystyka daje poczucie wyzwole-
nia, złudzenie niezależności od różnych spraw życia codziennego. 

6. Potrzebę wypoczynku, oddychania świeżym powietrzem, ruchu i wysiłku 
fizycznego24. 

 Turyści religijni podejmują podróż w wyniku potrzeb będących ich motywa-
cją. Badanie motywacji turystycznej młodzieży nie jest łatwe. Często trudno jest 
dokładnie określić, jakie źródło motywacji przyciąga turystę (ang. pull) (np. atrak-
cje turystyczne, zabytki, sanktuaria) lub też co popycha turystę do wyjazdu (ang. 
push) – a więc cały zespół jego potrzeb, aspiracji i zainteresowań25. 
 Analiza motywów (określonych podczas przeprowadzonych rozmów z tury-
stami i uczestnikami pielgrzymek) wykazała, że można wskazać różnice w moty-
wacji pielgrzyma i turysty religijnego. A. Maron dokonała pogrupowania motywów 
wyjazdów na podstawie występujących w literaturze przedmiotu kategorii26 (tabela 
2). 

                                                 
23  Ibidem, s. 248. 
24  A. Kawalec, Socjologiczne…, op.cit., s. 216–217. 
25  A. Wartecka-Ważyńska, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wyd. UAM, Poznań 

2007, s. 50. 
26  A. Maron, Turysta a pielgrzym, op.cit., s. 72. 
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Tabela 2 
Zestawienie motywacji turysty i pielgrzyma 

 
Motyw Turysta Pielgrzym 

poznanie: 
motyw doznania 
chęć udania się do inne-
go kraju 

chęć poznania intelektualne-
go, świadomego, zmysłowe-
go odbioru rzeczywistości, 
chęć poznania duchowego 

ważniejszy od poznania intelektual-
nego jest motyw doznania emocjo-
nalnego, poznania duchowego 

odpoczynek jeden z motywów podjęcia 
podróży jednak niedominu-
jący 

pełni pewną rolę motywacyjną, 
jednak u świadomego pątnika nie 
dominuje 

spędzanie czasu z nowo 
poznanymi ludźmi 

chęć poznania nowych osób, 
nawiązania przyjaźni, nie ma 
na nią wpływu chęć głębsze-
go przeżycia duchowego 

motyw o mniejszym znaczeniu, 
wartością pozostaje motyw rozwoju 
duchowego jednostki, chęć doświad-
czenia własnej duchowości w grupie, 
poznanych osób mających podobne 
wartości, przyczynia się do ducho-
wego wzbogacenia jednostki 

podporządkowanie się 
modzie, wyjazdy jako 
element konsumpcji 

możliwość tańszego wyjazdu 
(często za granicę)  

możliwość tańszego wyjazdu, ale 
przeżycie wewnętrzne jest ważniej-
sze 

potrzeby emocjonalne  
i estetyczne – nawiązanie 
kontaktu z naturą, ludz-
kimi dziełami 

poznanie ludzi, kontakt ze 
sztuką sakralną 

poznanie duchowe poprzez kontakt 
ze sztuką sakralną i ludźmi 

potrzeby twórcze – praca 
artystyczna 

 poszukiwanie natchnienia do pracy 
twórczej 

potrzeby biologiczne  motyw błagalny (uzdrowienie) rów-
norzędny z chęcią oddania czci 

 
Źródło:  A. Maron, Turysta a pielgrzym – różnice motywacji poznawczej, w: Turysty-

ka…, op.cit., s. 73. 
  
 Analizując dane zawarte w tabeli 2, można zauważyć, że u podstaw podjęcia 
podróży leży wiele motywów. Uczestnik podróży rzadko podejmuje ją z jednego 
ściśle określonego powodu, jednak w każdym przypadku możliwe jest wskazanie 
motywu dominującego. Jak to zaprezentowano w tabeli, pewną rolę odgrywa mo-
tyw zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, estetycznych i zdrowotnych, ale dominu-
jący okazał się motyw poznawczy (chęć doznania). Główną różnicą tego doznania 
jest płaszczyzna – duchowo-emocjonalna w przypadku pielgrzyma i intelektualno- 
-zmysłowa jeśli chodzi o turystę27. 
 Z badań nad motywami uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej wynika, 
że respondenci kierują się następującą motywacją: motyw zaspokojenia potrzeb 
emocjonalnych (osobisty kontakt z Bogiem, motyw błagalny), motyw przyjaźni  
i bycie we wspólnocie (poznanie innych ludzi), motyw poznawczy (chęć poznania 

                                                 
27 A. Maron, op.cit., s. 74. 
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nowych miejsc, zabytków), motyw zdrowotny (poprawa warunków psychofizycz-
nych, rekreacja) itp. Motywy emocjonalny i poznawczy wydają się jednymi z naj-
istotniejszych spośród deklarowanych przez młodzież (tabela 3). 

Tabela 3 
Motywy uczestnictwa młodzieży w turystyce religijnej 

 

Typ szkoły 

Motywy uczestnictwa w turystyce religijnej 

Poznanie 

innych ludzi 

Motyw 

emocjonalny 

Motyw 

poznawczy 

Poprawa 

warunków 

psychofizycznych Razem 

liczba 

 
(%) liczba (%) liczba (%) liczba (%) 

Liceum ogólno-

kształcące 
60 11,2 239 44,7 207 38,7 29 5,4 535 100,00 

Średnia szkoła 

zawodowa 
19 4,6 261 62,9 126 30,4 9 2,2 415 100,00 

Razem 

Total 
79 15,8 500 107,6 333 69,1 38 7,6 950 100,00 

* respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań oraz spostrzeżenia ks. M. Ostrowski po-
twierdzają, że pielgrzymka jest podróżowaniem, w którym dominują cele religijne  
i kultyczne. Nie wyklucza ona jednak równoległych innych motywów, np.: przeży-
cia przyjaźni we wspólnocie, chęć poznania nowych okolic i zabytków, rekreacji,  
a nawet doświadczenia rozrywki i przygody. Z drugiej jednak strony turystyka mo-
że przyjmować cele bliskie religijnym, gdy jej uczestnicy nawiedzają kościoły, 
sanktuaria i pobożnie uczestniczą tam w kultycznych aktach. Wszakże często są oni 
osobami głęboko wierzącymi. Niekiedy ów motyw religijny staje się na tyle mocny, 
że decyduje o zmianie jakości wędrowania, przybliżając je do pielgrzymowania. 
Bywa również tak, że mimo uczestnictwa w religijnych aktach, dla turystów domi-
nujący pozostaje aspekt poznawczy bądź religijno-poznawczy. Tak więc wiele po-
dróży oscyluje pomiędzy turystyką i pielgrzymką, a ich motywy wzajemnie się 
przenikają. W praktyce nie zawsze jednoznacznie i do końca można określić,  
z jakiego rodzaju wędrowaniem mamy do czynienia – czy jest to pielgrzymka, czy 
turystyka religijna, czy też jedynie turystyka kulturalna. W codziennym życiu wę-
drujących turystów i pielgrzymów przeplatają się rozmaite motywy28. 

                                                 
28  Ks. M. Ostrowski, Duszpasterstwo wobec problemu czasu wolnego człowieka. Aspekt 

moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Kraków 1996, s. 351. 
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 Młodzież korzysta z organizowanych przez Kościół pielgrzymek, uczestniczy 
w światowych spotkaniach młodzieży. Wyjazdy te są często dofinansowywane 
przez organizacje kościelne i umożliwiają ich uczestnikom nawiązywanie kontak-
tów z innymi ludźmi, poznawanie miejsc kultu religijnego. Mają one także charak-
ter emocjonalny. 
 Na związki turystyki z religią można jednak spojrzeć również z innej strony. 
Obok wartościowych spotkań młodego turysty z obiektami kultu i symbolami reli-
gijnymi oraz ludźmi wyznającymi różne religie, ważna jest też możliwość spotkania 
z ludźmi, którzy są znaczącymi autorytetami religijnymi lub moralnymi29. 
 Badana młodzież podczas wyjazdów religijnych organizowanych za pośred-
nictwem Kościoła korzystała z taniej formy wypoczynku. Uczestnicząc w turystyce 
pielgrzymkowej, nocowała na przykład u rodzin, krewnych, znajomych bądź  
w domach studenckich, schroniskach młodzieżowych czy klasztorach. Młodzież 
brała także udział w światowych spotkaniach młodych, podróżując zarówno po 
Polsce, jak i świecie. Była to głównie turystyka pielgrzymkowa związana z kultem 
religijnym. Jej inicjatorem, jak również inicjatorem światowych spotkań młodzieży, 
był papież Jan Paweł II, którego pontyfikat stanowił szczególny wkład w rozwój 
turystyki pielgrzymkowej w ogóle, w tym młodzieżowej turystyki pielgrzymko-
wej30. 
 Znaczenie turystyki religijno-pielgrzymkowej polega nie tylko na tym, że jest 
ona manifestacją przeżycia religijnego młodych wyznawców jednej wiary, ale sta-
nowi także zaproszenie do dialogu i współdziałania ludzi różnych religii czy prze-
konań. Pielgrzymki tradycyjne dawały przede wszystkim okazję do spotkania ludzi 
tej samej religii. Nowością w pielgrzymkach Jana Pawła II było nie to, że – podob-
nie jak apostoł narodów św. Paweł – przemierzał kraje zamieszkiwane przez ludzi 
różnego koloru skóry, różnych kultur i tradycji, ale że w spotkaniach z nim brali 
udział ludzie różnych światopoglądów i że ze wszystkimi chciał i potrafił rozma-
wiać. W tych spotkaniach pielgrzymkowych brali udział nie tylko katolicy, dla 
których papież był Ojcem Świętym, Głową Kościoła, ale także wyznawcy innych 
religii (jak to miało miejsce w Asyżu 27 października 1986 roku, kiedy to w modli-
twach o pokój świata wzięło udział 47 delegacji i 68 przedstawicieli różnych reli-
gii)31. 
 
 

                                                 
29  K. Przecławski, Człowiek a turystyka, op.cit., s. 144. 
30  Ibidem, s. 145. 
31  Ibidem, s. 146. 



Wybrane społeczne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży… 203

Podsumowanie  
 
 W Polsce znajduje się ponad 500 miejsc kultu religijnego. Większość z nich 
przynależy do Kościoła rzymskokatolickiego. Stanowią one interesujący cel piel-
grzymek religijnych młodzieży oraz są miejscem, w którym istnieje możliwość 
spotkania z osobistościami Kościoła. Na szczególną uwagę zasługują europejskie 
spotkania młodych, np. spotkania młodych w Lednicy pod Gnieznem. Organizowa-
ne przez dominikanina o. Jana Górę i Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów 
w Poznaniu spotkania w Lednicy to najważniejsza i największa młodzieżowa im-
preza religijna w Polsce. W 2009 roku w spotkaniu tym wzięło udział 97 tys. 
osób32. 
 Niektóre ilościowo-jakościowe wyniki badań przedstawione w artykule wska-
zują, że turystyka pielgrzymkowa wśród młodych ludzi cieszy się dużą popularno-
ścią. Uczestniczyło w niej około 72% badanych. W turystyce tej częściej brała 
udział młodzież z liceów ogólnokształcących niż ze średnich szkół zawodowych.  
 Z badań wynika również pozytywna zależność występująca między przyna-
leżnością młodzieży do organizacji kościelnych a jej uczestnictwem w turystyce 
pielgrzymkowej. Organizacje te bardziej inspirowały do tego typu turystyki, niż 
organizacje świeckie. 
 Turystyka religijna stwarza też możliwości zaspokojenia ważnych potrzeb 
młodzieży, wśród których należy wymienić: potrzebę poznania, twórczego myśle-
nia, nowych doświadczeń, pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.  
 W zaspokajaniu potrzeb bezpośrednią rolę odgrywają motywy uczestnictwa 
młodzieży w turystyce religijne. Respondenci kierują się kilkoma podstawowymi 
motywami: motywem emocjonalnym (osobisty kontakt z Bogiem, motyw błagal-
ny); motywem przyjaźni, bycia we wspólnocie (poznanie innych ludzi); motywem 
poznawczym (chęć poznania nowych miejsc, zabytków); motywem zdrowotnym 
(poprawa warunków psychofizycznych, rekreacja) itp.  
 Tradycja chrześcijańskiego wychowania owocuje naturalnym dążeniem każ-
dego człowieka do realizacji potrzeb wymienionych powyżej (oraz innych), szcze-
gólnie istotnych w życiu młodzieży. 
 
 

                                                 
32  www. Lednica.pmedia.pl. 



Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Jan Sikora 204 

SOCIAL BACKGROUND FOR YOUNG PEOPLE’S PARTICIPATION  
IN RELIGIOUS TOURISM IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH 

 
 

Summary 
 
 The paper presents participation of young people from secondary schools in young 
people’s tourism. Particular emphasis was on motivation for participation in religious 
tourism, the most frequently visited places of religious worship in Greater Poland as 
well as on membership of young people in church organizations.  
 The results of the study showed that 71% of the respondents participated in reli-
gious tourism. Young people were members in a variety of church organizations which 
perform educational functions, form social attitudes and strengthen abilities of living in 
the society. The respondents were guided by the following types of motivation: satisfy-
ing emotional needs (personal contact with the God, begging motivation), need for 
friendship within a community (making new friends), cognitive motivation (eagerness 
to visit new locations and historical places), entertainment, health-related motivation 
(improvement in psychophysical health status, recreation). Emotional and cognitive 
motivations seem to be the most important among those reported by young people.  
 The paper has a theoretical and empirical character. It was written based on analy-
sis of the literature and results of empirical survey. 
 

Translated by Rafał Wielgat 
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CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE WYBRANYCH GATUNKÓW DĘBÓW  
W MEKSYKU 

 
 
 
Wstęp 
 
 Postrzeganie otaczającej rzeczywistości uwarunkowane jest indywidualnymi 
cechami każdego turysty. Znaczenie odgrywa tu jego wiedza, poglądy, jak również 
stan emocjonalny towarzyszący turyście w podróży, w trakcie zwiedzania środowi-
ska w sensie geograficznym i historycznym. Według Berlyn'a, za kryteria atrakcyj-
ności i piękna krajobrazu można przyjąć dwa elementy modelu estetyki: złożoność 
(zróżnicowanie składników danego środowiska) i nowość (nieznany teren dla zwie-
dzającego). Współczesna oferta turystyczna daje potencjalnemu podróżnikowi wie-
le możliwości wyboru szeroko rozumianej przyjemności1.  
 Na co dzień pojęcia „turystyka religijna” czy też „turystyka pielgrzymkowa” 
używane są zamiennie. Motywem turystyki religijnej jest udział w wydarzeniach 
religijnych, co nie wyklucza innych celów bądź aspektów poznawczych. Natomiast 
jeśli podróżujemy z pobudek czysto religijnych, wówczas mówimy o turystyce 
pielgrzymkowej. Sam termin jest jednak dalece dyskusyjny2.  
 Przyroda jest sacrum i oprawą nawet dla najświętszych miejsc, zwłaszcza dla 
lasów oraz przestrzeni miejskiej. Pielgrzym i turyści interesują się pięknem otacza-
jącego ich świata. Natura, możliwość obcowania z niecodziennymi krajobrazami – 
pustynnymi, górzystymi, z osobliwymi drzewami – budzą w pielgrzymach 
wdzięczność wobec Stwórcy. 

                                                 
1  R. Winiarski, J. Izdebski, Psychologia turystyki, WSiP, Warszawa 2008, s. 69. 
2  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 1997. 
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 Pielgrzymi, zwiedzając sakralne miejsca, wyrażają chęć obcowania z naturą, 
są jej ciekawi, dopytują, ale nie zawsze przewodnicy dysponują wystarczającą wie-
dzą na ten temat. Podobnie jest z przewodnikami książkowymi, które w sposób 
zdawkowy traktują przyrodę towarzyszącą miejscom świętym, lub w ogóle pomija-
ją tę kwestię. W trakcie pielgrzymek do Meksyku warto poświęcić uwagę przyro-
dzie, m.in. lasom dębowym, dębom (są piękne, w Meksyku funkcjonuje wiele le-
gend związanych z tymi drzewami, stanowią one budulec miast i wsi). Na pewno 
będzie to aspekt wzbogacający doświadczenia pielgrzymów. 
 Polacy podczas podróży po Meksyku odnajdą tu także swojskie krajobrazy.  
W drodze ze stolicy do Toluki lub Puebli na wysokości 2500–3000 m n.p.m. można 
odpocząć w lasach sosnowych. Meksykanie powiadają, że kiedy Pan Bóg stworzył 
ziemię, zostały mu resztki gór, mórz, lasów, z którymi nie wiedział co zrobić. 
Umieścił więc to wszystko na jednym obszarze i zamknął dwoma oceanami: Spo-
kojnym i Atlantyckim. Właśnie te góry i wulkany tworzą pejzaż i klimat Meksyku3.  
 Meksyk zajmuje powierzchnię 2 mln km2. Jest to kraj silnie zróżnicowany pod 
względem fizjograficznym i ekologicznym. Występuje tu około 12 tysięcy gatun-
ków wyższych roślin, z czego dwie trzecie stanowią gatunki lokalne, nieznane  
w innych regionach świata4.  
 Rodzaj Quercus L. obejmuje od 500 do około 600 gatunków5. Najwięcej ga-
tunków dębów rośnie w strefie ciepłej. Dęby występują tu w postaci drzew osiąga-
jących do 30 m wysokości i krzewów o liściach sezonowych czy też zimozielonych. 
Charakteryzują się one trwałym ulistnieniem i liśćmi o budowie sklerofitycznej, 
świadczącej o ich przystosowaniu do ciepłego i suchego klimatu. Drewno dębów 
jest twarde i ciężkie, cenione ze względu na dużą wytrzymałość. Na terenie Meksy-
ku lasy w postaci drzewostanów mieszanych lub jednogatunkowych zajmują po-
wierzchnię o wielkości 14,2 mln ha. Sosnowo-dębowe lasy składają się z drzewo-
stanów dębowych (Quercus), sosny (Pinus), daglezji zielonej (Pseudotsuga) i jodły 
(Abies). Źródła podają, że na obszarze Meksyku rośnie szacunkowo od 135 do 161 
taksonów, w tym 36 gatunków zagrożonych w skali świata (30% z nich to dęby), aż 
85 gatunków to endemity6.  

                                                 
3  I. Kisielewska, M. Sten, Meksykańskie ABC, Iskry, Warszawa 1997, s. 15–18. 
4  J. Makowski, Geografia regionalna świata (Wielkie regiony), Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 224–229; I. Kisielewska, M. Sten, op.cit. 
5  A. Camus, Les chnes: Monographie de gerne Quercus, Atlas 2, 1935–1936; R. Govaerts, 

D.G. Frodin, World checklist and bibliography of Fagales, The Royal Botanic Garden, Kew 
1998; G. Krüssmann, Handbuch der Laubgekölze, Bd I-III, Berlin1976–1978; G. Krüssmann, Die 
Baume Europas, Berlin 1979; K.C. Nixon, The genus Quercus in Mexico, w: Biological diversity 
of Mexico: origins and distribution, red. T.P. Romamoothy, Oxford University Press, New York 
1993. 

6  K.C. Nixon, The genus, op.cit.; Flora of North America (North of Mexico), Vol. 7, Mag-
noliophyta, Oxford University Press 2010; J.H. Reichholfa, G. Steinbach, Die Grösse Encyklope-
die der Baume und Stracher, Muza, Warszawa 1995, s. 359, http://muse.jhu.edu/journals/ ecolog-
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 W niniejszym opracowaniu spośród tej różnorodności florystycznej postano-
wiono w ogólnych zarysach przedstawić rodzaj Quercus L. – nie do końca poznany, 
interesujący z powodu dużej ilości endemitów i gatunków rzadkich tworzących 
różnego typu lasy. Najczęściej są to lasy sosnowo-dębowe i liściaste z samym 
udziałem dębu. 
 
 
1. Charakterystyka przyrodnicza Meksyku 
 
  Meksyk położony jest na szczycie trzech dużych płyt tektonicznych i stąd 
jest to region najbardziej aktywny sejsmologicznie. Nasuwanie się tych płyt powo-
duje częste trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczną. Meksyk jest niezwykle zróż-
nicowany pod względem krajoznawczym i klimatycznym7.  
 Obszar Meksyku przecinają dwa wysokie łańcuchy górskie biegnące równole-
gle do brzegu oceanu. Są to Sierra Madre Wschodnia i Sierra Zachodnia. Warto też 
wspomnieć o Sierra Madre Południowej długości około 100 km, o brzegu połu-
dniowym8. Klimat Meksyku, podobnie jak jego geografia, jest silnie zróżnicowany. 
Tereny położone na północ od Zwrotnika Raka mają klimat zwrotnikowy kontynen-
talny, suchy na Wyżynie Meksykańskiej, a także w części Sierra Madre Wschodniej 
i skrajnie suchy na Półwyspie Kalifornijskim. Tereny nizinne ze średnią roczną 
sumą opadów atmosferycznych nie przekracza 500 mm, zaś pora deszczowa przy-
pada na okres letni, a w północnej Kalifornii w zimie. W południowej części od 
zwrotnika występuje odmienny klimat około równoleżnikowy, w tym: podzwrotni-
kowy wilgotny, równikowych suchy, a także wybitnie wilgotny. W górach ukształ-
towały się piętra klimatyczne9. W południowej części kraju, tam gdzie panuje kli-
mat tropikalny, wykształciły się gleby laterytowe i gleby wulkaniczne. W znacznej 
części kraju występują gleby brązowo-szare, obligatoryjnie wapienne, żyzne, co 
prowadzi do dużego zasolenia10. 
 

                                                                                                                        

ical – restoration/ v028/28.3.rodriguez-trejo.pdf; http://www.biodiversityhotspots.org /xp/ hots-
pots/pine_oak/Pages/biodiversity.aspx; http://www.uis.edu/insideuis/students/faculty/ vaz-
quez.html Format pliku: PDF/Adobe LUCIA VAZQUEZ. BIOLOGY. ARTICLE –„Molecular 
Studies in Selected Oak Species”.  

7  J. Makowski, Geografia regionalna, op.cit.; J. Makowski, Geografia fizyczna świata, 
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 209; vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/ PlateTecto-
nics/description_plate_tectonics.html. 

8  J. Makowski, Geografia regionalna, op.cit. 
9  Ibidem. 
10  J. Makowski, Geografia fizyczna…, op.cit. 
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2. Materiał i metody 
 
 Obiekt badań stanowiły dęby występujące na obszarze Meksyku. Na podsta-
wie licznej literatury11 podjęto próbę ogólnego opracowania zasięgów gatunków 
dębów w poszczególnych ekoregionach. Trudności w dotarciu do podstawowej 
literatury i zbiorów zielnikowych uniemożliwiają wyczerpujące opracowanie na 
temat tych ciekawych drzew odgrywających ważną rolę w przyrodzie i w życiu 
gospodarczym Meksyku. Udział endemitów i ich niekontrolowany wyrąb dokony-
wany w wielu regionach nakłada na przyrodników obowiązek zajęcia się proble-
mem ochrony tych gatunków i biocenoz (rys. 1 i 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Liczba dębów na świecie i udział procentowy taksonów meksykańskich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Udział taksonów zagrożonych i endemitów w całej populacji meksykańskiej 

                                                 
11  A. Camus, Les chnes…, op.cit.; Monographie de gerne…, op.cit.; R. Govaerts, D.G. Fro-

din, World checklist…, op.cit.; G. Krüssmann, Handbuch…, op.cit.; G. Krüssmann, Die Baume…, 
op.cit.; K.C. Nixon, The genus…, op.cit.; Flora of North…, op.cit. 
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3. Tropikalne i subtropikalne lasy iglaste, w których występują dęby 
  
 Sierra de Laguna  
 Ekoregion ten obejmuje obszar 1100 km2 podzwrotnikowego lasu południo-
wego na krańcu Półwyspu Baja California w stanie California Sur. Lasy sosnowo- 
-dębowe znajdują się na wysokości powyżej 800 m. Na niższych wysokościach 
otaczają je lasy suche Sierra de Laguna. Obszar ten jest unikalny i różnorodny pod 
względem florystycznym. Szacuje, że z 694 gatunków roślin, które tu występują, aż 
85% to rośliny endemiczne. Skład sosnowo-dębowych lasów zależy od wysokości: 
lasy dębowe dominują na wysokości od 800 do 1200 m, natomiast dębowo- 
-sosnowe występują na poziomie 1200–1600 m. Mieszane lasy sosnowo-dębowe 
zdominowane są przez następujące dęby: Quercus devia, Quercus tuberculata  
i inne drzewa liściaste. Lasy dębowe występujące bliżej podzwrotnikowych lasów 
zamieszkałe są głównie przez gatunek Quercus arizonica, praktycznie bez wystę-
powania sosny z typowymi dla tej strefy społecznościami niższych drzew i krze-
wów12.  
 Sierra Madre Oaxaca  
 Region ten znajduje się w północnej części gór Sierra Norte de Oaxaca. Wy-
znaczony jest trzema pasmami górskimi, tj.: Juarez, Aloapaneca i Zempoaltepec. 
Większość terenu znajduje się na wysokości powyżej 1000 m. Obszar ten charakte-
ryzuje się mozaiką formacji roślinnych. W północnej części sosnowo-dębowych 
lasów regionu Oaxaca występuje co najmniej 45 gatunków dębów (Quercus); wię-
cej niż na innych obszarach strefy umiarkowanej Meksyku. Dominujące  tych 
drzew gatunki to: Quercus laurina, Quercus  rugosa, Quercus crassifolia, Quercus  
castanea, Quercus  crassipes, jak również Quercus magniolifolia i Quercus  urba-
nii. Tworzą one ciekawe zespoły roślinne, odgrywając ważna rolę biogeogra-
ficzną13.  
 Sierra Madre Południowa (Sierra Madre del Sur) 
 Jest to pasmo górskie o długości około 1000 km rozciągające się wzdłuż wy-
brzeża pacyficznego w południowej części Meksyku. Ciągnie się ono przez trzy 
meksykańskie stany, poczynając się południowej części Michoacan, następnie  
w kierunku zachodnim przez Guerrero, do przesmyku Tehuantepec w południowej 
części Oaxaca. Ten ekoregion jest uważany za jeden z głównych ośrodków roślin 
endemicznych w Meksyku. 
 Góry te w dużej części porośnięte są unikalnymi mieszanymi lasami sosnowo- 
-dębowymi oraz wieloma endemicznymi gatunkami roślin naczyniowych. W rejo-
nie tym występuje około 350 gatunków storczyków. Sosnowo-dębowe lasy rosną 

                                                 
12 http://www.eoearth.org/article/Sierra_de_la_Laguna_pine-oak_forests.  
13 http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/nt/nt0308_full.html; 

http://www.eoearth.org/article/Sierra_Madre_de_Oaxaca_pine-oak_forests. 
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na glebach skalistych pochodzenia wulkanicznego, występując w trzech typach 
formacji roślinnych. Dominujące gatunki dębów, jakie tu rosną, to: Quercus ma-
gnolifolia, Quercus muhlenbergii i Quercus affinis. Występuje tu także bogactwo 
innych roślin, między innymi epifitów z rodziny storczykowatych i Bromeliaceae14.  
 
 
4. Transmeksykański pas wulkaniczny  
 
 Transmeksykański pas wulkaniczny jest to podzwrotnikowy las iglasty cen-
tralnego Meksyku. Pas ten jest najwyższym masywem górskim Meksyku. Uznawa-
ny jest za ośrodek taksonomicznych różnorodności, zwłaszcza dla rodzaju Quercus 
i rodziny Asteraceae15. Lasy pasa wulkanicznego zajmują powierzchnię 91 800 
km2, a występują na wysokości w przedziale 2470–2600 m. Stanowią one centrum 
różnorodności dla co najmniej 370 endemicznych gatunków roślin i zwierząt. Dą-
browy w zachodniej części gór składają się z Quercus resiona; w Jalisco (w pobliżu 
wybrzeża) dominującymi gatunkami są: Quercus magnifolia, Quercus conspersa  
i Quercus peduncularis. Dęby Quercus rugosa i Quercus laurina rosną na tym 
obszarze do wysokości 2400 m n.p.m. Obszary przejścia pomiędzy lasami sosno-
wo-dębowymi a tropikalnymi lasami liściastymi składają się głównie z taksonu 
Quercus glaucoides. Wschodnia część gór natomiast, w pobliżu Doliny Meksyku, 
skład się z: Quercus mexicana, Quercus crassifolia, Quercus laeta i Quercus deser-
ticola.  
 W przejściu między pasem a Veracruz w pobliżu rzeki Papaloapan dominują 
głównie: Quercus glaucoides, Quercus glaucophylla, Quercus liebmannii i Quercus 
obscura16. 
 Sierr Madre Zachodnia (Sierra Madre Occidental)  
 Sierr Madre Zachodnia jest pasmem górskim zachodniej części Meksyku bie-
gnącym z północy na południe. Klimat między częścią północną i południową tego 
długiego łańcucha górskiego znacznie się różni17. Ekoregion ten jest bardzo duży  
i obejmuje skrzyżowanie wpływów klimatu umiarkowanego i tropikalnego. Wystę-
puje tu różnorodność biologiczna niespotykana nigdzie indziej w Ameryce Północ-
nej; rośnie tu trzecie drzew występujących w Meksyku. Na obszarze tym lasy so-
snowo-dębowe znajdują się na wysokości od 1500 do 3000 m; szacunkowo wystę-

                                                 
14  http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Sierra_Madre_Po%C5%82udniowa; 

://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/nt/nt0309_full.html. 
15  K.C. Nixon, The genus…, op.cit.; B.L. Turner, G.L. Nesom, Diversidad Biologica de 

Mexico, Ramamoorthy, Instituto de Biologa, UNAM 1993, s. 545–562. 
16 http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/nt/nt0310_full.html; 

http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/data/sample/0543q.htm. 
17  J. Makowski, Geografia regionalna…, op.cit.; http://es.wikipedia.org/wiki/ Sier-

ra_Madre_Occidental. 
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puje w nich około 200 gatunków dębów. Wiele z tych charakterystycznych gatun-
ków rozwinęło się ze względu na wysokość, temperatury i liczbę opadów deszczu. 
Charakterystyczne dęby dla tego regionu to: Quercus potosina i Quercus rugosa18. 
Sosnowo-dębowe lasy stopniowo przekształcają się w tzw. dębowo-zielone użytki, 
które stanowią przejście między lasami a pustynnymi łąkami. Występujące tam 
dęby rosną w nielicznych grupach przypominających bardziej kseromorficzne zaro-
śla19. Występują tutaj takie gatunki, jak: Quercus chihuahuensis, Quercus grisea, 
Quercus santaclarensis, Quercus cordifolia oraz Quercus emoryi. W części ekore-
gionu wysuniętej na północ występują głównie takie gatunki dębów, jak: Quercus 
hypodleucodes, Quercus arizonica, Quercus emoryi i Quercus rugosa20.  
 

                                                 
18  http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/na/na0302_full.html; 

http://www.eoearth.org/article/Sierra_Madre_Occidental_pine-oak_forests. 
19  J. Rzedowski, Vegetacion de Mexico, Limusa, DF, Mexico 1978. 
20  http://www.worldwildlife.org/wildworld/profiles/terrestrial/na/na0302_full.html. 
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Tabela 1 
Wybrane gatunki dębów i ich charakterystyczne cechy 

 
Gatunek Zakres Charakterystyczne cechy 

Q. arizonica Madrean Sky Wyspy 
Południowy zachód 

 drzewa wiecznie zielone 
 potrafi przetrwać pożar 
 drzewo długowieczne 
 jeden z największych dębów 

Q. laceyi Północny Meksyk  zrzuca liście 
 alternatywa dla innych wymierających dębów 

Q. intricata Coahuila, Nuero, Leon, 
Durango, Zacatecas 

 drzewa wiecznie zielone 

Q. polymorpha Zasięg cały Meksyk  drzewa wiecznie zielone 
 odporny na zamieranie, choroby i szkodniki 
 szybko rośnie 

Q. toumeyi Północny Meksyk  drzewa wiecznie zielone 
 krzewy lub małe drzewo 
 ma jedne z najmniejszych liści 

Q. hartmanii Meksyk (Sonora, Chihu-
ahua) 

 drzewa wiecznie zielone 
 krzewy lub małe drzewa 

Q. hypoxanthe   endemit 
Q. hintoniorum   endemit 
Q. oleoides   drzewa wiecznie zielone 

 bardzo wytrzymałe drzewo 
 służy do produkcji beczek na wina, meble 

Q. glaucoides Transmeksykański pas 
wulkaniczny 

 endemit 
 drzewa wiecznie zielone 
 często mylony z Q. laceyi 

Q. oblongifolia   drzewo wiecznie zielone 
 niebieskawe ulistnienie 
 typowe dla tego gat. podłużne liście 

Q. depressa   endemit 
Q. muehlenbergii 
Dąb chinkapin 

Wschodni Meksyk; 
Coahuila, Hidalgo 

 drzewa zrzucające liście 
 znany ze słodkich, smacznych żołędzi (nawet  

w stanie surowym) 
 bardzo twarde drewno 
 występuje na glebach wapiennych 
 zamiera z powodu chorób i szkodników 

Q. sapotifolia 
http://oaks.of.the.world.free.fr
/quercus_sapotifolia.htm 

Chiapas, Oaxaca, Vera-
cruz 

 drzewa wiecznie zielone 

Q. mexican szeroko rozpowszechnio-
ny w Meksyku 

 drzewa wiecznie zielone 
 bardzo odporny na zamieranie, choroby i szkodni-

ki 
Q. macrocarpa   drzewa wiecznie zielone 

 drzewa o bardzo powolnym wzroście, za to 
długowieczne 

 imponujące wielkości liści i żołędzi 
Q. deserticola   endemit 
Q. insignis   endemit 
Q. intricata   endemit 
Q. rugosa   endemit 
Q. canbyi   endemit 
Q. castanea   endemit 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie  
 
 Presja społeczności wiejskiej i miejskiej na fitocenozy lasu powoduje zagro-
żenia istnienia wielu gatunków dębów rzadkich, a w szczególności endemitów. 
Najgroźniejsze jest jednak wylesianie leśnych regionów spowodowane rozszerza-
niem populacji ludzkiej. Siedliska przyrodnicze stają się mniejsze i przez to znacz-
nie oddalone od siebie21. Zagrożeniem są nie tylko wyręby i przekształcenia sie-
dlisk pod uprawy rolnicze, ale również liczne pożary, najczęściej spowodowane 
przez człowieka. Wiek XVII oraz późniejsze stulecia spowodowały wielkie straty  
w populacji lasów meksykańskich, a także w składzie gatunków dębów. 
 Innym ważkim problemem w skali światowej jest niezwykle wysoki poziom 
zanieczyszczeń. Zrodziła się pilna potrzeba czynnej ochrony regionów leśnych,  
a szczególnie dąbrów poprzez stosowanie w niektórych regionach kontrolowanego 
wypalania, by przywrócić ekosystemy leśne22. 
 
 

CHARACTERISTICS AND THE SIGNIFICANCE OF BELOVEDS  
OF GRADES OF OAKS IN MEXICO 

 
 

Summary 
 
 Genus Quercus belongs to the family Fagaceae and includes more 500–600, ex-
clusively woody species. Most of them occurs on the northern hemisphere, in the tem-
perate and sub-tropical and also enters into the mountains of tropical climatic zones. 
The pilgrims visiting the sacred places are willing to commune with nature are the cu-
rious, asking questions, but do not always have adequate knowledge of the guides. Si-
milarly, with guides, which in abbreviated form nature of Saint's treat or not at all. Pres-
entation of oaks and oak forests enrich the experiences of pilgrims. 
 

Translated by Anna Bordiuk 
 

                                                 
21  http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/nt/nt0303.html#intro. 
22  http://www.internationaloaksociety.org/ios-news/recuerdos-mexican-memories-2092. 
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WYBRANE OGRODY BIBLIJNE NIEMIEC 
 
 
 
Wstęp 
 
 Współczesna turystyka religijna nabiera nowego wymiaru. Jej zakres i treści 
zostały wzbogacone o ogrody biblijne, które zaczęły powstawać w drugiej połowie 
XX wieku. Niektóre kraje poprzez różne oferty turystyczne rozwinęły nowy sposób 
ewangelizacji i przybliżenia Pisma Świętego. To właśnie zwiedzanie ogrodów bi-
blijnych w sposób zmysłowy przyczynia się do rozbudzenia zainteresowania cza-
sami przedstawianymi w Biblii. Zgromadzone tu rośliny, tworzone mikrośrodowi-
ska krajobrazowe i architektoniczne stwarzają atmosferę ułatwiającą nie tylko po-
znanie warunków czasów biblijnych, ale sprzyjającą również odpoczynkowi i me-
dytacji. 
 Należy przyznać, że Niemcy wyprzedzili wszystkie inne narody, łącznie  
z Izraelitami i Ziemią Świętą, oferując około 140 ogrodów biblijnych1. Przygotowa-
li oni bogatą ofertę seminariów i warsztatów w tych obiektach; wydają foldery  
i książki. 
 Przy niektórych z ogrodów, np. przy klasztorze Marienthal Opactwa Cyster-
sek, znajdują się dodatkowo hotele, restauracje, prowadzona jest sprzedaż roślin  
i udzielane informacje o sposobach ich uprawy. 
 Tylko nieliczne polskie biura turystyczne organizują wycieczki do tego typu 
placówek, np. do Neot Kedumim w Ziemi Świętej. Okazuje się, że istnieje niemałe 
zainteresowanie tego typu turystyką. Jednocześnie Polska ma wiele do nadrobienia 
w dziedzinie tworzenia ogrodów biblijnych. Znany jest obiekt w Proszowicach oraz 

                                                 
1  www.bibelgarten.de (5.10.2010). 
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dział roślin biblijnych istniejący przy Wydziale Kształtowania Środowiska Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Krakowie. 
 
 
1. Charakterystyka wybranych ogrodów biblijnych 
 
 Ogród biblijny we Freiburgu (Badenia-Wirtembergia). Ogród otwarto 
przy klasztorze św. Lioba jesienią 2005 roku. Na powierzchni 700 m2 posadzono 
około 300 roślin. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. Zbierane są darowizny na jego 
utrzymanie. Ogród otwarty jest codziennie. Istnieje możliwość zwiedzania z prze-
wodnikiem. Eksponowane są tu głównie rośliny lecznicze. Nasadzenia znajdują się 
w specjalnie przygotowanych „kwadratach” mających znaczenie symboliczne. 
„Kwadraty” ułożone są względem siebie w układzie piętrowym, co ma ułatwić 
zwiedzającym dokładną obserwację występujących tu roślin. 
 Ogrody przyklasztorne mają swą długą historię związaną z ich samowystar-
czalnością. Uprawy roślin w bezpośrednim otoczeniu ogrodu dostarczały zakonni-
kom pożywienia, przypraw, owoców, kwiatów, leków. Doświadczenie związane  
z prowadzeniem ogrodu stanowiło ważne źródło wiedzy i na tej podstawie powstało 
wiele dzieł z zakresu medycyny i botaniki.  
 Wygląd ogrodów przyklasztornych zmieniał się wraz z upływającym czasem 
(ogrody barokowe, rokokowe), zmieniał się też dobór roślin w nich uprawianych. 
Rośliny dzisiejszego ogrodu biblijnego we Freiburgu zaopatrzone są w tabliczki 
zawierające nie tylko nazwę zioła, ale również odniesienie do odpowiedniego frag-
mentu Pisma Świętego. Koncepcja układu roślin związana jest z zamysłem stwo-
rzenia świata i jego porządku2. 
 Ogród biblijny w Meersburg (Badenia-Wirtembergia). Ogród ten powstał 
ponad 20 lat temu na dziedzińcu dawnego klasztoru Dominikanów. Funkcjonuje on 
jako element galerii poświęconej Biblii. W nasadzeniach przeważają rośliny zielne 
o właściwościach leczniczych i przyprawowych. W kolekcji znajduje się także 
drzewo figowe. Każda roślina zaopatrzona jest w tabliczkę z nazwą oraz odpowied-
nim fragmentem z Pisma Świętego3. 
 Ogród biblijny w Burghaslach (Bawaria). Inspiracją do powstania tego 
ogrodu była książka pt. „Biblia Garden” F. Nigel Heppera. Część opisanych w niej 
roślin znajdowała się już w kolekcji istniejącego na powierzchni około 3000 m2 
parku. Wybranie i zaplanowanie miejsca w tymże parku było ważnym etapem two-
rzenia istniejącego obecnie ogrodu biblijnego (360 m2). Otwarcie ogrodu odbyło się 
jesienią 1999 roku. W pierwszej kolejności posadzono tu m.in. morwę, jabłoń  

                                                 
2  http://www.kloster-st-lioba.de/kraeuterundbibelgarten/index.html (12.10. 2010). 
3  http://www.bibelgalerie-meersburg.de/Impressionen.24.0.html (05.10.2010). 
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i cedr, z krzewów: winorośl, róże i jałowiec, a z roślin zielnych: miętę, piołun, mak, 
gorczycę, pszenicę i jęczmień.  
 Ciepłolubne gatunki, takie jak palmy, oliwki, figi, granaty, mirty, w sezonie 
zimowym przenoszone są do pomieszczeń. Rośliny opatrzone są nazwą botaniczną, 
zwyczajową i odpowiednim fragmentem z Biblii. 
 Od maja 2001 roku do ogrodu zaczęto wprowadzać elementy architektonicz-
ne, np. studnię, dzbany, oczko wodne symbolizujące Jezioro Galilejskie z roślinami 
wodnymi, np. lilią wodną. Do tej pory zgromadzono tu około 50 różnych gatunków 
roślin. Wstęp jest odpłatny, a na zwiedzanie trzeba przeznaczyć od 30 do 60 minut4. 
 Ogród biblijny w Jägerwirth. Jest to ogród tematycznie związany z postacią 
Mojżesza. Wśród sześciu głównych elementów ogrodu centralne miejsce zajmują te 
inspirowane wydarzeniami z życia Mojżesza, opisanymi w biblijnej Księdze Wyj-
ścia. W każdym z elementów prezentowane są rośliny dobrane do lokalnego klima-
tu. Zaplanowano tu miejsca przeznaczone do kontemplacji i medytacji. Tytuły po-
szczególnych elementów nawiązują do projektu muzycznego (musicalu) pt. „Moj-
żesz”5. 
 Ogród biblijny w Riedstadt-Wolfskehlen (Hesja). Ogród powstał przy ko-
ściele ewangelickim w Górnym Ramstadt na pamiątkę 700-lecia nadania praw 
miejskich miastu Ramstadt. Jest on wspólnym dziełem architekta ogrodnictwa, 
dzieci ze szkółki parafialnej, młodzieży, pracowników i wolontariuszy.  
 Uwagę zwiedzających przyciąga rzeźba węża umieszczona na jednym z drzew 
ogrodu. Innym ciekawym elementem jest studnia upamiętniająca porzucenie Jakuba 
przez jego braci. Można tu też symbolicznie przejść przez Morze Czerwone. 
 Wiele ciekawych historii biblijnych można usłyszeć dzięki przewodnikowi 
(Pastor Ernst Werner Knöß), który na życzenie zwiedzających oprowadza po ogro-
dzie. Do zwiedzania zaprasza się osoby indywidualne i grupy zorganizowane, np. 
przedszkolne czy z różnych poziomów szkolnych6, 7. 
 Ogród biblijny w Bad Sooden-Allendorf (Hesja). Prace związane z powsta-
niem tego ogrodu rozpoczęto w 2007 roku. Powstał on przy kościele, a poszczegól-
ne działy tematyczne dotyczą m.in. następujących zagadnień: stworzenia człowieka, 
raju, zbóż (jęczmień, pszenica), warzyw i innych roślin biblijnych (drzewo figowe, 
judaszowe, granat, mirt, oliwka, oleander, winorośl).  
 W poszczególnych działach gromadzone są rośliny wymieniane w Biblii ży-
dowskiej i chrześcijańskiej8. 

                                                 
4  http://www.baumschuleschlierf.de/zb_kruege.html (7.10.2010). 
5  http://www.pfarrei-jaegerwirth.de/ (12.10.2010). 
6  www.evkgor.de (14.10.2010). 
7  www.ev-kirche-korbach.de/ (14.10.2010). 
8  http://sakral.heimatkunde-bsa.de/ (12.10.2010). 
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 Ogród Biblijny w Wendeburg (Dolna Saksonia). Położony przy kościele 
ogród zajmuje powierzchnię 100 m2. Posadzono tu około 50 roślin wymienianych 
w Biblii. Ogród podzielony jest na cztery części, między którymi zaplanowano 
żwirowe ścieżki. Całość tworzy kształt krzyża, w centrum którego ustawiono głaz 
znaleziony w czasie przygotowywania terenu pod przyszły ogród. Układ roślin jest 
tak dobrany, że centrum każdej części zajmują rośliny najwyższe a do zewnątrz 
wielkość roślin stopniowo się zmniejsza. Każda roślina jest podpisana.  
 Każdą część ogrodu obsadzono bukszpanem. Część posadzonych tu roślin to 
rośliny jednoroczne, stąd też układ roślin w ogrodzie nie jest stały. Ogród funkcjo-
nuje głównie dzięki pracy kobiet należących do tutejszego kościoła protestanckie-
go.  
 Oto przykładowe gatunki roślin występujące na terenie ogrodu w jednym  
z sezonów: 

 winorośl (Vitis), 
 oliwka (Olea, rosnąca tu roślina została przywieziona z Jerozolimy), 
 lilia biała (Lilium candidum), 
 hyzop lekarski (Hyssopus officinalis), 
 jęczmień (Hordeum), 
 len (Linum), 
 fasola (Vicia faba). 

 Z myślą o osobach zwiedzających ogród przygotowano broszurkę z opisem, 
symboliką, pochodzeniem i znaczeniem występujących tu roślin. W broszurce za-
warto również odpowiednie fragmenty z Pisma Świętego, w których dana roślina 
występuje9. 
 Ogród biblijny w Nienburgu (Dolna Saksonia). Ogród powstał przy parafii 
(wspólnocie) Świętego Krzyża. Zgromadzone tu rośliny rosną nie tylko bezpośred-
nio w gruncie – wiele z nich to rośliny doniczkowe. Każda roślina jest opisana oraz 
zaopatrzona w odpowiedni fragment z Pisma Świętego. Dodatkowo zamieszczono 
tu informacje o sposobach uprawy poszczególnych gatunków10. 
 Ogród biblijny w Horstedt (Dolna Saksonia). Ogród Biblijny w Horstedt 
powstał przy kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i dostępny jest dla 
zwiedzających przez cały dzień. Początkowo utworzono tu 12 stacji pozwalających 
na prześledzenie historii zbawienia ludzkości – od stworzenia świata do zmar-
twychwstania Jezusa. Wytyczona trasa zwiedzania umożliwia poznanie treści bi-
blijnych poprzez symbolikę rosnących tu gatunków. Oprócz ciekawej architektury 
ogrodniczej ogród „wyposażony” jest w różne urządzenia stylistyczne. Ogród jest 
ciągle udoskonalany: dodawane są nowe elementy architektoniczne i roślinne11. 
                                                 

9 http://www.kirche-wendeburg.de (19.10.2010). 
10  http://www.nienburg-online.de/de/cont/kultur/sehen/tour/tour.php3?ID=3088 

(21.10.2010). 
11  www.tourow.de/index.php?sid=1077 (26.10.2010).  
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 Ogród biblijny w Bremie (Dolna Saksonia). Ogród biblijny przy katedrze 
św. Piotra w Bremie (kościół ewangelicki) urządzono na wewnętrznym dziedzińcu 
w obrębie dawnego krużganka, pomiędzy nawą południową katedry a domem kon-
certowym Die Glocke. Nawiązuje on do prostego stylu architektury katedralnej. 
Ten mierzący 37 m na 13 ogród został w 1998 roku obsadzony około 60 różnymi 
gatunkami roślin wymienianymi w Biblii, jak również pochodzącymi z przyklasz-
tornych ogrodów.  
 Ogród jest ogólnodostępny, a raz w miesiącu odbywa się jego zwiedzanie  
z przewodnikiem. W ogrodzie znajdują się też ławki umożliwiające odpoczynek 
wśród zieleni. Pośrodku trawnika stoi mały pomnik św. Jakuba z muszlą na postu-
mencie oznaczającą drogę św. Jakuba12.  
 Ogród biblijny w Werlte (Dolna Saksonia). Ogród założono dzięki stara-
niom członków kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Sykstusa. Oficjalne 
otwarcie ogrodu miało miejsce w 2003 roku. Zgromadzono tu 80 różnych gatunków 
roślin związanych z Biblią. Rośliny te były używane w czasach biblijnych, ale  
i obecnie – jako przyprawy, leki lub substancje zapachowe. Prezentowane dodat-
kowo opowiadania i wiersze dają możliwość zapoznania się z Biblią. Oprócz gro-
madzonych tu roślin przedstawiono również cztery fragmenty krajobrazów biblij-
nych, m.in.: ogród, pole i pustynię (z labiryntem), podkreślając obecność Boga  
w stworzeniu i codziennym życiu człowieka.  
 Ogród udostępniany jest zwiedzającym od wiosny do jesieni w godzinach od 
10.00 do 20.00. Ścieżki zwiedzania dostosowane są do potrzeb osób niepełno-
sprawnych używających wózków inwalidzkich oraz rodzin z małymi dziećmi.  
 Istnieje możliwość zakupienia broszury informacyjnej oraz umówienia się na 
zwiedzanie grupowe z przewodnikiem13. 
 Ogród Biblijny w Waldbreitbach (Nadrenia-Palatynat). Ogród powstał 
przy klasztorze sióstr Franciszkanek; założyły go i prowadzą siostry zakonne. 
Ogród jest ogólnodostępny, istnieje możliwość oprowadzania zwiedzających przez 
siostry. Organizują one również seminaria, dzieląc się szeroką wiedzą dotyczącą 
zagadnień biblijnych w powiązaniu z prowadzeniem ogrodu. Mimo ograniczeń 
klimatycznych i glebowych zgromadzono tu około 110 roślin wymienianych  
w Biblii. Rosną tu między innymi: kolendra, piołun, lilie, szałwia, proso i granat. 
Zgromadzono również zioła pomagające w leczeniu różnych dolegliwości, a zwią-
zane z historią naturalnej medycyny regionu. W uprawie znajdują się również rośli-
ny warzywne14. 
 Ogród biblijny przy kościele św. Marcina w Billigheim (Nadrenia- 
-Palatynat). Założony tu ogród biblijny zajmuje obszar o powierzchni około  

                                                 
12  http://www.stpetridom.de/index.php?id=49 (26.10.2010). 
13  http://www.st-sixtus-werlte.de/bibelgarten.php (28.10.2010). 
14  www.waldbreitbacher-franziskanerinnen.de (28.10.2010). 



Marian Ciaciura, Anna Nowak 222 

100 m2. Pierwsze nasadzenia związane z powstaniem ogrodu rozpoczęto wiosną 
2005 roku. Wokół kościoła posadzono krzewy bujnie kwitnące w różnych porach 
roku od wiosny do jesieni. Stare drzewa zdobią trawnik. Ich korony są miejscem 
bytowania i lęgu wielu ptaków.  
 W ogrodzie zgromadzono około 110 gatunków. Nasadzono je w następują-
cych układach tematycznych: 

 rośliny nawiązujące do biblijnego raju; 
 lilie i rośliny polne;  
 zboża i warzywa; 
 ogród: winorośl, morwa, migdały, figi; 
 zioła: kolendra, liść laurowy, koper, mięta, kminek;  
 gorzkie zioła: sałata, chrzan, lawenda, mięta, pietruszka, cykoria, mniszek 

lekarski;  
 rośliny związane z Męką Pańską: korona cierniowa (np. róża, jeżyna), pio-

łun, hyzop, drzewo Judasza, cyprys;  
 oliwka – symbol pokoju; 
 drzewa: oleander, granat, cedr, tamaryszek;  

 Wszystkie rośliny zaopatrzone są w odpowiedni cytat biblijny. 
 Ogród oficjalnie został otwarty uroczystą mszą świętą w dniu 17 sierpnia 2008 
roku. Ogród utrzymywany jest przez wiernych i wspierany przez Ministra Środowi-
ska15. 
 Ogród biblijny Oberlichtenau (Saksonia). Otwarty w 2005 roku ogród bi-
blijny Oberlichtenau koło Drezna uważany jest za pierwszy biblijny park tematycz-
ny w Niemczech. Oprócz roślin znajdują się tu również budowle nawiązujące do 
czasów biblijnych. 
 W przeciwieństwie do innych ogrodów biblijnych, w przypadku których 
główny nacisk kładziony jest na botaniczną stronę biblijnego świata roślin, obszar 
ten jest czymś w rodzaju skansenu. Na terenie o powierzchni około 5000 m2 wybu-
dowano elementy opisane w Starym i Nowym Testamencie. Ich zadanie to przede 
wszystkim przedstawienie zwiedzającym warunków, jakie panowały przed ponad  
2 tys. lat na wschód od Morza Śródziemnego i zobrazowanie codziennego życia 
ówczesnych ludzi. 
 Każda stacja w ogrodzie biblijnym nawiązuje do scen z Pisma Świętego. 
Znajduje się tu miejsce ofiarne z naturalnym pokryciem skalnym, owczarnia, prasa 
na olej, prasa do wina, podnośny żuraw, ołtarz i rzymskie krzyże. Wszystko to słu-
ży zobrazowaniu tego, jak wyglądało życie Jezusa, jego cierpienie i śmierć.  
Inne ciekawe miejsca ogrodu to: źródło, namiot Beduinów, piec do pieczenia chle-
ba, warsztat garncarski i kaplica bizantyjska.  

                                                 
15  www.evpfalz.de/ingenheim/ing_startseite_2395.htm (4.11.2010). 
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 Wybudowany na wzór oryginału grób w skale, który znajduje się w sercu 
ogrodu biblijnego, nawiązuje do śmierci i zmartwychwstania Jezusa.  
 Powyżej tarasu stoi wieża wartownicza jako symbol ochrony i Bożej czujno-
ści. Ogród dostępny jest dla turystów od poniedziałku do piątku, istnieje też możli-
wość zwiedzania z przewodnikiem16.  
 Ogród Roślin Biblijnych w Ostritz (Saksonia). Ogród ten założono przy 
klasztorze Marienthal opactwa Cystersek. Rośnie tu ponad 40 gatunków roślin ziel-
nych, krzewów i drzew ze 110 wymienionych w Biblii. Podzielono je na następują-
ce grupy tematyczne:  

 rośliny maryjne  
 zioła i przyprawy,  
 rośliny lecznicze i lekarskie, 
 rośliny ozdobne procesyjne, 
 byliny i róże,  
 zboża i kwiaty polne, 
 osty i rośliny cierniste,  
 sad,  
 krokusy i rośliny wodne 
 piaskowiec, granit, cegła. 

 W założeniu utworzenie ogrodu biblijnego miało aspekt wielowymiarowy:  
z jednej strony miejsce to powinno zainteresować lekturą Pisma Świętego, ukazać 
nowy punkt widzenia Biblii poprzez aspekt botaniczny, a z drugiej – dla osób czy-
tających Biblię ogród miał być elementem pogłębiającym wiedzę botaniczną. 
Ogród biblijny jest również nawiązaniem do raju utraconego przez człowieka przez 
popełniony grzech, a jednocześnie nadzieją na jego odzyskanie, na lepszy świat.  
 Ogród to również miejsce wytchnienia i spokoju. Pomóc ma w tym woń kwit-
nących roślin, szum wody, śpiew ptaków. Specjalnie utworzone zakątki z ławecz-
kami we wschodniej części ogrodu zapraszają do zadumy i kontemplacji. 
 Istnieje możliwość odpłatnego poznawania ogrodu z przewodnikiem. Dla grup 
co najmniej dziesięcioosobowych czas zwiedzania przewidziany jest na około 30 
minut17. 
 Ogród biblijny w Königstein (Saksonia). Ogród powstał w 2004 roku dzięki 
zaangażowaniu wspólnoty ewangelickiej i katolickiej. Prace związane z powsta-
niem ogrodu trwały około ośmiu miesięcy. Projekt ma charakter międzynarodowy: 
opisy w ogrodzie sporządzono w trzech wersjach językowych: niemieckiej, czeskiej 
i angielskiej. 

                                                 
16  http://www.niemcy-turystyka.pl/PLK/kultura_sztuka/bible_garden_oberlichtenau.htm 

(9.11. 2010). 
17  http://www.kloster-marienthal.de/Witamy/Turystyka/Serwis_stron/ 

Ogrod_Roslin_Biblijnych/ ogrod_roslin_biblijnych.html (09.11.2010). 
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 Projekt ogrodu nawiązuje m.in. do historii Adama i Ewy, cywilizacji na Bli-
skim Wschodzie, czasu faraonów w Egipcie oraz początków chrześcijaństwa. Opis 
każdej rośliny, oprócz odniesienia do odpowiedniego fragmentu w Biblii, zawiera 
informację o jej pochodzeniu i znaczeniu. 
 Rośliny rozmieszczono na siedmiu poletkach promieniście odchodzących od 
centralnie położonego klombu. W centrum klombu rośnie jabłoń. W ogrodzie wy-
dzielono również część przeznaczoną na odpoczynek, uprawę winorośli. Część 
roślin, ich kwiaty lub owoce (na przykład winogrona) są sprzedawane. Uzyskiwane 
w ten sposób fundusze przeznaczane są na utrzymanie ogrodu. Nie byłoby jednak 
ogrodu bez pracy i zaangażowania członków wspólnoty18. 
 Ogród biblijny w Friedensau (Saksonia-Anhalt) koło Magdeburga.  
Rosnące tu rośliny opisano nazwami botanicznymi w języku niemieckim i hebraj-
skim. Każdą z roślin opatrzono odpowiednim fragmentem z Pisma Świętego. Zało-
życielami tego ogrodu są adwentyści wspólnoty Friedensau koło Magdeburga. 
 Na powierzchni około 400 m2 posadzono drzewa, krzewy i rośliny zielne. 
Wśród nich znaleźć można m.in. jałowiec, tamaryszek, cyprysy, winorośl, leszczy-
nę, morwę, migdałowiec, drzewo figowe, różne rośliny lecznicze i aromatyczne, np. 
piołun, eukaliptus19. 
 Ogród biblijny w Hohenwestedt (Szlezwik-Holsztyn). Przy kościele ewan-
gelicko-luterańskim w Hohenwestedt powstał ogród o łącznej powierzchni około 
600 m2. Składa się on z trzech części: podmokłej z roślinami ziołowymi, z tzw. pola 
uprawnego oraz z części największej, jaką jest dział roślin kwiatowych20. 
 Ogród biblijny w Schleswig (Szlezwik-Holsztyn). Ogród biblijny przy 
klasztorze św. Jana to wyjątkowe miejsce do wypoczynku i kontemplacji. Założony 
na przełomie 1996 i 1997 roku ogród zachowuje formę typową dla ogrodów klasz-
tornych. Symbolizuje on cały wszechświat i daje wgląd w świat roślin ściśle zwią-
zanych z Biblią. Tu można zobaczyć, powąchać i spróbować roślin opisanych  
w Piśmie Świętym. Z pełnego kolorów ogrodu biblijnego przechodzi się do zacie-
nionego, zielonego ogrodu rzeźb z biblijnymi zwierzętami, takimi jak: lwy, orły, 
węże i baranki. Przez kamienną bramę przechodzi się do Ogrodu Proroków – parku 
tematycznie związanego z proroctwami. Znajdują się w nim kamienne rzeźby pro-
roków biblijnych. Ogród biblijny opowiada o winie i piołunie, judaszowcu i drabi-
nie Jakuba oraz o biblijnym znaczeniu mandragory, owocu granatu i białej lilii. Na 
ścieżce w formie krzyża znajduje się głaz z tryskającą wodą, przypominając o bi-
blijnej historii, w której Mojżesz na rozkaz Boga uderzył laską w skałę, z której 
wypłynęła woda dla spragnionego ludu izraelskiego. Ogród dostępny jest dla tury-

                                                 
18  http://www.naturheilpraxis-hoehne.de (16.11.2010). 
19  http://www.adventisten.ch/APD/news/archiv/1146.html (16.11.2010). 
20  http://www.kirchengemeinde-hohenwestedt.de/bibelgarten.html (18.11.2010). 
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stów przez cały rok. Istnieje możliwość poznawania ogrodu wraz z przewodni-
kiem21.  
 
 
Podsumowanie 
 
 W opracowaniu rozszerzono problematykę turystyki religijnej o charaktery-
stykę wybranych niemieckich ogrodów biblijnych. 
 Ogrody te powstały dzięki staraniom różnych grup wyznaniowych. Stwarza to 
okazję włączenia się w dzieło Jana Pawła II dotyczące dialogu między różnymi 
wyznaniami i szukania wspólnych źródeł. Ogrody biblijne pozwalają również prze-
śledzić rozwój cywilizacyjny, rolniczy i medyczny.  
 Zaprezentowany tu materiał tylko w zarysie przedstawia wybrane niemieckie 
ogrody biblijne, wśród których występuje duża różnorodność dotycząca wielkości 
obszarowej, doboru gatunków, obiektów architektonicznych, ofert edukacyjnych. 
Tworzone są tu specjalne miejsca służące odpoczynkowi i medytacji. 
 Można sądzić, że ze względu na zapotrzebowanie społeczne, dysproporcje  
w istnieniu ogrodów biblijnych w różnych krajach ulegną zmniejszeniu. 
 
 

CHOSEN BIBLICAL GARDENS IN GERMANY 
 
 

Summary 
 
 The paper described eighteen biblical gardens in different lands of Germany. This 
description contain e.g. area, different biblical plants. The choice of biblical gardens 
depend on internet base, because we don’t find information about biblical garden in 
available books. 
 

Translated by Anna Nowak 
 

                                                 
21  http://www.niemcy-turystyka.pl/PLK/kultura_sztuka/bible_garden_schleswig.htm 

(18.11.2010). 
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PRZEGLĄD ROŚLIN LECZNICZYCH IZRAELA 
 
 
 
Wstęp 
  
 Rośliny lecznicze towarzyszą człowiekowi od czasów prehistorycznych. Już 
neolityczne ludy pierwotne znały sposoby wytwarzania środków leczniczych, olej-
ków, barwników itp. z poszczególnych gatunków roślin lub ich części. Przez tysiąc-
lecia wiedza ta przekazywana była ustnie z pokolenia na pokolenie1. Zachowały się 
tylko nieliczne źródła pisane traktujące o ziołolecznictwie, a jednym z nich jest 
papirus Ebersa z Teb. Biblia także jest źródłem, z którego można się dowiedzieć,  
w jaki sposób starożytni Izraelici korzystali z leków roślinnych2.  
  Żydzi oraz Arabowie w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju „przemy-
słu zielarskiego”. Wytwarzane przez naród Izraelski preparaty wykazywały działa-
nie pielęgnacyjne, kojące i złuszczające. W tekście Biblii można odnaleźć aż kilka-
dziesiąt nazw roślin leczniczych wraz z opisami ich zastosowania i działania. 
Wśród wymienionych gatunków znajdują się m.in.: czarnuszka, gorczyca, len, 
malwa, mięta, piołun, ruta, tymianek, aloes, cynamon, kadzidło, mirra, mirt i traga-
nek3.  
 Ziołolecznictwo w Izraelu przeżywa obecnie swój renesans: z roku na rok 
wzrasta liczba sklepów oferujących asortyment zielarski. Leki roślinne budzą też 

                                                 
1  Cz. Bańkowski, J. Serwatka, Pożyteczne chwasty, Państwowy Zakład Wydawnictw Le-

karskich PZWL, Warszawa 1977, s. 178; A. Sarwa, Wielki leksykon roślin leczniczych, Wyd. 
Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 44. 

2  R. Cherry, Biblia leczy, Wyd. M, Kraków 2006, s. 118–121. 
3  M. Kawałko, Historie ziołowe, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin 1986, s. 3–6;  

A. Sarwa, Wielki…, op.cit.; J. Rogala, R. Maciej, Zielnik dla każdego, Wyd. BAOBAB, Warsza-
wa 2006, s. 5. 
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coraz większe zainteresowanie turystów. Większość preparatów zawiera w swym 
składzie materiał zielarski pochodzący z roślin, które w Polsce nie występują i nie 
są powszechnie znane. Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie działania lecz-
niczego dużej grupy ziół, które wykorzystywane są w ziołolecznictwie przez 
współczesnych mieszkańców Izraela. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia 
„bezpiecznej” turystyki religijnej. Ziemia Święta jest miejscem pielgrzymek oraz 
wypraw indywidualnych, z których często przywożone są mieszanki ziołowe oraz 
kosmetyki naturalne bogate w ekstrakty ziołowe oraz minerały z Morza Martwego. 
Szczególnym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się ziołowe preparaty zwal-
czające objawy łuszczycy i trądziku oraz mieszanki ziołowe wspomagające trawie-
nie. Znajomość roślin leczniczych pozwala turystom ustalić skład sprzedawanych 
mieszanek i chroni przed ich niewłaściwym zastosowaniem.  
 Ponieważ sprzedaż leków i kosmetyków roślinnych w Izraelu odbywa się 
zazwyczaj w wyspecjalizowanych punktach w obrębie określonych dzielnic, moż-
liwe byłoby w przyszłości opracowanie przewodnika uwzględniającego ich lokali-
zację, co znacznie ułatwiłoby turystom dostęp do oferowanych przez nie produk-
tów. 
 
 
1. Charakterystyka przyrodnicza państwa Izrael 
 
 Współczesne państwo Izrael położone jest na terenie południowo-zachodniej 
Azji i – z wyjątkiem wąskiego pasa nizin nad Morzem Śródziemnym – ma ono 
charakter wyżynno-górzysty. Cały obszar państwa pokryty jest poziomo zalegają-
cymi osadami kredy i jury oraz trzeciorzędu i plejstocenu. Znaczna różnorodność  
w zakresie ukształtowania powierzchni wpływa na zróżnicowanie typów klimatu. 
W północno-zachodniej części Izraela występuje klimat podzwrotnikowy typu 
śródziemnomorskiego, zaś na południu oraz wschodzie – zwrotnikowy i suchy. Na 
południu opady są skąpe i często nie przekraczają 25 mm rocznie, podczas gdy na 
północy, w Górach Galilejskich średnie roczne opady sięgają 1100 mm. Opady 
deszczu notuje się od miesiąca października do kwietnia. Miesiące letnie pozostają 
suche i gorące, jedynie w strefie nadmorskiej letnie upały łagodzone są przez mor-
ską bryzę. Najcieplejszym miesiącem jest sierpień, w czasie którego na nizinach 
średnie temperatury wynoszą od 28°C do 33°C, spadając do około 24°C na obsza-
rach wyżej położonych. W styczniu średnie temperatury powietrza na nizinach 
wynoszą od 14 do 16°C, podczas gdy na wyżynach spadają nawet poniżej 10°C4 
(Czekalski 2007).  

                                                 
4  M. Czekalski, Przegląd bylin ozdobnych rosnących dziko w Izraelu, Rocznik Akademii 

Rolniczej w Poznaniu – CCCLXXXIII, Poznań 2006. 
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 Warstwa glebowa Izraela jest stosunkowo uboga i słabo wykształcona. Na 
terenie państwa dominują skaliste lentosole i piaszczyste arenosole. Na południu 
kraju przeważają gleby brunatne kambisole. Obszary północne pokryte są kalciso-
lami zawierającymi niescementowane węglany. W południowej części kraju poza 
kambisolami występują sołońce i sołończaki, które bywają wolne od szaty roślinnej 
lub porośnięte roślinnością halofilną5. 
 Zasoby wodne Izraela są ubogie ze względu na nierównomierne opady i susze 
występujące w porze letniej. Wody podziemne występują w dwóch basenach: 
wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego oraz na terenach górzysto-wyżynnych. 
Największą izraelską rzeką jest Jordan, który swój bieg kończy w Morzu Mar-
twym6.  
 Geomorfologia, klimat oraz ubogie zasoby wód powierzchniowych w istotny 
sposób kształtują szatę roślinną Izraela, którą – mimo trudnych warunków ekolo-
gicznych – uznać należy za stosunkowo bogatą i dość zróżnicowaną ze względu na 
specyfikę klimatu.  
 Na terenie państwa Izrael dominuje roślinność stepowa, półpustynna i pustyn-
na oraz śródziemnomorska. Do tej pory udało się zidentyfikować 2780 gatunków 
flory naczyniowej. Występujący na północy kraju pierwotny zawsze zielony las 
dębowy został na znacznej powierzchni wytrzebiony na skutek działań rolniczych. 
Zniszczone powierzchnie lasów dębowych zostały zastąpione na północy i na wy-
brzeżach przez zarośla typu: makia i garig oraz zbiorowiska kserofitycznych krze-
winek typu frygana o lokalnej nazwie batha. Najbardziej rozpowszechnione są za-
rośla makii, stanowiące wtórną formację roślinną występującą w miejscach znisz-
czonych lasów dębowych. Zbudowane są one z wiecznie zielonych, sucholubnych, 
twardolistnych zarośli składających się ze skarlałych drzew, drobnolistnych krze-
wów i krzewinek oraz licznych gatunków aromatycznych roślin zielnych. Na gle-
bach wapiennych makia przechodzi w formację garig, na którą składają się drobno-
listne krzewy i krzewinki, rośliny zielne, a także zbiorowiska trawiaste. Frygana  
z kolei utworzona jest przez twardolistne, kolczaste krzewy, które zrzucają liście  
w okresie suszy7.  
 
 
2. Materiał i metody pracy 
 
 Przedmiot badań stanowiły rośliny lecznicze występujące w granicach współ-
czesnego państwa Izrael oraz ich rola w leczeniu określonych dolegliwości, zabu-

                                                 
5  www.mfa.gov.il. 
6  M. Czekalski, Przegląd…, op.cit. 
7  Z. Podbielkowski, Fitogeografia części świata: Europa, Azja, Afryka, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 1995, s. 195–239; M. Czekalski, Przegląd…, op.cit. 



Agata Flejter-Wojciechowicz 230 

rzeń i chorób. Dane wykorzystane w opracowaniu pozyskano, analizując literaturę  
z zakresu etnobotaniki, fitogeografii i ziołolecznictwa. Wśród zgromadzonych po-
zycji znalazły się publikacje autorów polskich i światowych, między innymi: Pa-
levitch, Yaniv, Dafni, Fridman 1986, Reiff, Zakut 1999, Lev 2006, Boutraa 2010. 
Dane pozyskiwano także ze stron internetowych zawierających treści z zakresu 
medycyny ludowej, etnografii i botaniki. Analizowano mapy udostępnione przez 
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie oraz Uniwersytet w Haifie. Uzyskane w ten 
sposób informacje pozwoliły ustalić listę gatunków leczniczych występujących na 
terenie Izraela oraz dokonać podziału roślin ze względu na ich zastosowanie. Przy 
tworzeniu opracowania korzystano głównie z publikacji obcojęzycznych – angiel-
skich i izraelskich. 
 
 
3. Ziołolecznictwo we współczesnym Izraelu 
 
 Blisko 447 gatunków roślin leczniczych wykorzystywanych jest przez różne 
grupy etniczne zamieszkujące obecne państwo Izrael8.  
 Beduini znają i wykorzystują od pokoleń 193 gatunki roślin, Żydzi jemeńscy 
151, Żydzi iraccy 150, a Żydzi perscy 65 gatunków. Niektóre gatunki wykorzysty-
wane są przez wszystkie z wymienionych grup etnicznych. Druzowie zamieszkują-
cy Wzgórza Golan, Carmel i okolice Galilei oraz Beduini, arabscy muzułmanie  
i chrześcijanie z Galilei wykorzystują wspólnie takie gatunki roślin leczniczych, 
jak: ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus L.), wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis 
L.), melisa lekarska (Melissa officinalis L.) oraz dziki majeranek (Origanum syria-
cum L.). Z kolei Beduini z pustyni Negew oraz Pustyni Judzkiej regularnie korzy-
stają z właściwości leczniczych poganka rutowatego (Peganum harmala L.), drze-
wa „szczoteczki do zębów” (Salvadora persica L.) oraz piołunu judejskiego (Arte-
misia judaika L.). Żydzi jemeńscy wykorzystują gumożywicę otrzymywaną z ko-
rzeni i kłączy zapaliczki cuchnącej (Ferula assa-foetida L.) oraz „cierń Chrystusa” 
(Ziziphus spina-Christi Willd.). Z kolei Żydzi irańscy stosują znaną z Biblii mannę 
perską (Alahgi graecorum Medic.), bazylię pospolitą (Ocimum basilicum L.) oraz 
stulichę psią (Descurainia sophia Webb & Berth.). Żydzi iraccy wykorzystują fio-
łek wonny (Viola odorata L.) oraz wierzbę białą (Salix alba L.). Pochodzący  
z Etiopii mieszkańcy współczesnego Izraela w oparciu o wielowiekową tradycję 
ludową wykorzystują z kolei gorczycę czarną (Brassica nigra Koch.)9.  
 Wraz ze wzrostem popytu na leki ziołowe, wzrasta liczba sklepów oferujących 
asortyment z tego zakresu. Obiekty takie powstają licznie w dzielnicach o wysokim 
                                                 

8  E. Lev, Ethno-diversity within current ethno-pharmacology as part of Israeli traditional 
medicine, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2006, 2(4), s. 1–12.  

9  D. Palevitch, Z. Yaniv, A. Dafni, J. Fridman, Medical plants of Israel: An ethnobotanical 
survey, Cracker LE, Simon SE. Oryx Press, USA 1986, s. 281–345. 
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odsetku nowych imigrantów etiopskich Żydów, gdyż ta właśnie grupa etniczna jest 
szczególnie wierna ludowej tradycji w zakresie różnorodnych metod leczenia10.  
 
 
4. Podział roślin leczniczych Izraela ze względu na ich działanie terapeutyczne 
 

Tabela 1 
Rośliny stosowane w schorzeniach skórnych 

 
Gatunek Surowiec  

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie na terenie 

Izraela 

Aloe vera L. sok trudno gojące się rany 
powierzchniowe  

Północ i strefa wybrzeża  

Asphodelus microcarpus Salzm. 
et Viv.  

korzenie łuszczyca  cały kraj 

 Brassica napus L. liście  
i nasiona 

trądzik wzgórza Golan  

Cleome droserifolia (Forssk.) 
Delile 

liście podrażnienia skóry, otarcia i 
rany  

południe, okolice Hebronu 

Colotropis procera (Ait.) Ait.  włókno choroby skóry o różnej 
etiologii 

południe 

Eruca sativa Miller liście i nasiona słaba kondycja 
włosów i paznokci 

Wzgórza Golan  

Ficus carica L. sok brodawki  wybrzeże 

Geranium robertianum L. korzeń trądzik  całym kraj  

Laurus nobilis L.  liście choroby skóry o różnej 
etiologii 

północ i centrum 

Linum sativum L. nasiona trądzik, choroby skóry  cały kraj  

Lupinus varius L. nasiona plamy pigmentacyjne północ i centrum 

Malva nicaeensis All. liście, korzenie rany, wszy  cały kraj 

Nerium oleander L.  liście choroby skóry 
o różnej etiologii 

cały kraj poza pustynią Negew  

Urginea martima (L.) 
Baker 

sok choroby skóry  
o różnej etiologii 

cały kraj 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: T. Boutraa, Growth Performance and Bio-

mass Partitioning of the Desert Shrub Calotropis Procera under Water Stress 
Conditions, Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 2010, 
6(1); E. Lev, Ethno-diversity…, op.cit.; D. Palevitch, Z. Yaniv, A. Dafni,  
J. Fridman, Medical…, op.cit.; http://flora.huji.ac.il; www.gal-soc.org; 
www.ibro. pl; www.jiaogulan.pl.  

                                                 
10  M. Reiff, H. Zakut et al., Illness and treatment perceptions of Ethiopian immigrants and 

their doctors in Israel, American Journal of Public Health 1999, 89(12), s. 1814–1818. 
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Tabela 2 
Rośliny stosowane w gorączce i przeziębieniu 

 
Gatunek Surowiec 

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie  

na terenie Izraela 

Glycyrrhiza glabra L. korzeń gorączka obszar pustyni Negew 

Haplophyllum tuberculatum 
(Forssk.) A.Juss 

liście gorączka cały kraj 

Marticaria aurea  
(Loefl.) Sch.Bip. 

liście i kwiaty gorączka Wzgórza Golan  

Quercus ithaburensis Webb.  owoce gorączka  północ i centrum 

Silene aegytiaca L. liście, owoce, 
korzenie 

długo utrzymujące się 
stany podgorączkowe 

północ, centrum i południo-
wy zachód 

Tamarix aphylla (L.) 
Karsten 

 liście gorączka  cały kraj 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.gal-soc.org; http://flora.huji.ac.il; 

www.labome.org; www.siamb.org.il; www.wisegeek.com. 
 

Tabela 3 
Rośliny stosowane w chorobach psychicznych i neurologicznych 

 
Gatunek Surowiec  

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie  

na terenie Izraela 

Crataegus sempervivens L. owoce nadmierna pobudliwość  wzgórza Golan 

Hypericum triquetifolium 
Turra 

liście depresja  północ, centrum i południo-
wy zachód 

Lavandula officinalis Mill. kwiaty bezsenność, pobudliwość strefa wybrzeża 

Melissa officinalis L. liście i kwiaty pobudliwość, stany lęko-
we  

strefa wybrzeża 

Varthemia iphinoides  
(Boiss.) Blanche 

 liście nerwice, nadpobudliwość 
ruchowa, stany lękowe 

cały kraj 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://flora.huji.ac.il; www.bioportfolio. 

com; www.gal-soc.org; www.palestineremembered.com; www.selfsufficien-
tish.com; www.uicnmed.org. 
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Tabela 4 
Rośliny stosowane w chorobach układu krwionośnego 

 
Gatunek Surowiec 

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie  

na terenie Izraela 

Calicotome villosa (Poir.) Link kwiaty niedomagania ze strony  
serca i żył 

północ i centrum 
 

Crataegus azarolus L. kwiaty i owoce choroby układu krążenia północ i strefa wybrzeża  

 Daucus carota L. korzeń niedokrwistość  cały kraj 

Nigella sativa L. nasiona zaburzenia pracy mięśnia 
 sercowego  

strefa wybrzeża 
 

Satureya thymbra L. liście zaburzenia pracy mięśnia 
sercowego  

północ 
i centrum  

Ziziphus spina – christi (L.) 
Desf.  

liście i owoce miażdżyca cały kraj 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: E. Lev, Ethno-diversity…, op.cit.; 

http://flora.huji.ac.il; http://lib.bioinfo.pl; www.bioportfolio.com; www.gal-
soc.org. 

 
 

Tabela 5 
Rośliny stosowane w chorobach dróg oddechowych 

 
Gatunek Surowiec 

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie na 

terenie Izraela 

Cydonia vulgaris Persc.  liście i owoce zapalenie płuc centrum  

 Marrubium vulgare L. liście stany zapalne oskrzeli, 
astma  

cały kraj 

Parietaria judaica L.  liście choroby układu oddecho-
wego 

północ, centrum i południo-
wy zachód 

Pistacia lantiscus L. liście problemy z oddychaniem północ i centrum  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://flora.huji.ac.il; http:// jour-

nals.tubitak.gov.tr; www.ayushveda.com; www.gal-soc.org; www.righthealth. 
com. 
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Tabela 6 
Rośliny stosowane w schorzeniach dróg rodnych i leczeniu bezpłodności 

 

Gatunek 
Surowiec  
leczniczy 

Zastosowanie 
Występowanie 

na terenie Izraela 

 Artemisia judaica L. liście i korzenie nieregularne miesiączki 
południe i południowy 
wschód 

Astragalus macrocarpus DC.  owoce impotencja wzgórza Golan  

Origanum majorana L. liście i kwiaty nieregularne miesiączki wzgórza Golan  

Verbascum eremobium Murb. liście stany zapalne narządów 
rozrodczych, choroby 
weneryczne  

cały kraj  

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://flora.huji.ac.il; http://medical-

dictionary. thefreedictionary.com; www.gal-soc.org. 
 
 

Tabela 7 
Rośliny stosowane w schorzeniach układu wydalniczego 

 
Gatunek Surowiec 

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie 

na terenie Izraela 

 Polygonum equisetiforme 
Sibth 

 korzeń choroby nerek  cały kraj 

Rhus coriaria L. owoce stany zapalne dróg mo-
czowych  

północ i centrum  

Rosmarinus officinalis L. liście choroby nerek  centrum 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: E. Lev, Ethno-diversity…, op.cit.; 

http://flora.huji.ac.il; www.gal-soc.org; ww.uicnmed.org. 
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Tabela 8 
Rośliny stosowane w chorobach układu pokarmowego i przy zatruciach 

 
Gatunek Surowiec 

leczniczy 
Zastosowanie Występowanie 

na terenie Izraela 

 Anchusa stigosa Banks et Sol   korzeń bóle brzucha  północ 

Artemisia sieberi Besser korzeń bóle brzucha, cukrzyca cały kraj 

Ceratonia siliqua L. owoce bóle brzucha, biegunki  północ, centrum,  południo-
wy zachód 

Ceterach officinarium DC liście wrzody dwunastnicy cały kraj 

Cistanche tubulosa (Schenk) 
Hook.f. 

liście i kwiaty żółtaczka pustynia Negew, okolice 
Hebronu i strefa Gazy  

Citrullus colocynthis (L.) 
Schrad 

nasiona choroby wątroby, cukrzy-
ca 

cały kraj 

Coriandrum sativum L. nasiona gazy jelitowe, otyłość  północ, centrum i południo-
wy zachód  

Coridothymus capitatus (L.) 
Rchb.f. 

liście boleści i stany zapalne 
przewodu pokarmowego 

północ, centrum i okolice 
Hebronu  

Artiplex halimus L. korzeń gazy jelitowe, zaparcia wybrzeże 

Myrtus communis L. liście bóle żołądka i jelit  północ 

Euphorbia hierosolymitana 
Boiss.ex Boiss. 

korzeń bóle brzucha i zaparcia północ i centrum 

Quercus calliprinos Webb. gałęzie wrzody żołądka północ i centrum, w tym 
okolice Hebronu 

Micromeria fruticosa L. 
Druce 

liście bóle brzucha i biegunki 
 

północ i centrum 

Sideritis montana L.  łodygi, liście  
i kwiaty 

zaburzenia trawienia wzgórza Golan, zbocza góry 
Hermon  

Verbena officinalis L. liście bóle brzucha  cały kraj 

 
Źródło:  E. Lev, Ethno-diversity…, op.cit.; D. Palevitch, Z. Yaniv, A. Dafni, J. Fridman, 

Medical…, op.cit.; http://flora.huji.ac.il; www.gal-soc.org; www.jbaas.com; 
www.magicznyogrod.pl. 

 
 
Podsumowanie  
  
 Cel opracowania stanowiło ustalenie działania leczniczego dużej grupy roślin 
leczniczych, które wykorzystywane są w ziołolecznictwie przez współczesnych 
mieszkańców Izraela z największą częstotliwością. Dane wykorzystane w opraco-
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waniu pozyskano na drodze analizy literatury światowej, m.in.: Palevitch, Yaniv, 
Dafni, Fridman 1986, Reiff, Zakut 1999, Lev 2006, Boutraa 2010. Uzyskane w ten 
sposób informacje pozwoliły ustalić listę gatunków leczniczych występujących na 
terenie Izraela oraz dokonać podziału roślin ze względu na ich zastosowanie.  
 Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że na terenie współczesnego 
państwa Izrael w oficjalnym użyciu pozostaje 67 gatunków roślin leczniczych,  
z czego 18 gatunków jest szeroko uprawianych na całym świecie. Najliczniejszą 
grupę wśród nich stanowią zioła stosowane w przypadku chorób skóry (14 gatun-
ków) oraz chorób układu pokarmowego (15 gatunków). Najmniej gatunków (3) ma 
zastosowanie w przypadku chorób układu wydalniczego. Znaczna liczba ziół wyko-
rzystywana jest do leczenia chorób skóry i układu pokarmowego, gdyż w tej strefie 
klimatycznej zatrucia pokarmowe oraz otarcia i odparzenia skóry są powszechnymi 
dolegliwościami11.  
 
 

REVIEW OF THE MEDICINAL PLANTS OF ISRAEL 
 
 

Summary 
 
 In recent years in Israel there has been a growing interest in herbal products. Each 
year the number of stores offering herbal drugs increases in number. Medicinal plants 
are eagerly bought by European tourists. Most of these drugs contain herbal material 
from plants that are not widely known in Poland and do not occur here. Therefore, the 
subject of the study was a large group of medicinal plants which are used in herbal 
medicine by the contemporary inhabitants of Israel. The data was obtained by analyzing 
Polish and world literature. The data acquired in this way made it possible to establish  
a list of medicinal plants used in Israel. Plants were divided because of their medicinal 
use. Basing on an analysis of lists of herbs it was found out that in the modern Israel 
there are 67 herbs in official use. Most of these herbs are used in treatment of skin or 
digestive diseases.  
 

Translated by Agata Flejter-Wojciechowicz 
 

                                                 
11  www.nc.cdc.gov. 
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KAKTUSY I SUKULENTY STOSOWANE W LECZNICTWIE, KULINARII I TECHNICE 
 
  
 
Wstęp 
 
 Wiedza o ciekawych roślinach, jakimi są kaktusy i sukulenty w Polsce jest 
mało znana, a ich wykorzystanie ograniczało się tylko do hobbystycznych upraw. 
Pielgrzymi i turyści zwiedzający Meksyk nie ograniczają się tylko do odwiedzin 
miejsc sakralnych, ale chcą  też poznać kraj, jego przyrodę, gospodarkę, kulturę. 
Interesują ich wiadomości na temat życia Meksykanów. Chcą poznać smak i zapach 
egzotycznych owoców i produktów (tequili, papai, opuncji), poczuć dotyk wyro-
bów sizalu, usłyszeć o wpływie na zdrowie i samopoczucie nopalu oraz poznać inne 
właściwości zawarte w kaktusach i sukulentach, wykorzystywane przez tamtejszą 
ludność. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie są powszechnie dostęp-
ne w przewodnikach i mogą stanowić cenną wiedzę użyteczną dla pielgrzymów.  
 Nieprecyzyjne określane w mowie potocznej kaktusy występują na obu kon-
tynentach Ameryki – od 56o szerokości geograficznej północnej w Kanadzie do 52o 
szerokości geograficznej południowej w Argentynie. Rosną one w różnorodnych 
warunkach klimatycznych, jednak centrum występowania kaktusów stanowi Mek-
syk (czyli Nowy Świat). W szerokim pojęciu kaktusy występują także w Afryce, 
wyspach Kanaryjskich, Sri Lance, zasiedlając pustynie i półpustynie Nowego  
i Starego Świata. Z powodu specyficznych ekstremalnych warunków klimatycz-
nych wytworzyły osobliwą morfologię ciała, przekształciły i zredukowały liście.  
W ścisłym ujęciu botanicznym kaktusy dzieli się na należące do rodziny Cactaceae 
i sukulentów. Ze względu na gromadzenie wody i przekształcenie morfologiczne 
pędów wśród sukulenty należy wyróżnić: 

 sukulenty liściowe magazynujące wodę w liściach, np. Agave, Aloe;  
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 sukulenty łodygowe magazynujące wodę w różnokształtnej łodydze, np. 
Cactaceae, Euphorbia;  

 sukulenty korzeniowe magazynujące wodę w korzeniach, np. niektóre ga-
tunki Pelargonium. 

 Ten typ budowy sukulentów jest typowy dla rodziny kaktusowatych i wielu 
rodzin, które uległy konwergencji. Do grupy tej zaliczana jest rodzina Cactaceae 
kaktusowatych (około 1500–2000 gatunków), Aizoaceae przypołudnikowe (około 
2000 gatunków), Crassulaceae gruboszowate (ok. 1300 gatunków), Euphorbiaceae 
wilczomleczowate (ponad 1000 gatunków), Apocynaceae toinowate (ok. 500 ga-
tunków), Asphodelaceae złotogłowowate (ok. 500 gatunków), Didiereaceae (ok. 11 
gatunków), Aloaceae aloesowate, Portulacaceae portulakowate i Asclepiadaceae 
trojeściowate, Vitaceae winoroślowate. Na rysunku 1 przedstawiono udział kaktu-
sów w stosunku do wszystkich sukulentów.  

 
 

Rys. 1. Udział kaktusów do wszystkich sukulentów 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Sukulenty różnią się od kaktusów posiadaniem cierni ułożonych w charaktery-
styczne areole, wykształceniem i ułożeniem elementów kwiatowych oraz barwą 
soku. Można użyć stwierdzenia, że „nie każdy sukulent jest kaktusem, jednak każdy 
kaktus jest sukulentem”. 
 W opracowaniu zostały wybrane i opisane kaktusy i sukulenty mające zasto-
sowanie: lecznicze, kulinarne i gospodarcze. Sporo uwagi poświęcono opisowi 
sposobów przetwarzania owoców na soki, sałatki. Wymieniono także sposoby za-
stosowania tych roślin w obrzędach religijnych. Szczególnie dużo miejsca poświę-
cono specyfikowi zwanemu  Nopal, otrzymywanemu z opuncji o bardzo szerokim 
działaniu farmakologicznym. Zwrócono też uwagę na zagrożenia wynikające  

sukulenty Cactaceae
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z sadzenia kaktusów poza rejonem ich naturalnego występowania. Przykładem 
takim jest opuncja indyjska sprowadzona do Australii, gdzie okazała się rośliną 
silnie inwazyjną i trudną do zwalczenia. 
 
 
1. Metody 
 
 W niniejszym opracowania podjęto próbę sporządzenia ogólnej charakterysty-
ki dużej grupy roślin zwanych sukulentami o specyficznym przystosowaniu do 
ekstremalnych warunków klimatycznych. 
 Opracowanie to powstało w oparciu o następujące pozycje: Subik Rudolf, 
Kunte Libor (2006), Chevallier Andrew  (1996), Hinz Stanisław, Abramowicz Mie-
czysław (1986), Ben-Erik van Wyk (2005). Częściowo wykorzystano także źródła 
internetowe. Dla przedstawienia wartości użytkowych wybrano po kilka przedsta-
wicieli kaktusów i sukulentów, opisano ich znaczenie lecznicze oraz gospodarcze. 
Starano się przedstawić kompletne opracowanie danych dotyczących pełnego pre-
zentowania taksonów. W polskim piśmiennictwie podobnych opracowań jest nie-
wiele, aczkolwiek grupa określana jako sukulenty jest interesująca przede wszyst-
kim jako gatunki ozdobne. Wartości użytkowe opisywane są zwykle na drugim 
planie. Przedstawiany opis wypełnia lukę w wiedzy Polaków o zastosowaniu go-
spodarczym, kulinarnym i leczniczym sukulentów 
 
 
2. Charakterystyka przyrody Meksyku 
 
 Meksyk jest częścią Ameryki Północnej zajmującą powierzchnię prawie 2 mln 
km2, co daje mu pod względem wielkości 14. miejsce na świecie. Południowa część 
kraju ze względu na swój tropikalny charakter posiada gleby laterytowe. Na tere-
nach południowo-wschodnich Meksyku występują gleby mniej żyzne. Tereny cen-
tralne natomiast cechuje występowanie gleb wulkanicznych, które charakteryzują 
się dużą żyznością. Sucha północ obfituje w gleby wapienne, jednak jest silne zaso-
lenie, co ogranicza tu uprawy. 
 Tereny Meksyku charakteryzują się różnorodnością ukształtowania oraz zróż-
nicowaniem klimatycznym. Połowa kraju leżąca pod zwrotnikiem raka jest pod 
wpływem wilgotnych i morskich mas powietrza. Są one głównym źródłem opadów, 
których szczyt przypada na okres maj–sierpień. W północnej część kraju dominują 
pustynie i półpustynie i tutaj ilość opadów jest ograniczona, spowodowana głównie 
przez wyż baryczny panujący nad Pacyfikiem. Rozpiętość temperatur w Meksyku 
kształtuje się w zakresie od 5 do 43oC. Im bardziej na północ, tym średnia tempera-
tur wzrasta. Najwyższe temperatury notuje się w środkowo-północnym Meksyku. 
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3. Prezentacja wybranych gatunków 
 
 Sukulenty pochodzące z Meksyku oraz terenów przyległych, od wieków znaj-
dowały praktyczne zastosowanie wśród mieszkańców Meksyku. Wykorzystywano 
je w wielu gałęziach gospodarki: w budownictwie, lecznictwie, przemyśle spożyw-
czym oraz jako rośliny ozdobne.  
 Agave american (agawa amerykańska) 
 Agavaceae (agawowate) 
 Roślina zawiera liczne witaminy, minerały oraz kwasy organiczne. Wyciśnię-
ty sok używany jest w leczeniu zatruć pokarmowych. Agawa stosowana jest także 
w niestrawnościach,  wzdęciach, zaś pomocniczo w żółtaczce i czerwonce. Nalew-
ka alkoholowa posiada działanie łagodnie przeczyszczające. 
 Agave sisalana (agawa sizalowa) 
 Roślina ta jest sukulentem włóknodajnym, wykorzystywanym do produkcji 
sizalu. Włókna te są bardzo wytrzymałe na rozerwanie i używa się ich do produkcji 
lin, sieci, worków, mat itp. Mniej cenne odmiany służą jako materiał ściółkowy. 
Sizal w obecnych czasach w coraz większym stopniu zastępowany jest przez włók-
na sztuczne, jednak w dalszym ciągu spotyka się jeszcze duże plantacje Agawy 
sizalowej. Ze świeżych liści otrzymuje się blisko 2t/ha włókna, które posiada II 
klasę wytrzymałości po manilii – włóknie otrzymywanym z liści banana. Agave 
sisalana w swoim składzie chemicznym zawiera hekogeninę (surowiec wykorzy-
stywany do produkcji kortyzonu – sterydu, przy pomocy którego leczy się m.in. 
stany zapalne i uczulenia). Z innych agaw (Agave cantala, Agawa henequen) rów-
nież pozyskuje się włókno.  
 Agave tequilana (agawa niebieska) 
 Jest sukulentem liściowym  z której produkowany jest alkohol zwany tequila. 
Wysokoprocentowa Tequila  jest odmianą Mezcalu, narodowej wódki meksykań-
skiej. Mezcal jest wódką produkowaną z różnych odmian Agawy, natomiast Tequi-
la produkowany jest z soku agawy niebieskiej Agave tequilana.  
 Aloe arborescens Mill (aloes drzewiasty) 
 Asparagaceae (szparagowate) 
 Aloes drzewiasty często uprawiany jest w Polsce jako roślina doniczkowa, ale 
spotyka się go także w uprawach szklarniowych jako surowiec leczniczy. W daw-
nym lecznictwie uważany był za środek pomocny w leczeniu bardzo wielu dolegli-
wości (do użytku wewnętrznego i zewnętrznego). W starożytności aloes stosowany 
był nie tylko w lecznictwie, ale także do tępienia owadów, wyrobu kadzideł, balsa-
mowania zwłok (także do balsamowania ciała  Chrystusa). Obecnie właściwości tej 
rośliny wykorzystywane są w farmacji i kosmetyce.  
 Aloes zewnętrznie stosowany jest na trudno gojące się rany, zastrzały i skale-
czenia, gdyż przyspiesza ich leczenie. Stosowany wewnętrznie poprawia trawienie, 
działa  przeczyszczająco,  przeciwdziała zaparciom i stanom zapalnym.  Stosuje się 
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go dla ogólnego wzmocnienia organizmu, przy chorobach wrzodowych oraz detok-
sykacji organizmu. Sporządzane jest również wino aloesowe. Wszystkie gatunki 
aloesów objęte są ochroną gatunkową, za wyjątkiem tych, uprawianych dla celów 
leczniczych.  
 Euphorbia Corollata (wilczomlecz)  
 Euphorbiaceae (wilczomleczowate) 
 Wilczomlecz posiada właściwości wykrztuśne, wymiotne i napotne. Większe 
dawki wywołują skurcze, bóle, zawroty głowy i nudności. Nierzadko powoduje 
nieprzyjemny zapach z przewodu pokarmowego. 
Euphorbia pekinensis (wilczomlecz pekiński) ma właściwości przeczyszczające. 
Euphorbia resinifera (wilczomlecz żywico nośny) posiada właściwości lecznicze 
znane są od czasów Rzymskich 
 Carnegiea gigantea (karnegia olbrzymia) 
 Cactaceae (kaktusowate) 
 Rodzaj ten obejmuje około 45 gatunków. Karnegia olbrzymia osiąga wyso-
kość 18 m i jest uważana za najwyższego przedstawiciela rodziny kaktusowatych. 
Zakwita po 75. roku życia. Kwiaty otwierają się nocą i zapylane są przez nietoperze 
i owady. Kaktus ten zawiera alkaloidy wykorzystywane w leczeniu reumatyzmu. 
Owoce jadane są na surowo po uprzednim usunięciu skórki, suszone zwane są pita-
ją. Z soku tego kaktusa Indianie produkują napoje oszałamiające. 
 Cereus (palczak) 
 Cactaceae (kaktusowate) 
 Rodzaj ten obejmuje około 45 gatunków. Nazywany bywa niekiedy „świecą”. 
Kaktusy te mają formy: wijące, płożące, wyprostowane, walcowate, krzewiaste 
bądź drzewiaste. Cereusy zakwitają nocą, a okazałe kwiaty koloru białego lub kre-
mowego ułatwiają identyfikację przy zapylaniu przez ćmy i nietoperze.  
 Cereusy posiadają także zastosowanie praktyczne w gospodarstwie domo-
wym. Dostarczają smacznych owoców, z ich pędów uzyskiwany jest kwaskowaty 
sok, a miąższ stanowi wartościowe pożywienie. Indianie z plemienia Otomi, stosu-
jąc w diecie głównie przetwory z tego kaktusa, dożywali w zdrowiu sędziwego 
wieku. Cereus wchodzi także w skład odchudzającej diety X-guard, będąc jej głów-
nym składnikiem. Niektóre kaktusy leczą także stany biegunkowe, przykładem jest 
Cereus repandus1. Części łodygi wykorzystywane są do mycia naczyń i ciała. Ko-
rzenie Cereus greggi2 osiągają czasami wagę ponad 100 kg i są wykorzystywane 
przez Indian również jako źródło pożywienia 
 Drewno starych cereusów kolumnowych znalazło zastosowanie w wyrobie 
mebli, jako materiał budowlany do wykonywania szałasów, ram okiennych  
i drzwiowych. Z kolców robi się igły i szpilki. Rośliny te wykorzystywane są też do 

                                                 
1  Brak nazwy gatunkowej polskiej. 
2  Brak nazwy gatunkowej polskiej. 
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budowy ogrodzeń i żywopłotów. Suche pędy cereusa nasycone tłuszczem stosowa-
ne były przez Indian jako pochodnie, stąd też pochodzi łacińska nazwa „cereus” 
oznaczająca woskową świecę. 
 Selenicereus grandiflorus (selenicereus wielkokwiatowy) 
 Cactaceae (kaktusowate) 
 Roślina ta uprawiana jest dla celów farmaceutycznych; otrzymuje się z niej 
środek nasercowy. Jest to kaktus niezwykły, nazywany „kwiatem jednej nocy”. 
Posiada białe wonne, duże kwiaty otwierające się w ciągu jednej nocy. Jest to kwiat 
pożądany przez wielu hodowców. W utworze zespołu Alibabki pojawia się motyw 
tej rośliny: 

„Zakwita raz, tylko raz, biały kwiat.  
Przez jedną noc pachnie tak, ach!  

Przez taką noc Królowa Jednej Nocy ogląda świat.  
A światło dnia zdmuchuje płomień kwiatu na wiele lat”. 

 
 Lophophora williamsii (jazgrza Williamsa) 
 Cactaceae (kaktusowate) 
 Roślina ta nazywana jest pejotlem lub echinokaktusem Williamsa. Wykorzy-
stywano ją np. do usztywniania złamanych kończyn. W lecznictwie stosowana jako 
środek leczniczy w stanach zapalnych  stawów, pomocna jest też w leczeniu cu-
krzycy. Kaktus ten posiada działanie narkotyczne i z tego powodu jest poszukiwany 
i wyniszczany w stanie naturalnym. Niszczenie i zbieranie rośliny zagrożone jest 
karą wieloletniego więzienia. Wraz z nią niszczone są inne kaktusy, zbliżone wy-
glądem – Lophophora williamsii. Rząd meksykański zezwala na jej zbiór i użytko-
wanie jedynie niektórym grupom miejscowych Indian, które stosują tę roślinę  
w obrzędach religijnych. Uzyskuje się z niej alkaloid zwany pejotlem, wywołujący 
barwne dźwiękowe i ruchowe wizje, powodując rozdwojenie jaźni i zanik poczucia 
czasu. 
 Opuntia Mil (opuncja) 
 Cactaceae (kaktusowate) 
 Do tego rodzaj należy 250 gatunków, które przyjmują różne kształty morfolo-
giczne i wielkości – od drobnych form do krzewiastych i drzewiastych. 
Niektóre gatunki opuncji, m.in. Opuntia ficus-indica (opuncja figowa), uprawiane 
są ze względu na mięsiste jadalne owoców. Opuncja posiada właściwości przeciw-
nowotworowe, przeciwutleniające. Pędy opuncji mają wiele zastosowań: używane 
są do wyrobów przetworów, stosuje się je jako paszę, wykorzystywane są też do 
grodzenia posesji jako rośliny żywopłotowe. Gatunki tolerujące warunki środkowo-
europejskie, zimujące w naszym klimacie, to: Opuntia humifusa (opuncja położo-
na), Opuntia comanchica (opuncja Komanczów), Opuntia rhodantha (opuncja 
czerwono kwiatowa), Opuntia fragilis (opuncja krucha). Sok z Opuntia ficus-indica 
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wykorzystywany jest do aromatyzowania herbat zielonych, wytwarza się z niego 
również ser opuncjowy, który wyglądem przypomina piernik.  
 Opuntia ficus-indica uprawiana się na plantacjach lub zbierana z dzikiego 
stanu. Jest ona powszechnie dostępna na lokalnych bazarach. Podobnie zbierane są 
owoce innych kaktusów, np. Escontria (eskotria), Myrtillocactus (mirto kaktus), 
Polaskia (polaskia), Stenocereus stenocereus i Hylocereus (hylocereus).  Opuncja 
sprowadzona do Australii rozprzestrzeniła się tam do tego stopnia, że stała się 
uciążliwym chwastem, trudnym do zwalczenia. 
 Opuntii streptacantha (opuncja streptokanta) 
 Cactaceae kaktusowate 
 Kaktus ten nazywany jest potocznie Nopalem. Jest on bogatym źródłem wita-
min, minerałów, bioflawonoidów i błonnika. Stanowi doskonałe uzupełnienie kura-
cji oczyszczającej organizmu, bywa też stosowany jako środek odchudzający. No-
pal wspomaga układ immunologiczny, od setek lat wykorzystywany był jako rośli-
na wzmacniająca serce i pomocna w zapaleniu płuc. Ostre kolce Opuntia strepta-
canta wykorzystywane były do zabiegów przypominających akupunkturę. W Mek-
syku opuncje są pieczone, grillowane, używane do sałatek, wyciska się z nich sok  
i przyprawia nim drinki. Choć nopal znany jest od bardzo dawna, jednak w dalszym 
ciągu nie został dokładnie przebadany chemicznie i farmakologicznie. 
 
 
Podsumowanie  
 
 W opracowaniu scharakteryzowano środowisko przyrodnicze Meksyku.  
Z powodu nieprecyzyjnego stosowania pojęć „kaktus” i „sukulent” wyjaśniono ich 
zakres znaczeniowy, podano cechy różniące te dwie grupy roślin podobnych do 
siebie ze względu na budowę morfologiczną i konwergencje, czyli przystosowanie 
się omawianych taksonów do życia w ekstremalnych warunkach pustyń i półpustyń. 
Poza tym w artykule podano przykłady rodzin, w których – ze względu na pustynne 
warunki życia w wysokich temperaturach, olbrzymi niedosyt wilgotnościowy po-
wietrza i jałowe pustynne gleby – sukulenty upodobniły się wyglądem morfolo-
gicznym do kaktusów. Przegląd literatury i oglądanie kolekcji w ogrodach bota-
nicznych umożliwiły zebranie danych na temat znaczenia leczniczego, kulinarnego 
i gospodarczego sukulentów. Na koniec można sformułować wniosek, że kaktusy  
i sukulenty są bardzo ciekawymi roślinami naturalnie stworzonymi przez Boga. 
Korzystając z prawa do zdrowia, jakie daje nam Stwórca, wykorzystujmy naturalne 
bogactwo mocy leczniczych sukulentów do walki z nowotworami, cukrzycą, pa-
miętając zarazem, by działanie naturalnych środków wspomóc modlitwą, która jest 
potężnym środkiem leczniczym. Niniejsze opracowanie może być ciekawe dla piel-
grzymów i turystów, wzbogacając ich wiedzę na temat egzotycznych roślin Meksy-
ku. Artykuł służy też poszerzeniu wiedzy botanicznej w Polsce. 
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CACTI AND SUCCULENTS APPLIED IN THE HEALTH CARE, CULINARY 
AND THE TECHNIQUE 

 
 

Summary 
 
  Mexico is a country of different climatic conditions. There are tropical areas, 
highlands and deserts. That gives the possibility to growth many species of flora, which 
can`t be found  around the world. The population, knowing individual species and va-
luing their properties, strains adapted to other countries in which they had opportunity 
to growth. Such example is fig prickly pear (Opuntia ficus-indica)which accepted to the 
extent new areas of Australia, that has became a weed in these areas. Succulents on the 
basic of the morphological convergence became similar to the Cactaceae family. Belong 
to the succulent family, such as Cactaceae, Aiziaceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, 
Apocynaceae, Asphodelaceae, Didiereaceae, Aloaceae, Portulacaceae and Asclepiada-
ceae. They are very widely used by the population living in the Mexico`s areas. They 
used as a cure, food, building material, as a practical use in household, to religious rites, 
to alcohol production and much more. 
 

Translated by Aleksandra Andrzejewska 
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MARKETINGOWE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA PRODUKTU  
TURYSTYKI PIELGRZYMKOWEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Specyficzną cechą turystyki pielgrzymkowej są religijne motywy podróżowa-
nia łączące się z oczekiwaniem szczególnych przeżyć duchowych. Motywacje 
uczestników pielgrzymek bywają zróżnicowane, co implikuje wielość postaci pro-
duktu turystyki pielgrzymkowej, a oferta produktowa biur podróży winna odpowia-
dać zarówno duchowym, jak i pozareligijnym potrzebom turystów.  
 Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowane jest na maksy-
malizację satysfakcji klientów determinującą ich lojalnościowe postawy, a tym 
samym możliwość generowania zysków w dłuższym okresie. Kreowanie satysfak-
cjonującego nabywcę produktu turystyki pielgrzymkowej wymaga uwzględnienia 
oczekiwań i preferencji uczestników pielgrzymek oraz wykorzystania instrumentów 
marketingowych w kształtowaniu oferty rynkowej biur podróży. 
 Celem niniejszego opracowania jest wskazanie marketingowych uwarunko-
wań tworzenia produktów turystycznych adresowanych do uczestników wypraw 
pielgrzymkowych. Szczególną rolę w marketingowej analizie rynku odgrywają 
badania postaw nabywców i konsumentów oraz innych podmiotów rynkowych.  
Z tego względu za celowe uznano dokonanie, opartej na wynikach badań własnych, 
analizy postaw uczestników pielgrzymek, kształtujących się pod wpływem dotych-
czasowych doświadczeń nabywców różnych form produktu turystyki pielgrzymko-
wej.  
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1. Specyfika produktu turystyki pielgrzymkowej 
 
 Pielgrzymki stanowią specyficzną formę aktywności turystycznej, podejmo-
wanej z pobudek religijnych i mogą przyjmować następujące formy: pieszej wę-
drówki do miejsc świętych, podróży w celu uczestniczenia w znaczących uroczy-
stościach religijnych lub wyjazdów turystycznych, których celem jest nawiedzenie 
miejsc kultu religijnego1. Turystyka pielgrzymkowa to podróże motywowane reli-
gijnie, „których głównym celem są miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charak-
terze religijnym oraz obiekty sakralne”2. Takie podejście do istoty turystyki piel-
grzymkowej implikuje sposób definiowania pielgrzymkowego produktu turystycz-
nego. Produkt turystyczny w ujęciu rynkowym to wszystkie dobra i usługi wytwa-
rzane i nabywane przed podróżą, w czasie jej trwania oraz podczas pobytu poza 
miejscem stałego zamieszkania3. Produkt turystyki pielgrzymkowej można zdefi-
niować jako pakiet usług zaspokajających: podstawowe potrzeby ogólnie związane 
z aktywnością turystyczną, potrzeby związane bezpośrednio z uprawianiem tury-
styki pielgrzymkowej oraz inne potrzeby turystyczne w miejscu docelowym4. 
 Istota produktu turystyki pielgrzymkowej w ujęciu podażowym, czyli z punk-
tu widzenia biura podróży, sprowadza się w praktyce do wykreowania takiej jego 
postaci, która zaspokajałaby religijne potrzeby uczestników pielgrzymek. Tourope-
rator winien zapewnić możliwość zaspokojenia tych potrzeb, natomiast nie ma on 
wpływu na rzeczywiste motywacje nabywców oferowanego produktu pielgrzym-
kowego. Dominacja religijnego celu pielgrzymek nie przekreśla możliwości ofero-
wania produktu poszerzonego, odpowiadającego pozareligijnym oczekiwaniom 
uczestników pielgrzymek. Świadczą o tym publikowane wyniki badań rynkowych, 
w tym również badań realizowanych przez autorkę5.  
 Biura podróży, kształtując produkty turystyki pielgrzymkowej, mają na uwa-
dze przede wszystkim ich atrakcyjność rynkową, a tym samym zdolność do gene-
rowania zysków. Dlatego też produkty pielgrzymkowe, podobnie jak pozostała 
część oferty produktowej, kreowane są z wykorzystaniem instrumentów marketin-
gowych. Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano uproszczonej analizy ofert 

                                                 
1  A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 123–126. 
2  A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, 

GWSHM Milenium, Gniezno 2008, s. 147. 
3  G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, 

Warszawa 2007, s. 29. 
4  A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka pielgrzymko-

wa, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010, s. 373–374. 

5  G. Dyrda, T. Maciałek, Postawy mieszkańców województwa podkarpackiego wobec róż-
nych form turystyki religijnej w świetle wyników badań ankietowych, w: Turystyka pielgrzymko-
wa…, op.cit. s. 210–211.  
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wybranych touroperatorów, koncentrując się na identyfikacji elementów marketin-
gu mix w organizowanych przez biura podróży różnych formach turystyki piel-
grzymkowej6. Analiza informacji ze stron internetowych, katalogów, ulotek oraz 
innych materiałów informacyjnych biur podróży stanowi podstawę sformułowania 
następujących wniosków: 

1. Oferta produktowa biur podróży dla nabywców indywidualnych i instytu-
cjonalnych obejmuje jedno- lub kilkudniowe pielgrzymki krajowe oraz kil-
ku- lub kilkunastodniowe pielgrzymki zagraniczne, przy czym te dwie gru-
py produktów turystyki pielgrzymkowej różnią się nie tylko czasem trwa-
nia podróży.  

2. Pielgrzymki krajowe to najczęściej autokarowe wyprawy do miejsc kultu 
religijnego, w programie których dominuje uczestniczenie w uroczysto-
ściach i obrzędach religijnych czy też wspólne czuwanie i modlitwa, nato-
miast walory poznawcze produktu są bardzo ograniczone. Produkt krajowej 
turystyki pielgrzymkowej wykazuje niewielki stopień zróżnicowania w za-
kresie standardu usług cząstkowych, natomiast zauważalne są próby dosto-
sowania oferty do specyficznych oczekiwań turystów z różnych grup wie-
kowych. Możliwe są również modyfikacje produktu lub jego kreacja na 
zamówienie grup pielgrzymkowych.  

3. Program pielgrzymek zagranicznych jest tak skonstruowany, że obok reli-
gijnego rdzenia produktu, rozbudowana jest w znacznym stopniu jego sfera 
poznawcza. Produkt zagranicznej turystyki pielgrzymkowej jest heteroge-
niczny – oferta biur podróży obejmuje pielgrzymki różniące się znacząco 
czasem trwania podróży, wykorzystywanymi środkami transportu oraz 
standardem usług cząstkowych. 

4. Ceny produktów turystyki pielgrzymkowej utrzymują się na poziomie niż-
szym od cen porównywalnych produktów turystyki wypoczynkowej czy 
poznawczej (ok. 10–20%), głównie ze względu na terminy wyjazdów poza 
szczytem sezonu turystycznego. Zróżnicowanie cenowe krajowych podró-
ży pielgrzymkowych jest relatywnie niewielkie, natomiast w grupie piel-
grzymek zagranicznych występują znaczące różnice cen, co jest efektem 
heterogeniczności produktu. 

5. Dystrybucja produktów pielgrzymkowych dużych touroperatorów odbywa 
się najczęściej przez pośredników turystycznych oraz przez Internet, nato-
miast małe biura podróży sprzedają swoje produkty bezpośrednio nabyw-
com indywidualnym lub organizatorom grup pielgrzymkowych. 

                                                 
6  Analizie poddano strony internetowe, katalogi, ulotki i inne materiały informacyjne, za-

wierające ofertę produktową na lata 2010–2011 (materiały pochodziły z dziesięciu biur turystycz-
no-pielgrzymkowych).  
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6. Promocja produktów turystyki pielgrzymkowej ma najczęściej miejsce na 
stronach internetowych biur podróży, w czasopismach oraz w rozprowa-
dzanych przez touroperatorów katalogach. Szczególne znaczenie ma upo-
wszechnianie informacji przez organizatorów grup pielgrzymkowych, ta-
kich jak: rady parafialne, szkoły czy zakłady pracy. 

 
2. Analiza postaw uczestników pielgrzymek w świetle wyników badań sonda-

żowych 
 
 Realizując cel badawczy, sformułowany jako zdiagnozowanie postaw uczest-
ników pielgrzymek względem oferowanych przez biura podróży produktów tury-
styki pielgrzymkowej, zaprojektowano i zrealizowano badanie sondażowe, którego 
przedmiotem uczyniono: 

 motywy uczestniczenia w podróżach pielgrzymkowych; 
 determinanty satysfakcji uczestników pielgrzymek krajowych i zagranicz-

nych, organizowanych przez biura podróży; 
 preferencje nabywców produktów turystyki pielgrzymkowej. 

 Badanie przeprowadzono wiosną 2010 roku metodą ankietową i objęto nim 
osoby, które brały udział w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych, organizo-
wanych zarówno przez biura podróży, jak i przez inne podmioty – rady parafialne, 
szkoły, uczelnie. Grupę badawczą stanowili mieszkańcy wszystkich województw 
dobrani metodą „dolepiania” i losowania sieciowego – snowball and network sam-
pling7, przy czym – z uwagi na cel i przedmiot badań – za uzasadnione uznano 
utworzenie struktury sieciowej złożonej wyłącznie z uczestników pielgrzymek. 
Dobór próby rozpoczęto od 12 osób, których kontakty umożliwiły zebranie 200 
wypełnionych kwestionariuszy, przy czym każde województwo reprezentowane 
było przez co najmniej 10 respondentów. Charakterystykę respondentów przedsta-
wiono w tabeli 1. 
 Określenie stopnia reprezentatywności próby nie jest możliwe, ponieważ nie 
jest znana struktura całej zbiorowości uczestników pielgrzymek, ale uzyskany sto-
pień zróżnicowania respondentów pod względem takich cech, jak: płeć, wiek, po-
ziom wykształcenia czy miejsce zamieszkania, upoważnia do sformułowania 
wstępnych wniosków opartych na wynikach zrealizowanego badania. Formy tury-
styki pielgrzymkowej, w których brali udział ankietowani, wyodrębnione na pod-
stawie dwóch kryteriów – położenia miejsca docelowego pielgrzymki oraz wyko-
rzystanego środka transportu – przedstawiono w tabeli 2. 
 

                                                 
7  J. Kowal, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1998, s. 33–34. 
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Tabela 1 
Charakterystyka uczestników badania ankietowego 

 
Cechy  

respondentów 
Warianty cech 

Liczba  

respondentów 

Udział  

procentowy 

Płeć  
kobieta 107 53,5 

mężczyzna 93 46,5 

Wiek 

do 25 lat 35 17,5 

26–40 lat 47 23,5 

41–55 lat 64 32,0 

powyżej 55 lat 54 27,0 

Wykształcenie 

wyższe 59 29,5 

średnie 95 47,5 

zawodowe 34 17,0 

podstawowe 12 6,0 

Miejsce  

zamieszkania 

miasto 142 71,0 

wieś 58 29,0 

Ogółem  200 100.0 
 
Źródło: opracowanie własne.  
 

Tabela 2 
Formy turystyki pielgrzymkowej, w których uczestniczyli ankietowani 

 

Formy turystyki pielgrzymkowej 

Respondenci 

liczba osób 
udział procentowy w ogólnej liczbie 

respondentów 

 

Pielgrzymka  

krajowa 

piesza 31 15,5 

przejazd autokarem 67 33,5 

razem 98 47,0 

 

Pielgrzymka  

zagraniczna 

przejazd autokarem 126 63,0 

przelot samolotem 19 9,5 

razem  145 72,5 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Respondenci byli uczestnikami pielgrzymek krajowych i zagranicznych, przy 
czym dominujący był udział wyjazdów autokarowych. Znacznie mniejsza liczba 
ankietowanych uczestniczyła w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę, relatywnie 
niewielki był również udział osób, które odbyły podróż lotniczą do Ziemi Świętej. 
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 Wskazywana w literaturze przedmiotu polaryzacja motywów podróży piel-
grzymkowych znalazła potwierdzenie w wynikach przeprowadzonego badania, co 
zobrazowano w tabeli 3. 
 

Tabela 3 
Motywy uczestnictwa ankietowanych w pielgrzymkach 

 

 

Pielgrzymki 
Motywy uczestnictwa 

Respondenci 

liczba  

osób 

udział  

procentowy 

Krajowe wyłącznie religijne 65 66,3 

religijno-poznawcze 29 29,6 

wyłącznie poznawcze 0 0,0 

inne 4 4,1 

razem  98 100,0 

Zagraniczne  wyłącznie religijne 14 9,6 

religijno-poznawcze 110 75,9 

wyłącznie poznawcze 18 12,4 

inne 3 2,1 

razem  145 100,0 
 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Zaprezentowane wyniki badania prowadzą do wniosku, że pielgrzymkowe 
podróże krajowe determinowane są przede wszystkim potrzebami religijnymi, pod-
czas gdy motywy uczestniczenia w pielgrzymkach zagranicznych są najczęściej 
złożone i mają równocześnie charakter religijny oraz poznawczy. Bardziej szczegó-
łowa analiza materiału badawczego pozwala na wskazanie pewnych zależności 
pomiędzy niektórymi cechami respondentów a deklarowanymi przez nich moty-
wami pielgrzymowania i preferencjami w zakresie nabywania produktów turystyki 
pielgrzymkowej, a mianowicie: 

1. Osoby starsze, słabiej wykształcone, zamieszkujące wsie i małe miasta mo-
tywowane są potrzebami przeżyć religijnych i uczestniczą przede wszyst-
kim w krajowych pielgrzymkach pieszych i autokarowych. 

2. Ludzie młodzi preferują dwie formy turystyki pielgrzymkowej – piel-
grzymki piesze oraz autokarowe pielgrzymki zagraniczne, wskazując przy 
tym motywy religijne i towarzyskie (głównie w przypadku pielgrzymek 
pieszych) oraz religijno-poznawcze bądź wyłącznie poznawcze (w odnie-
sieniu do zagranicznych destynacji pielgrzymkowych). 

3. Respondenci w średnim wieku i starsi mieszkańcy dużych miast deklarują 
najczęściej motywy religijno-poznawcze i wybierają głównie autokarowe 
pielgrzymki zagraniczne. 
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 Komercjalizacja produktu turystyki pielgrzymkowej następuje przede wszyst-
kim w biurach podróży. Uznano więc za celowe dokonanie identyfikacji najpopu-
larniejszych form podróży pielgrzymkowych organizowanych przez te podmioty 
rynkowe. Ponad 2/3 ankietowanych uczestniczyło w pielgrzymkach organizowa-
nych przez biura podróży, przy czym dominujący jest udział osób, które brały 
udział w wyjazdach do miejsc kultu religijnego poza granicami kraju (tabela 4). 
 

Tabela 4 
Uczestnictwo ankietowanych w pielgrzymkach organizowanych przez biura podróży 

 

Wyszczególnienie 

Respondenci 

liczba 

osób 

udział 

procentowy 

Uczestnicy organizowanych 

przez biura podróży  

pielgrzymek 

wyłącznie  

krajowych 

26 13,0 

krajowych 

i zagranicznych 

39 19,5 

wyłącznie 

zagranicznych 

69 34,5 

razem  134 67,0 

Uczestnicy pielgrzymek organizowanych przez pod-

mioty inne niż biura podróży 

66 33,0 

Ogółem  200 100,0 
 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 Podstawowym problemem marketingowego zarządzania biurem podróży jest 
maksymalizacja zadowolenia klienta z nabywanego produktu turystycznego, co 
znajduje odzwierciedlenie w dwóch wymiarach produktu turystycznego: w produk-
cie oczekiwanym oraz w produkcie psychologicznym, pozostającym w świadomo-
ści konsumenta8. Stąd też jednym z założonych celów badawczych była diagnoza  
i ocena istotności determinantów satysfakcji uczestników krajowych i zagranicz-
nych podróży pielgrzymkowych (tabele 5 i 6). Respondenci zostali poproszeni  
o przypisanie ocen punktowych w skali 1–5 wskazanym czynnikom satysfakcji, 
przy czym jedna ocena dotyczyła stopnia istotności czynnika, a druga odnosiła się 
do poziomu zadowolenia z konsumpcji pielgrzymkowego produktu biur podróży. 

                                                 
8  A. Panasiuk (red.), Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 76.  
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Tabela 5 
Poziom satysfakcji ankietowanych uczestników pielgrzymek krajowych  

organizowanych przez biura podróży 
 

Czynniki satysfakcji 

uczestników  

pielgrzymek 

Stopień istotności  

czynnika 

Średnia  

ocena  

satysfakcji 

respondentów 

w skali 1–5 

Stopień  

satysfakcji 

respondentów miejsce 

rankingowe 

średnia 

ocena  

w skali 1–5 

Przeżycia religijne 1 4,9 4,5 - 0,4 

Zgodność produktu z ofertą 2 4,7 4,2 - 0,5 

Sprawna organizacja piel-

grzymki 

3 4,4 3,6 - 0,8 

Wygoda podróży (przejaz-

du) 

4 4,0 3,3 - 0,7 

Jakość usług pilotażowych  

i przewodnickich 

5 3,9 4,0 + 0,1 

Standard usług noclego-

wych 

6 3,5 3,7 + 0,2 

Jakość i ilość posiłków 7 3,2 3,9 + 0,7 

Walory poznawcze podróży 8 2,4 3,0 + 0,6 

Ogólny przeciętny stopień satysfakcji respondentów - 0,8 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W opinii respondentów najistotniejszym czynnikiem satysfakcji uczestników 
pielgrzymek krajowych okazały się przeżycia religijne, ale za niemal równie ważne 
uznano: zgodność produktu z ofertą oraz sprawną organizację podróży. Mniejsze 
znaczenia dla ankietowanych miał standard usług cząstkowych, a za najmniej istot-
ne uznano walory poznawcze nabywanego produktu turystyki pielgrzymkowej. 
Analiza wyników badań prowadzi do wniosku, że oczekiwania respondentów nie 
zostały w pełni zaspokojone, szczególnie w odniesieniu do tych determinantów 
satysfakcji, które były dla ankietowanych najważniejsze. Podając przyczyny nie-
pełnego zadowolenia z duchowej sfery produktu, ankietowani wskazywali atmosfe-
rę i zachowania niektórych uczestników pielgrzymek poza miejscami kultu religij-
nego, głównie podczas przejazdów. 
 Inaczej przedstawiają się wyniki badania satysfakcji uczestników pielgrzymek 
zagranicznych, co zobrazowano w tabeli 6. 
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Tabela 6 
Poziom satysfakcji ankietowanych uczestników pielgrzymek zagranicznych,  

organizowanych przez biura podróży 
 

Czynniki satysfakcji 

uczestników  

pielgrzymek 

Stopień istotności  

czynnika 

Średnia ocena 

satysfakcji 

respondentów 

w skali 1–5 

Stopień  

satysfakcji 

respondentów 
miejsce 

rankingowe 

średnia ocena 

w skali 1–5 

Zgodność produktu  

z ofertą 

1 5,0 4,2 - 0,8 

Sprawna organizacja 

pielgrzymki 

2 4,9 4,0 - 0,9 

Przeżycia religijne 3 4,6 4,5 - 0,1 

Walory poznawcze 

podróży 

4 4,5 4,8 + 0,3 

Wygoda podróży  

(przejazdu) 

5 4,4 3,9 - 0,5 

Jakość usług pilotażo-

wych i przewodnickich 

6 4,3 4,4 + 0,1 

Standard usług noclego-

wych 

7 4,0 3,8 - 0,2 

Jakość i ilość posiłków 8 3,8 3,5 - 0,3 

Ogólny przeciętny stopień satysfakcji respondentów - 2,4 
 
Źródło: opracowanie własne.  
 
 W przypadku podróży zagranicznych, najważniejszymi czynnikami satysfak-
cji okazały się: zgodność produktu z ofertą i sprawna organizacja pielgrzymki. 
Przeżycia religijne znalazły się dopiero na trzecim miejscu rankingowym i uzyskały 
tylko minimalnie wyższą ocenę istotności od walorów poznawczych podróży. An-
kietowani deklarowali również większe, niż w odniesieniu do pielgrzymek krajo-
wych, oczekiwania względem standardu mieszczących się w produkcie usług cząst-
kowych. Wiąże się to niewątpliwie ze znacznie wyższą ceną pielgrzymek zagra-
nicznych oraz oczekiwaniami turystów, którzy w większości pragnęli nie tylko 
zaspokojenia potrzeb religijnych, ale także skorzystania z atrakcyjnej oferty tury-
stycznej, odpowiadającej poznawczym motywom podróżowania. Ogólny poziom 
satysfakcji uczestników pielgrzymek zagranicznych utrzymuje się poniżej oczeki-
wań, przy czym poszczególni respondenci wskazywali sprzeczne przyczyny braku 
zadowolenia – dla jednych atmosfera podróży była za mało, a dla innych zanadto 
religijna. Część ankietowanych oczekiwała większej atrakcyjności turystycznej 
wyjazdu, podczas gdy niektóre osoby twierdziły, że poznawcza sfera produktu 
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uniemożliwiała im pełnię przeżyć duchowych, związanych z religijnymi motywami 
pielgrzymowania. 
 Końcowa część badania dotyczyła przewidywanych zachowań respondentów 
oraz ich preferencji względem pielgrzymkowych produktów biur podróży. Spośród 
ankietowanych 47 osób nie zamierza w przyszłości brać udziału w jakichkolwiek 
formach turystyki pielgrzymkowej, dlatego też badaniu postaw przyszłych uczest-
ników pielgrzymek poddano tylko 153 respondentów (tabela 7). 
 

Tabela 7 
Preferencje ankietowanych w zakresie przyszłego uczestnictwa w turystyce pielgrzym-

kowej 
 

Produkty turystyki pielgrzymkowej Respondenci 

Kryterium  

klasyfikacji 
Rodzaj produktu Liczba osób 

Udział  

procentowy 

Organizator  

pielgrzymki organizowane przez 

biura podróży 

108 70,6 

pielgrzymki organizowane przez 

inne podmioty 

45 29,4 

razem  153 100,0 

Zasięg terytorialny 

wyłącznie pielgrzymki krajowe  23 15,0 

pielgrzymki krajowe i zagraniczne 31 20,3 

wyłącznie pielgrzymki zagraniczne  99 64,7 

razem  153 100,0 

Środek transportu 

pielgrzymka piesza 15 9,8 

podróż autokarem 120 78,4 

podróż samolotem 18 11,8 

razem  153 100,0 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Największa liczba ankietowanych, którzy zamierzają w przyszłości brać 
udział w pielgrzymkach, zainteresowana jest wyjazdami organizowanymi przez 
biura podróży. Najczęściej wskazywanymi produktami turystyki pielgrzymkowej, 
które zamierzają nabyć respondenci, są zagraniczne pielgrzymki autokarowe. Prefe-
rencje uczestników badania uzasadnia sprawniejsza organizacja i atrakcyjniejszy 
program produktów pielgrzymkowych oferowanych przez biura podróży niż  
w przypadku pielgrzymek organizowanych przez inne podmioty. Ponadto, zdaniem 
respondentów, podróż autokarem umożliwia lepsze zaspokojenie ich religijnych  
i poznawczych potrzeb, ponieważ na trasie przejazdu występują liczne walory natu-
ralne i kulturowe, a w trakcie podróży odwiedzane są miejsca kultu religijnego. 
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Podsumowanie 
 
 Produkt turystyki pielgrzymkowej analizowany z punktu widzenia celów mar-
ketingowego zarządzania biurem podróży, winien satysfakcjonować nabywcę  
w stopniu stymulującym jego przyszłe lojalnościowe zachowania rynkowe. Analiza 
oferty produktowej biur podróży oraz wyników badania postaw uczestników podró-
ży pielgrzymkowych pozwala na sformułowanie następujących uwag i wniosków: 

1. Produkty turystyki pielgrzymkowej oferowane przez biura podróży charak-
teryzuje znaczny stopień zróżnicowania pod względem miejsca docelowe-
go pielgrzymki, programu podróży oraz zakresu i standardu usług cząstko-
wych wchodzących w skład pakietu.  

2. Uczestnicy wyjazdów pielgrzymkowych przywiązują szczególne znaczenie 
nie tylko do przeżyć religijnych, ale również do innych cech nabywanego 
produktu turystyki pielgrzymkowej – do jego zgodności z ofertą, sprawnej 
organizacji oraz do walorów poznawczych podróży. 

3. Heterogeniczność motywacji podróży pielgrzymkowych utrudnia pełne do-
stosowanie produktu do oczekiwań klientów biur podróży, co obniża po-
ziom satysfakcji uczestników pielgrzymek. 

4. Istotną determinantą decyzji zakupu produktu turystycznego jest cena, więc 
touroperatorzy organizują większość pielgrzymek poza szczytem sezonu 
turystycznego, kiedy ceny usług cząstkowych ulegają znacznemu obniże-
niu, co zwiększa dostępność produktu dla osób o niższych dochodach. 

5. Zarówno duże, jak i niewielkie biura podróży wykorzystują Internet jako 
podstawowy instrument promocji oferowanych produktów pielgrzymko-
wych, natomiast internetowa rezerwacja i sprzedaż usług realizowana jest 
głównie przez dużych touroperatorów. 

 Reasumując powyższe rozważania, należałoby zauważyć, że kreowanie satys-
fakcjonującego nabywcę produktu turystyki pielgrzymkowej wymaga od biura 
podróży dobrej znajomości profilu konsumenta w tym segmencie rynku, w którym 
pozycjonuje produkt oraz znacznej elastyczności w kształtowaniu oferty rynkowej. 
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THE MARKETING ASPECTS OF A PILGRIM TOURISM PRODUCT 
CREATING 

 
 

Summary 
  
 The main attributes of a pilgrim tourism are religious motives of travelling and 
expectations of special spiritual experiences. Pilgrim tourism products, offered by travel 
agencies, should fulfil this expectation and in the same time correspond with other va-
roius no-tourist needs. Results of tourists preferations researsches show that members of 
pilgrim tourism travelling put their special attentions on religious feelings and other 
attributes of the bought pilgrim tourism product- for example its compliance with travel 
agencies’ offers, an efficient organisation and cognitive virtues of travelling. 
 

 Translated by Grażyna Dyrda 
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEWOZÓW AUTOKAROWYCH – ZNACZENIE  
DLA TURYSTYKI RELIGIJNEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Wśród podróży turystycznych Polaków dużą popularność zyskują wyjazdy do 
miejsc kultu religijnego. Jak wynika z danych Instytutu Statystyki Kościoła Kato-
lickiego, Polacy stanowią 20% wszystkich pielgrzymujących w Europie i 5% piel-
grzymów chrześcijan na świecie (dane za 2005 r.)1. Podróże do sanktuariów i in-
nych obiektów sakralnych odbywane są: pieszo, konno, rowerem, jak również przy 
wykorzystaniu konwencjonalnych środków transportu, np. autokaru. Przewozy 
autokarowe organizowane są przez biura podróży oraz przez parafie i dotyczą wy-
jazdów krajowych i zagranicznych. 
 Popularność, przewozu autokarowe w wyjazdach do miejsc kultu religijnego 
zawdzięczają między innymi gwarantowanej wygodzie polegającej na braku ogra-
niczeń wagowych bagażu oraz załatwieniu wszelkich formalności związanych  
z podróżą. Na ogół jest to też najtańsza forma podróżowania, często wymagająca 
jednak zapewnienia pasażerom odpowiedniego poziomu obsługi związanego ze 
stosunkowo długim czasem podróży i ciągłym kontaktem pasażerów z załogą2.  
 Nowa generacja autobusów przeznaczonych do obsługi ruchu turystycznego 
zapewnia turystom: panoramiczny widok z okien, klimatyzację, fotele wyposażone 
w pasy bezpieczeństwa, usługi kuchni pokładowej, lodówkę, barek, system audio-

                                                 
1  E.K. Czaczkowska, Polscy pielgrzymi na nowych szlakach, „Rzeczpospolita” z dn. 30 

lipca 2010. 
2 Por. Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 125. 
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wideo/DVD, dostępność toalety z umywalką, miejsca do leżenia, wygodną lokali-
zację przystanków, na których można dołączyć do wycieczki, co w rzeczywistości 
oznacza usługę „od drzwi do drzwi”3.  
 Jedną z istotniejszych cech przewozów tego typu jest bezpieczeństwo. Zdarza-
ją się tragiczne wypadki, takie jak na przykład: w Grenoble (2007 r.) czy na Wę-
grzech (pielgrzymka do Medjugorie, 2007 r.), jednak w ogólnym rozliczeniu jeśli 
chodzi o tę formę przewozów, to liczba zabitych i rannych jest tu relatywnie mniej-
sza niż w przypadku wyjazdów indywidualnych dokonywanych samochodami oso-
bowymi.  
 Celem artykułu jest identyfikacja elementów wpływających na bezpieczeń-
stwo przewozów autokarowych oraz jego analiza. 
 
 
1. Identyfikacja czynników wpływających na bezpieczeństwo podróży 
 
 Bezpieczeństwo jest bardzo szerokim pojęciem i w związku z tym rozpatry-
wane jest ono w różnych aspektach4. Jednym z problemów stanowiących przedmiot 
rozważań teoretyków i praktyków jest bezpieczeństwo w transporcie. Bezpieczeń-
stwo to oznacza właściwość systemu umożliwiającego działanie w określonych 
warunkach środowiskowych, bez wypadków i niepożądanych zdarzeń5. Z kolei 
definicja zamieszczona w Encyklopedii PWN odnosi się do bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i mówi, że jest to zdolność systemu człowiek–pojazd–droga do bezkoli-
zyjnego funkcjonowania, mierzona np. liczbą ofiar wypadków drogowych (zabici 
i ranni) na zarejestrowany pojazd lub na jednostkę długości drogi6. Bezpieczeństwo 
w przewozach pasażerskich oznacza zabezpieczenie pasażerów przed możliwością 
utraty życia, zdrowia, zranienia oraz przed utratą lub uszkodzeniem przewożonego 
mienia7 na każdym z etapów podróży środkami transportu pasażerskiego8. Biorąc 
pod uwagę przewozy pasażerów, w tym przewozy zorganizowane (między innymi 
wyjazdy do miejsc kultu religijnego), za najważniejsze czynniki wpływające na stan 
bezpieczeństwa uznaje się: umiejętności i doświadczenie kierowców, stan infra-

                                                 
3  H. Borne, A. Doliński, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa 1998, s. 86. 
4 T. Gądek-Hawlena, Rola służb celnych w kształtowaniu bezpieczeństwa w świetle postano-

wień wspólnotowych – zarys problemu, w: Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokal-
nej, red. A. Szecówka, J. Dzieńdziora, S. Musioł, Państwowa Wyższa Szkoła Zawdowa w Raci-
borzu, Racibórz 2008, s. 205. 

5  Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu  
w Polsce. Tom I, red. R. Krystek, WKŁ – Politechnika Gdańska, Warszawa 2009, s. 26. 

6  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3876791[dostęp_17.12.2010]. 
7  A. Koźlak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 110. 
8  Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 68. 
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struktury liniowej i punktowej, stan techniczny pojazdów, warunki pogodowe  
i drogowe, współpasażerowie (spokojni lub agresywni), co na każdym etapie po-
dróży jest istotne dla bezpieczeństwa9.  
 
 
2. Czynnik ludzki a bezpieczeństwo ruchu drogowego 
 
 Niebezpieczne zachowanie uczestników ruchu drogowego należy do zasadni-
czych problemów związanych z bezpieczeństwem tego ruchu. Na poziom bezpie-
czeństwa mają wpływ zarówno kierujący autokarami, jak i osoby, które są uczest-
nikami organizowanych wyjazdów, a także osoby postronne10. 
 Od umiejętności, kwalifikacji i zaangażowania kierowców zależy między 
innymi wykorzystanie środka transportu oraz bezpieczny przewóz uczestników 
wyjazdów do miejsc kultu religijnego11. Wśród niebezpiecznych zachowań kierow-
ców należy wymienić: nadmierną prędkość jazdy, nieudzielanie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe manewry, nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia 
dla pieszych i przejazdy rowerowe, niezachowanie bezpiecznej odległości. Nato-
miast do nieprawidłowych zachowań pieszych należą: nieostrożne wejście na jezd-
nię, nieprawidłowe przekraczanie jezdni i przekraczanie jezdni w nieprawidłowym 
miejscu12. 
 Wśród sprawców wypadków kierowcy autobusów stanowią dość małą grupę. 
Zagadnienie to zilustrowano w tabeli 1. 
 Jak wynika z danych ujętych w tabeli 1, kierowcy autokarów – są sprawcami 
0,3% wypadków, w tym 0,3% poszkodowanych ginie w wypadkach, gdy sprawcą 
jest kierowca autokaru, a 0,8% zostaje rannych. Dla przykładu kierowcy samocho-
dów osobowych odpowiedzialni są za 77,6% wypadków, w których ginie 75,7% 
osób i 78,9% jest rannych. Taki udział kierowców autokarów w wypadkach drogo-
wych jako sprawców, czyni przejazdy tego typu w miarę bezpiecznymi (przy 
uwzględnieniu umiejętności i doświadczenia kierowców).  
 Poza kierowcami sprawcami wypadków drogowych są piesi. Przyczyny wy-
padków spowodowanych przez pieszych ujęto w tabeli 2.  
 

                                                 
9  Por. Ibidem, s. 68. 
10  Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu  

w Polsce, t. I, red. R. Krystek, WKŁ – Politechnika Gdańska, Warszawa 2009, s. 60. 
11 Por. S. Marszałek, Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie, Śląska Wyższa 

Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice 2001, s. 44–45. 
12  Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu  

w Polsce, t. I, red. R. Krystek, WKŁ – Politechnika Gdańska, Warszawa 2009, s. 60. 
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Tabela 1 
Wypadki drogowe według pojazdów sprawcy w 2009 roku 

 
Pojazd sprawcy Wypadki Zabici Ranni 

Rower 1 770 160 1 670  

Motorower  1 024 41 1 157  

Samochód osobowy 27 190 2 375  37 285  

Autobus komunikacji publicznej 272 19 368 

inny 122 8 354 

Samochód 

ciężarowy 

bez przyczepy 1 678 182 2 293  

z przyczepą 817 98 1 139  

Ciągnik rolniczy 159 14 186 

Pojazd wolnobieżny 28 2 28 

Tramwaj, trolejbus 51 5 120 

Inny pojazd  170 13 213 

Pojazd nieustalony 612 28 669 
 
Źródło:  Wypadki drogowe w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowe-

go. Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010. 
 
 

Tabela 2 
Przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych w 2009 roku 

 
Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni 

Nieostrożne 

wejście na 

jezdnię 

Przed jadącym pojazdem 2 898 407 2 559  

Zza pojazdu, przeszkody 549 32 525 

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolo-

nym  

582 95 497 

Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle  408 39 373 

Stanie na jezdni, leżenie 296 144 163 

Chodzenie nieprawidłową stroną drogi 237 52 202 

Zatrzymanie się cofnięcie 43 2 42 
 
Źródło:  Wypadki drogowe w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowe-

go. Wydział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010. 
 
 W 2009 roku piesi spowodowali 5 015 wypadków (11,3% ogółu wypadków), 
w wyniku których śmierć poniosło 771 osób (16,9% ogółu zabitych), a obrażeń 
ciała doznało 4 361 osób (7,8% ogółu rannych). Przyczynami wypadków powodo-
wanych przez pieszych było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym po-
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jazdem (58% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), przekroczenie 
jezdni w miejscu niedozwolonym (11,6%), wejście na jezdnię zza pojazdu, prze-
szkody (10,9%), wejście na czerwonym świetle (8,1%)13. 
 
 
3. Tabor wykorzystywany w przewozach  
 
 Autobusy wykorzystywane do przewozów turystycznych są coraz lepiej wy-
posażone w urządzenia zapewniające bezpieczną i komfortową jazdę. Producenci 
autobusów oferują wiele udogodnień poprawiających bezpieczeństwo jazdy. O ile 
biura podróży oferują wyjazdy nowymi i komfortowymi autokarami, to w przypad-
ku wyjazdów organizowanych przez same parafie autokary często są stare i wysłu-
żone. Jednak – jak wynika z kontroli autokarów prowadzonych przez Inspekcję 
Ruchu Drogowego – stan techniczny autokarów poprawia się.  
 O bezpieczeństwo pasażerów autobusów dbają, poza państwem i przewoźni-
kami, sami ich producenci. Od kilku lat wszystkie nowo rejestrowane pojazdy mu-
szą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, a obowiązek korzystania z pasów 
przez kierowcę oraz pasażerów dotyczy wszystkich pojazdów, które są w nie wypo-
sażone. Obowiązek wyposażenia siedzeń w autobusach turystycznych w pasy bez-
pieczeństwa nakłada na producentów i importerów Unia Europejska. Europejscy 
producenci autobusów turystycznych zdecydowali również o wyposażaniu autobu-
sów w przeciwpożarowe systemy alarmowe. Urządzenia te montowane są w komo-
rze silnika oraz w obszarze nagrzewnic, gdyż w przypadku pożaru autobusu miej-
skiego lub turystycznego pożar wybucha najczęściej w komorze silnika14. 
 Działania państwa, przewoźników i producentów autobusów powodują, iż 
konstrukcja pojazdu lub jego stan techniczny są bardzo rzadko wskazywane za 
bezpośrednią przyczynę wypadku drogowego. Wpływ cech konstrukcyjnych pojaz-
du, jego wyposażenia i stanu bezpieczeństwa ruchu można rozpatrywać w dwóch 
ujęciach: prawdopodobieństwa wystąpienia zderzenia drogowego oraz jego skut-
ków. To powoduje, że istnieją dwa systemy bezpieczeństwa pojazdu: czynne – 
mechanizm i urządzenia, które pozwalają kierowy podjąć określone działanie przed 
zaistnieniem zdarzenia drogowego oraz bierne, które mają zmniejszyć skutki wy-
padku drogowego (np. pasy bezpieczeństwa)15. Wśród najczęściej wymienianych 
powodów wypadków drogowych spowodowanych niesprawnością techniczną po-
jazdu wymienia się braki w oświetleniu (rys. 1). 

                                                 
13  Wypadki drogowe w Polsce, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego. Wy-

dział Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2010, s. 33. 
14  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezpieczna-podroz-podczas-wakacji-2181879.html 

[dostęp 17.12.2010]. 
15  Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu  

w Polsce, t. I, red. R. Krystek, WKŁ – Politechnika Gdańska, Warszawa 2009, s. 68. 
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Rys. 1. Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu w 2009 roku 

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce, op.cit. 

 
 Analiza danych przedstawionych na rysunku 1 wskazuje, że, poza brakiem  
w oświetleniu, istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pojazdów są 
braki w ogumieniu, następnie usterki układu hamulcowego i kierowniczego oraz 
inne.  
 
 
4. Stan polskich dróg i ich bezpieczeństwo 
 
 Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ważny jest stan na-
wierzchni dróg, mający istotny wpływ na bezpieczeństwo. Sieć dróg o nawierzchni 
twardej w latach 20052009 w ujęciu regionalnym zaprezentowano w tabeli 3.  
 Dane przedstawione w tabeli 3 wskazują, że sieć drogowa w Polsce jest do-
brze rozwinięta i umożliwia dotarcie do większości miejsc kultu religijnego, w tym 
do głównych sanktuariów, takich jak: Jasna Góra, Łagiewniki, Licheń czy Kalwaria 
Zebrzydowska. Jednak stan dróg w Polsce w niektórych województwach jest bar-
dzo zły (rys. 2).  
 

braki w 
oświetleniu

41%

braki w 
ogumieniu

21%

inne usterki
6%

usterki układu 
hamulcowego

16%

usterki układu 
kierowniczego 

16%



Bezpieczeństwo przewozów autokarowych – znaczenie dla turystyki religijnej 265

Tabela 3 
Drogi publiczne o nawierzchni twardej w latach 2005–2009 (km) 

 

Województwo 
Długość dróg publicznych o nawierzchni twardej 

2005 2006 2007 2008 2009 
Dolnośląskie 18 098,7 18 200,3 18 262,0 18 253,1 18 368,5  
Kujawsko-pomorskie 14 109,5 14 174,2 14 394,2 14 608,8 15 139,9 
Lubelskie 18 158,3 18 263,4 18 511,8 18 811,7 19 581,6  
Lubuskie 8 056,4 8 079,1 8 276,6 8 134,2 8 242,3 
Łódzkie 16 489,9 16 804,1 17 018,0 17 219,4 18 171,1 
Małopolskie 21 915,6 22 072,8 22371,9 22 561,2 22 469,1 
Mazowieckie 29 566,6 30 032,3 30 567,0 31 011,8 32 959,2 
Opolskie 8 362,7 8 362,8 8 394,9 8 405,5 8 608,8 
Podkarpackie 14 030,3 14 127,1 14 315,4 14 494,3 14 790,9 
Podlaskie 11 013,1 11 031,0 11 248,5 11 356,9 11 848,2 
Pomorskie 11 498,6 11 581,7 11 730,9 11 825,7 11 831,3 
Śląskie 20 183,1 20 215,9 20 220,2 20 286,0 20 990,9 
Świętokrzyskie 12 084,2 12 189,3 12 360,3 12 525,4 12 982,6 
Warmińsko-mazurskie 13 352,3 12 230,6 12 331,0 12 354,7 12 465,6 
Wielkopolskie 25 122,2 25 396,3 25 791,5 26 208,9 26 790,2 
Zachodniopomorskie 12 739,9 12 781,6 13 115,5 13 175,3 13 565,9 

 
Źródła:  Turystyka polska w 2004 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, Warsza-

wa 2005, Turystyka polska w 2007 roku. Układ regionalny, Instytut Turystyki, 
Warszawa 2008, Transport – wyniki działalności w 2008 roku, GUS, Warsza-
wa 2009, Transport – wyniki działalności w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010. 

 
Rys. 2.  Stan nawierzchni dróg krajowych w poszczególnych województwach w 2008 

roku 

Źródło:  Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych na koniec 2008 r., GDDKiA, 
Warszawa, styczeń 2009. 
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 Na podstawie rysunku 2 można stwierdzić, że podlaskie i lubuskie to woje-
wództwa, w których stan nawierzchni dróg jest najlepszy w Polsce. Występuje tu 
również najmniejszy odsetek dróg o złym stanie nawierzchni. Także w wojewódz-
twie zachodniopomorskim odsetek dróg o dobrym stanie nawierzchni jest wysoki 
(62%). Najgorzej jest w województwie małopolskim, gdzie aż 32% dróg jest  
w złym stanie, a 21% – w stanie niezadowalającym16. Taki stan niewątpliwie ma 
wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz 
ekspertów z Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądo-
wej wynika, że w Polsce w latach 2007–2009 stan polskich dróg pod względem 
bezpieczeństwa znajdował się na bardzo niskim poziomie (rys. 3).  
 Analizując zaprezentowaną mapę i zapoznając się z Programem Oceny Ryzy-
ka na Drogach EuroRAP, można stwierdzić, że17: 

 50% długości dróg krajowych to „czarne odcinki” o najwyższym poziomie 
ryzyka; 

 do 60% wszystkich wypadków z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi 
na drogach krajowych dochodzi na „czarnych odcinkach”; 

 zaledwie 9% długości dróg krajowych spełnia kryteria małego i średniego 
ryzyka przyjętego przez EuroRAP18 dla podstawowej sieci dróg (są to od-
cinki autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych); 

 80% długości dróg krajowych to „czarne i czerwone odcinki”, na których 
należy podjąć niezbędne działania zmierzające do obniżenia poziomu ry-
zyka o 2 klasy. 

 Jak wynika z mapy, dojazd do głównych sanktuariów w Polsce, takich jak: 
Jasna Góra, Łagiewniki, Licheń, wiąże się z dość dużym ryzykiem.  
 
 

                                                 
16  Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych na koniec 2008 r., GDDKiA, Warszawa, 

styczeń 2009, s. 18. 
17  www.dziennik.pl/drukowanie/304869 (15.12.2010). 
18  EuroRAP jest to Europejski Program Oceny Dróg pod względem ich bezpieczeństwa. 

Wieloletnia idea Unii Europejskiej, której mottem jest „Bezpieczne drogi ratują życie”. Idea 
EuroRAP narodziła się w roku 2001 w postaci wniosku kilku europejskich klubów automobilo-
wych o ustanowienie przez Komisję Europejską projektu badawczego pod nazwą „Program oceny 
ryzyka na drogach”. Celem projektu jest opisanie istniejącej sieci drogowej syntetycznym wskaź-
nikiem ryzyka, używając skali od 1 do 5. Taka ocena jakości warunków drogowo-ruchowych 
umożliwiałaby administracji drogowej skalowania wielkości ryzyka, a użytkownikom dróg dawa-
łaby zrozumiałą ocenę wielkości zagrożenia zdrowia i życia w ruchu drogowym. 
http://www.pzm.pl/strona_glowna/EuroRAP (19.12.2010). 
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Rys. 3. Mapa śmierci na polskich drogach 

Źródło: http://motoryzacja.interia.pl/wydarzenie/uzywane/news/to-sa-drogi-smierci/ 
zdjecie/polska-nie-nalezy-do-bezpiecznych-krajow,4349630 (17.12.2010). 

 
 
5. Pozostałe zagrożenia 
 
 Wśród czynników wpływających na bezpieczeństwo podróży do miejsc kultu 
religijnego autokarami wymieniono także warunki atmosferyczne. Należy zauwa-
żyć, że do zdecydowanej większości wypadków dochodzi w czasie kiedy warunki 
atmosferyczne są dobre (tabela 4). 
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Tabela 4 
Wpływ warunków atmosferycznych na liczbę wypadków drogowych 

 
Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni 

Dobre warunki atmosferyczne 27 226 2 738 34 206  

Pochmurno 10 303 1 117 12 213  

Opady deszczu 5 276 587 6 801  

Opady śniegu, gradu 1 952 183 2 587  

Oślepiające słońce 635 38 843 

Silny wiatr 279 47 331 

Mgła, dym 505 88 667 
 
Źródło: Wypadki drogowe w Polsce, op.cit. 
 
 Ujęte w tabeli 4 dane wskazują, że warunki atmosferyczne mają ograniczony 
wpływ na liczbę wypadków, gdyż do 32% z nich dochodzi przy dobrych warunkach 
pogodowych. Często wypadki zdarzają się gdy jest pochmurno lub deszczowo, 
stosunkowo rzadko mają miejsce przy silnym wietrze. Uwzględniając z kolei porę 
dnia, należy zauważyć, że do największej liczby wypadków dochodzi w ciągu dnia 
(rys. 4).  
 

 
 

Rys. 4. Wypadki i ich skutki w poszczególnych porach dnia 

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce, op.cit. 
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 Jak wynika z danych procentowych, do 67,5% wypadków dochodzi przy 
świetle dziennym, do 14,6% w nocy, gdy droga jest oświetlona, do 10,3% w nocy, 
gdy droga jest nieoświetlona, a do 7,6% o świcie lub po zmroku.  
 
 
Podsumowanie  
 
 Podsumowując rozważania dotyczące bezpieczeństwa przewozów autokaro-
wych i ich znaczenia dla turystyki religijnej, można zauważyć, iż najważniejszym 
elementem podróży do miejsc kultu religijnego, poza wymiarem duchowym, jest 
bezpieczeństwo, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami.  
 Przedstawione w artykule treści wskazują, iż poziom bezpieczeństwa w Polsce 
znajduje się na niskim poziomie, czego dowodzi przeprowadzona analiza danych 
ujętych w tabelach oraz zaprezentowana mapa ryzyka na polskich drogach. Należy 
podkreślić, że liczba wypadków spowodowanych przez autobusy oraz liczba osób 
zabitych i rannych w tych zdarzeniach (niższa w stosunku do innych pojazdów na 
drogach), a także regulacje prawne i starania producentów autokarów i organizato-
rów wyjazdów grupowych wpływają na to, że podróżowanie autokarem do sanktu-
ariów i innych obiektów kultu religijnego autokarami można uznać za bezpieczne.  
 
 

SAFETY OF COACH TRANSPORTS – MEANING FOR THE RELIGIOUS 
TOURISM 

 
 

Summary 
 
 Amongst many modes of transport used in travels for places of worship religious 
coaches are often used. Coach transports have a lot of virtues. As one from essential 
there is a safety of the travel. In the article chosen factors affecting the safety of coach 
transports were identified as well as on the basis of statistical data they made analysis of 
the state of the safety of transports of this type. 
 

Translated by Teresa Gądek-Hawlena 
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Wstęp 
 
 Zagadnienia związane z rolą samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki są 
obecnie coraz powszechniej podejmowane i analizowane z różnych punktów wi-
dzenia. Na problem spogląda się najczęściej pod kątem zarządzania turystyką  
w ujęciu lokalnym i tworzenia produktów turystycznych, planowania przestrzenne-
go, czasem w związku z agroturystyką.  
 Tematykę zbliżoną do zaproponowanej w artykule podejmowała L. Przybyl-
ska (2007), analizując formy współpracy sanktuarium z samorządem terytorialnym 
w Gdyni. Z kolei A. Jackowski (2008) przedstawił Kraków jako międzynarodowe 
centrum turystyki religijnej i w ramach tego zagadnienia odniósł się do kwestii jej 
zaktywizowania na terenie miasta. Niemniej jednak rzadko mówi się o roli samo-
rządu lokalnego w rozwoju turystyki religijnej, choć odgrywa ona znaczącą rolę  
w tworzeniu wielu produktów turystycznych. Złożoność problemu potęguje fakt, że 
wiele działań podejmowanych przez władze lokalne w dziedzinie turystyki wpływa, 
a także daje podstawy dla rozwoju turystyki religijnej i trudne jest ich rozdzielenie. 
Niejednokrotnie sama współpraca władz samorządowych z instytucjami kościelny-
mi w tym względzie bywa trudna. Tymczasem właściwe, harmonijne, wielostronne 
i wspólne działania jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych 
i ich zrzeszeń, organizacji pozarządowych, także instytucji kościelnych oraz spo-
łeczności lokalnych mają ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki religijnej.  
W artykule dokonano przeglądu oraz analizy funkcji pełnionej przez samorząd 
gminy Kraków w rozwoju oraz propagowaniu turystyki religijnej i pielgrzymkowej. 
Podjęto też próbę identyfikacji najważniejszych problemów, jakie pojawiają się  
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w związku z tego rodzaju działalnością. Celem opracowania jest więc analiza ak-
tywności władz lokalnych w zakresie turystyki religijnej i pielgrzymkowej na przy-
kładzie Krakowa.  
 
  
1. Pojęcie samorządu terytorialnego oraz jego kompetencje w zakresie tury- 

  styki na szczeblu gminy 
 
 Samorząd terytorialny według definicji zawartej w Europejskiej Karcie Samo-
rządu Terytorialnego oznacza „prawo i zdolność społeczności lokalnych, w grani-
cach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw 
publicznych na ich własną odpowiedzialność i interesie ich mieszkańców”1. Pod-
stawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce jest gmina. Zakres jej dzia-
łania oraz zadania szczegółowo określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (DzU 1990, nr 16, poz. 95). Zadania własne gminy obejmują między 
innymi sprawy turystyki. Do kompetencji gmin w tym zakresie należy przede 
wszystkim: 

 prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których 
świadczone są usługi hotelarskie i prawo kontrolowania obiektów, w któ-
rych są świadczone usługi hotelarskie; 

 utrzymanie, remont lub przebudowa i rozbudowa obiektów i urządzeń 
sportowych i turystycznych na terenie gminy; 

 tworzenie korzystnych warunków podejmowania działalności gospodarczej 
w sferze turystyki na terenie gminy; 

 prowadzenie instytucji kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku działają-
cych na terenie gminy; 

 dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych  
i stowarzyszeń turystycznych mających siedzibę na terenie gminy; 

 planowanie rozwoju przestrzennego i zagospodarowania terenu, m.in.  
w obiekty sportowe, rekreacyjne i turystyczne; 

 wspieranie organizacyjne i finansowe stowarzyszeń i organizacji turystycz-
nych działających na terenie gminy; 

 rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej (np. transportowej)  
i społecznej; 

 -realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w ramach zajęć 
szkolnych (w tym tak zwane „zielone szkoły”); 

                                                 
1  Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 paź-

dziernika 1985 r. DzU 1994, nr 124, poz. 607. 
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 działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kultu-
rowego; 

 promocja gminy2. 
 
 
2. Kraków jako ośrodek turystyki religijnej i pielgrzymkowej 
 
 Kraków to jedno z najczęściej odwiedzanych centrów pielgrzymkowych  
w Polsce. Tradycje miasta jako ośrodka pielgrzymkowego sięgają XII wieku3. 
Przez stulecia głównymi miejscami, do których przybywali pielgrzymi w Krakowie 
były katedra na Wawelu i Skałka (kult św. Stanisława oraz św. Jadwigi). Współ 
cześnie oprócz nich wiodącą rolę pełnią: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach i Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile4. Dynamicznie rozwijające 
się w ostatnich latach centrum pielgrzymkowe w Łagiewnikach gromadzi rocznie 
ponad 2 miliony pielgrzymów ze 100 krajów świata. Goście zagraniczni, stanowią-
cy około 25% ogółu pątników, pochodzą głównie z państw leżących na kontynencie 
europejskim (78%) oraz z Ameryki Północnej (17%)5. Jak pisze F. Mróz, w najbliż-
szych latach powiększy się zasięg przestrzenny i liczba pielgrzymów przybywają-
cych do sanktuarium łagiewnickiego. Mróz szacuje, że liczba ta wzrośnie do 3 mln 
rocznie6. Takie prognozy wymagają już teraz podjęcia właściwych działań. Ich 
przejawem jest na przykład fakt, że Dom Duszpasterski – Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach widnieje w gronie członków Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej7. Sanktuarium łagiewnickie to miejsce kultu Miłosierdzia Bożego  
i św. Faustyny, związane jednocześnie z postacią Jana Pawła II. Zaliczone zostało 
wraz z dzielnicą Starego Miasta w obrębie Plant, Wawelem, Kazimierzem oraz 
zespołami klasztornymi w Tyńcu Mogile i na Bielanach do obszarów o najwyższej 
randze walorów kulturowych dla turystyki przyjazdowej8. Poza analizowanym 
ośrodkiem Kraków pełen jest miejsc związanych z życiem i działalnością Ojca 
Świętego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie turystów i pielgrzymów powstała 

                                                 
2  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sport i Turystyki, Warszawa 

2008, s. 43–44. 
3  A. Jackowski, Kraków światowe centrum pielgrzymkowe, Wspólnota Małopolska 2006, 

http://www.sgpm.krakow.pl/artykuly/formatka.php?idwyb=238, 17.11.2010. 
4  A. Jackowski, Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej, Alma Mater 

miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ośrodek Informacji i Promocji UJ Kra-
ków, nr 109 (2008), s. 114–120. 

5  Ibidem. 
6  F. Mróz, Geneza i funkcjonowanie sanktuariów Bożego Miłosierdzia w Polsce, „Peregri-

nus Cracoviensis” 2008, z. 19, s. 60. 
7  http://www.mot.krakow.pl/index,a,k.html (26.11.2010). 
8  Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy, Insty-

tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 69. 



Izabela Kapera 274 

trasa turystyczna „Ścieżkami Jana Pawła II”. Uczestnicy turystyki religijnej zainte-
resowani są także innymi szlakami przebiegającymi zarówno przez miasto, jak  
i poza jego terenem, w tym Małopolskim Szlakiem Architektury Drewnianej. Pod-
kreślić należy, że Kraków jest jednocześnie miejscem etapowym, z którego piel-
grzymi udają się do innych sanktuariów w Małopolsce, w kraju, a nawet w Europie. 
Stanowi przy tym ośrodek kultu religijnego wyznawców judaizmu.  
 Znaczenie miasta w dziedzinie turystyki religijnej potwierdzają dane dotyczą-
ce wielkości ruchu turystycznego. Według szacunków autorów raportu Ruch tury-
styczny w Krakowie w 2009 rok do miasta przyjechało 5 850 000 turystów, z czego 
1 950 000 stanowili turyści zagraniczni9. Wśród celów przyjazdów Polaków i gości 
zagranicznych dominowało zwiedzanie zabytków i wypoczynek. Na cel religijny 
wskazywało 3,35% ogółu Polaków i obcokrajowców przyjeżdżających do Krakowa 
w 2009 roku, a na odnowę duchową 1,9% z nich10. Powyższe dane dotyczą sytuacji, 
gdy respondenci mieli wielokrotny wybór możliwości odpowiedzi na pytanie o cel 
przyjazdu do Krakowa. Z kolei poproszeni o dokonanie pojedynczego typowania, 
odwiedzający w 6,56% wskazywali cel religijny i w 2,10% na odnowę duchową11. 
Analizując dane od 2003 roku, można zaobserwować w niektórych latach wzrost,  
w innych zaś spadek liczby osób wskazujących cel religijny jako główny powód 
odwiedzin w Krakowie. Generalnie od 2003 roku liczba ta wzrosła od 0,6% do 
6,56% w 2009 roku12. Wśród atrakcji wskazywanych przez respondentów te zwią-
zane z turystyką religijną osiągnęły w rankingu wysokie miejsca. Na drugim miej-
scu uplasowały się: Wawel i komnaty, katedra, dzwon Zygmunta oraz smok. Trze-
cie miejsce zajęła dzielnica Kazimierz (synagogi, kawiarnie, koncerty itd.), kolejne 
– Bazylika Mariacka. Na siódmym miejscu było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, a Opactwo Ojców Benedyktynów w Tyńcu na jedenastym13.  
 
 
3. Działania władz samorządowych dla rozwoju turystyki religijnej i piel-

grzymkowej w gminie Kraków 
 
 Kraków jest gminą miejską i jednocześnie miastem na prawach powiatu. Po-
wierzchnia Krakowa wynosi 327 km2, a liczba ludności kształtuje się na poziomie 
755 000.  
 Za kwestie związane z promocją i rozwojem turystyki w Urzędzie Miasta 
Krakowa odpowiada przede wszystkim Biuro Marketingu Turystycznego Miasta,  
                                                 

9  Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy. Projekt zrealizowany przez 
Małopolską Organizację Turystyczna na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2009.  

10  Ibidem, s. 65. 
11  Ibidem, s. 70. 
12  Ibidem, s.70. 
13  Ibidem, s. 123. 
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w ramach którego działają: Referat Rozwoju Turystyki, Referat ds. Organizacyj-
nych i Koordynacji Marketingu Turystycznego, Referat Biuro Kongresów, Referat 
Promocji Turystycznej. Należy zaznaczyć, że wiele zadań oraz działań wpływają-
cych na rozwój turystyki (pośrednio lub bezpośrednio) znajduje się w kompeten-
cjach innych biur i wydziałów. Są to na przykład: Biuro Infrastruktury Miasta, Biu-
ro Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Kształtowania Środowiska, Wy-
dział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych. 
W bieżącym roku zarządzeniem nr 409/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 
marca 2010 roku w urzędowych strukturach powstał Zespół Zadaniowy do spraw 
rozwoju turystyki religijnej. W jego skład weszli między innymi przedstawiciele 
małopolskich urzędów, archidiecezji krakowskiej, naukowcy. W wyniku prac ze-
społu powstał plan działań, który po zatwierdzeniu zostanie przyjęty do realizacji  
i upubliczniony. 
 
 
4. Turystyka religijna i pielgrzymkowa w Strategii rozwoju turystyki w Krako-

wie na lata 2006–20013 i wybranych dokumentach planistycznych 
 
 Realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 
2006–2013 leży w gestii Referatu Rozwoju Turystyki. Omawiany dokument został 
przyjęty uchwałą nr CXIV/1167/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 roku 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006–201314. 
Kwestie związane z turystyka religijną i pielgrzymkową uwzględniono już na wstę-
pie przy określaniu wizji Krakowa. Według niej miasto w 2013 roku będzie „cen-
trum turystyki kulturowej, kongresowej i religijnej”15, a Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach „ważnym celem pielgrzymek i miejscem wielkich zgro-
madzeń wiernych z całego świata”16. Wyróżniony został też produkt turystyczny 
„Odwiedzanie miejsc kultu, uczestnictwo w uroczystościach religijnych” (tabela 1). 
 W ramach sześciu wskazanych w strategii priorytetów głównie dwa wykazują 
związek z turystyką religijną. Na priorytety składają się cele szczegółowe, a te  
z kolei zawierają zadania. Zadania odnoszące się do turystyki religijnej zostały 
omówione w tabeli 2.  
 

                                                 
14 http://www.bip.krakow.pl/?id=32&sub=struktura&query=id%3D10875%26amp%3Bpz 

%3 D2 (26.11.2010). 
15  Strategia rozwoju turystyki w Krakowie na lata 2006–20013. 
16  Ibidem. 
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Tabela 1 
Produkt turystyczny Krakowa – „Odwiedzanie miejsc kultu, uczestnictwo w uroczysto-

ściach religijnych” 
 

Główny motyw  
przyjazdu 

Odwiedzanie miejsc kultu, uczestnictwo  
w uroczystościach religijnych 

Elementy 
produktu  

Walory  Miejsca kultu religijnego, w tym głównie Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach 

 Uroczystości religijne związane z ważnymi świętami  
i wydarzeniami w roku  

 Pozostałe budynki sakralne miasta 

 Dzielnica historyczna (spacery) 

 Zwiedzanie wybranych obiektów zabytkowych 

 Wycieczki do miast kultu położonych poza Krakowem (Wa-
dowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Częstochowa) 

 W przypadku grup żydowskich głównie zabytki Kazimierza, 
Podgórze oraz Oświęcim 

Infrastruktura  Dostępność komunikacyjna miasta, głównie drogowa, kolejowa 

 Oznakowanie dróg dojazdu do miejsc kultu 

 Stan sieci drogowej 

 Dostępność miejsc kultu dla środków komunikacji miejskiej 

 Baza noclegowa w sąsiedztwie miejsc kultu 

 Tania baza noclegowa przystosowana do przyjmowania grup 

 Sprzedaż dewocjonaliów. Parkingi, także dla autokarów 
Cechy produktu  Krótkie pobyty, 13 dni, często w czasie weekendu 

Lokalizacja w przestrzeni 
miasta 

 Łagiewniki, centralna część miasta, inne miejsca w mieście 
(Mogiła, Nowa Huta-Arka Pana, Prądnik Czerwony Ecco Ho-
mo, Tyniec, Zwierzyniec) 

Możliwości rozwoju produk-
tu 

 Zabytki historyczne miasta, muzea, wydarzenia kulturalne 
(wybrane imprezy cykliczne, min. powiązane z tematyką reli-
gijną) 

 Masowe imprezy  spotkania powiązane z tematyką religijną 

 Kursy, warsztaty, spotkania rekolekcyjne 

 Rozwijanie infrastruktury: bary szybkiej obsługi w sąsiedztwie 
miejsc kultu, infrastruktura sanitarna przystosowana do po-
przyjmowania dużej liczby osób, urządzone tereny zielone 

Rynki docelowe  Turystyka krajowa grupowa (z przewagą osób starszych). 
Wybrane rynki turystyki zagranicznej (Włochy, USA, Słowa-
cja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Austria) – głównie przyjazdy 
grupowe, grupy żydowskie 

Potencjał produktu  Duży, wzrastający w wybranych miejscach w przestrzeni 
miasta, zwłaszcza w powiązaniu z kultem Sługi Bożego Jana 
Pawła II 

 
Źródło: Strategia rozwoju turystyki…, op.cit., s. 18–19. 
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Tabela 2 
Priorytety i zadania związane z turystyką religijną w ramach Strategii rozwoju turystyki 

w Krakowie na lata 2006–20013 
 

Priorytet 
Zadanie bezpośrednio związane  

z turystyka religijną 
Priorytet I. Nowoczesna infrastruktura 
turystyczna i okołoturystyczną 

Zadanie I. 1. 12. Zagospodarowanie obszaru 
wokół Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie-Łagiewnikach 

Priorytet III. Wzmocnienie pozycji Krako-
wa na rynku turystycznym 

Zadanie III. 1. 2. Wzbogacanie oferty Krakowa 
w zakresie turystyki religijnej 

 
Źródło: Strategia rozwoju…, op.cit., s. 33 i 38. 
 
 Dokumentem strategicznym, w którym także znajdują się odniesienia do tury-
styki jest Strategia promocji Krakowa na lata 2008–2012. Z turystyką religijną 
szczególnie związane są priorytety II i III (tabela 3).  
 

Tabela 3 
Priorytety i zadania związane z turystyką religijną w ramach Strategii promocji Krako-

wa na lata 2008–2012 
 

Priorytet Zadanie 
Priorytet II. Promocja poczucia dobrobytu 
wspólnoty mieszkańców Krakowa 

2.2.2. Ekumeniczna promocja wyznaniowa:  

 uczestnictwo w promowaniu i wsparciu 
krakowskich kościołów w ochronie i konser-
wacji zabytków sakralnych; pomoc w uzy-
skiwaniu funduszy UE, 

 opracowanie promocji specjalnych ofert 
rocznicowych i ofert dla pielgrzymów 

 wspieranie infrastruktury turystyki piel-
grzymkowej, 

 projekty ekumeniczne 
Priorytet III. Pobudzanie turystyki oraz 
integracji i rozwoju środowiska turystycz-
nego Krakowa 

3.2.1. Wzmocnienie pozycji Krakowa na krajo-
wym i europejskim rynku turystycznym.  
W związku z turystyką religijną: 

 inicjowanie i promocja pobudzających tury-
stykę wydarzeń naukowych, gospodarczych, 
politycznych religijno-pielgrzymkowych, 

 promocja turystyki religijno-pielgrzymkowej 
we współpracy z Kościołem 

 
Źródło: Strategia promocji Krakowa…, op.cit., s. 57–58 i 60. 
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 Nadmienić należy, że w dokumencie strategicznym dotyczącym rozwoju tury-
styki dla całego województwa małopolskiego również poruszono kwestie dotyczące 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Wskazano na produkty turystyki małopolskiej 
mające największe szanse rozwoju na poszczególnych obszarach. Wśród nich zna-
lazły się turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa17.  
 
 
5. Realizacja zadań ujętych w Strategii rozwoju turystyki w Krakowie na lata 

2006–20013 i inne aspekty działalności władz samorządowych w kwestii 
rozwoju turystyki religijnej oraz pielgrzymkowej 

 
 Wiele działań podejmowanych przez władze lokalne w dziedzinie turystyki 
daje podstawy dla rozwoju turystyki religijnej, a także na ten rozwój wpływa i trud-
ne jest ich rozdzielenie. Tworzenie infrastruktury turystycznej wraz z budową par-
kingów podziemnych, rozwój sieci informacji miejskiej, organizacja kulturalnych 
imprez masowych i innych wydarzeń (np. Festiwal Misteria Paschalia, Festiwal 
Sacrum-Profanum, Noc Cracovia Sacra), prowadzenie badań, monitoringu, szkoleń 
w zakresie turystyki – wszystkie te działania nie pozostają bez wpływu na rozwój 
turystyki religijnej. Działania w zakresie promocji sprzyjają temu, że Kraków jest 
rozpoznawalny na świecie, również przez pielgrzymów. Jednym przejawów tego 
rodzaju aktywności jest uczestnictwo urzędników wraz z przedstawicielami Kościo-
ła w targach tematycznie związanych z turystyką religijną, które miały miejsce  
w Rzymie.  
 Niektóre z efektów prac w zakresie turystyki religijnej i pielgrzymkowej zo-
stały przedstawione w sprawozdaniach z realizacji strategii rozwoju turystyki  
w Krakowie. Z tych dokumentów wynika, że: 

1. Zrealizowano wiele spotkań tematycznych, konferencji, warsztatów (w tym 
dotyczące powołania wspominanego uprzednio zespołu zadaniowego);  

2. Zostały opracowane, wydrukowane i rozdysponowane materiały informa-
cyjno-promocyjne. Owe publikacje ukazują się od wielu lat. Poza tym in-
formacja na temat wydarzeń religijnych oraz obiektów sakralnych dostępna 
jest w Sieci Informacji Miejskiej i w Diecezjalnym Centrum Informacji18. 
W ramach działań promocyjnych i chęci przyciągania turystów oraz pątni-
ków powstał pomysł przygotowania serii kilkuminutowych filmów o Kra-
kowie; 

                                                 
17  Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008–2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008. 
18  Kraków a sacroturystyka: miasto odpowiada, 09.08.2009 Aktualności Kraków 

http://fdp123.nazwa.pl/turystyka/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=77&cn
tnt01returnid=34&cntnt01returnid=34 (23. 11. 2010). 
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3. Zrealizowano nowe propozycje tematyczne dotyczące turystyki religijnej  
w ramach podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych miasta; 

4. Wydane zostały zezwolenia na przejazdy autobusu turystycznego według 
uzgodnionej trasy obejmującej odcinek pl. Bohaterów Getta–Łagiewniki–
pl. Wolnica–Wawel;  

5. W związku z zadaniem „Zagospodarowanie obszaru wokół Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach” podjęto prace mające na 
celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej w rejonie Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się”. Budowa centrum poprzedzona dwuletnimi 
przygotowaniami została rozpoczęta w roku 2008. Kamień węgielny po-
święcił na krakowskich Błoniach w 2006 roku papież Benedykt XVI.  
W tym samym roku Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Metropo-
lita Krakowski Stanisław Dziwisz podpisali list intencyjny określający kie-
runki współdziałania w zakresie zamiany gruntów, której celem było 
umożliwienie utworzenia Centrum Jana Pawła II, a także rozwój lokalnej 
infrastruktury drogowej19.  

 Wspomnieć należy o powołaniu z dniem 1 stycznia 2009 roku Instytut Dialo-
gu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Umowę dotyczącą utworzenia nowej 
instytucji kultury podpisali (w obecności księdza kardynała Stanisława Dziwisza 
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego) Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego Leszek Zegzda, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Prezes 
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”20. Instytut powstał w celu zachowania  
i promowania dziedzictwa Ojca Świętego oraz dialogu między religiami i kultura-
mi.  
 Poza wyżej wymienionymi działaniami władze samorządowe wspierają wiele 
inicjatyw związanych z przedsięwzięciami o charakterze kulturalno-religijnym  
i angażują się w pomoc przy odnowie zabytkowych obiektów sakralnych. W ra-
mach planu opracowanego przez „Zespół Zadaniowy do spraw rozwoju turystyki 
religijnej” przewidziano wiele zamierzeń, których realizacja zapewne przyczyni się 
do aktywizacji miasta w tej dziedzinie. Sam zaś zespół stanowi płaszczyznę poro-
zumienia i wymiany poglądów przedstawicieli różnych środowisk zainteresowa-
nych rozwojem turystyki religijnej. Jej znaczenie wydają się doceniać także PKS, 
które uruchomiły połączenie z Warszawy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach. Podczas podróży pasażerowie mogą obejrzeć film o sanktuarium  
i św. Faustynie, dostępna jest też prasa katolicka i materiały informacyjne.  
 

                                                 
19  http://www.krakow.pl/aktualnosci/2968,26,komunikat,rosnie_centrum_jana_pawla_ii_. 

html (26.11.2010). 
20  http://www.idmjp2.pl/historia (26.11.2010). 



Izabela Kapera 280 

Podsumowanie 
 
 Aktywność władz samorządowych może mieć istotny wpływ na rozwój tury-
styki religijnej i pielgrzymkowej. W owych działaniach znaczenia nabiera harmo-
nijna współpraca przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji branżowych, 
gestorów obiektów sakralnych, władz kościelnych i gminy żydowskiej. Współpraca 
ta może być poszerzeniem pola aktywności miasta. Ważne jest także to, by turysty-
ka nie kolidowała z innymi sferami, czemu służy odpowiednie jej planowanie. 
Szczególną rolę wśród instrumentów planistycznych pełni Strategia rozwoju tury-
styki w Krakowie na lata 2006–20013 i uwzględnienie w dokumencie zagadnień 
związanych z turystyką religijną oraz pielgrzymkową.  
 Przejawem aktywności w zakresie zarządzania turystyką jest powoływanie 
odpowiednich struktur kadrowo-organizacyjnych. Poza obecnością w Urzędzie 
Miasta Krakowa Biura Marketingu Turystycznego Miasta powołano Zespół Zada-
niowy do spraw rozwoju turystyki religijnej. Kluczową rolę odgrywają jednak same 
działania w zakresie rozwoju produktów turystycznych bazujących na materialnym 
i niematerialnym dziedzictwie narodu.  
 Działania właz samorządowych powinny iść w kierunku takich propozycji dla 
turystów pielgrzymów, by przedłużyć ich pobyt poza czas spędzony w sanktuarium 
łagiewnickim. Mimo że Łagiewniki stały się obowiązkowym punktem wizyt pod-
czas pobytu w Krakowie, nieopodal brakuje tanich hoteli czy rozwiniętej sieci ga-
stronomicznej. Uczestnicy turystyki religijnej to często osoby starsze i niepełno-
sprawne. W celu dostosowania do nich oferty turystycznej pożądane są specjalne 
rozwiązania przestrzenne, organizacyjne i komunikacyjne. Takie działania podej-
mowane są w Krakowie. Warto podkreślić, że Urząd Miasta Krakowa wraz z Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Integracji jest organizatorem konkursu „Kraków bez ba-
rier”. W ubiegłorocznej edycji tego konkursu w kategorii obiektów użyteczności 
publicznej sukces odniosło Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, co 
ma związek z kompletnością zastosowanych rozwiązań uwzględniających potrzeby 
wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych21. Niemniej 
jednak, jak podają autorzy raportu Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla 
potrzeb turystyki, wśród obiektów zabytkowych w mieście sporo jest obiektów 
sakralnych i tylko niewielka ich część (18 obiektów chrześcijańskich oraz cztery 
synagogi) przystosowana jest dla potrzeb turystów niepełnosprawnych22. Z kolei  
A. Jackowski zwraca uwagę na to, by wziąć pod uwagę organizację w Krakowie 
międzynarodowych konferencji, kongresów i targów związanych tematycznie  
z turystyką religijną23.  
                                                 

21 http://www.krakow.pl/miasto/bezbarier/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id= 
10186 (26.11.2010). 

22  Waloryzacja przestrzeni…, op.cit. s. 65.  
23  A. Jackowski, op.cit., s. 114–120. 
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LOCAL SELF-GOVERNMENT AND THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS 
AND PILGRIMAGE TOURISM IN KRAKOW 

 
 

Summary 
 
 The article reviews and analyzes the function performed by the self-government of 
the Municipality of Krakow in the development and propagation of religious and pil-
grimage tourism. An attempt has also been made at identification of the most significant 
problems which arise in connection with this type of activity. Therefore the objective of 
the study consists in the analysis of the activity of the local authorities related to reli-
gious and pilgrimage tourism, using the example of Krakow. The activity of the self-
government may have essential influence on the development of religious and pilgri-
mage tourism. Harmonious cooperation of the representatives of local self-governments, 
trade organizations, owners, managers and administrators of sacral buildings and the 
Church and Jewish Community authorities is crucial here. Joint activities may contri-
bute to expanding the field of activity of the city. Among the issues undertaken by the 
self-government in connection with the development of religious tourism one should 
mention the inclusion in the strategic documents of the issues related to religious and 
pilgrimage tourism, creating the appropriate personnel and organizational structures 
(Special Religious Tourism Development Team) and the development of the thematical-
ly related tourist products. 
 The activities of the local authorities should be focused on such proposals for the 
tourists-pilgrims which would make them extend their stay instead of limiting it to the 
time spent in the Sanctuary in Łagiewniki. This task is a bit difficult since there is  
a scarcity of budget hotels and of catering businesses in Łagiewniki. In this respect the 
situation is likely to improve as a result of building John Paul II’s Center. Religious 
tourists are often elderly and disable people, nevertheless only very few sacral buildings 
in the city are adapted to the needs of disabled tourists. Also the possibilities of organiz-
ing in Krakow international conferences, congresses and fairs thematically connected 
with religious tourism should be enhanced.  
 

Translated by Letterman Sp. z o.o. Agencja Tłumaczy Zawodowych Kraków 
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Wstęp 
 
 Głównym celem artykułu jest pokazanie możliwości, jakie stwarzają nowo-
czesne narzędzia w komunikacji pomiędzy lokalnym Kościołem a wiernymi. 
Szczególny nacisk położono na wykorzystanie przez parafie stron www oraz obec-
ność Kościoła na portalach społecznościowych. Kościół katolicki często jest po-
strzegany jako przywiązany do tradycji i niechętnie wykorzystujący pojawiające się 
nowości. Tymczasem współczesny świat, zwłaszcza w zakresie technologii komu-
nikacyjnych, ulega poważnym przeobrażeniom. Zwłaszcza osoby młode, korzysta-
jące codziennie z Internetu, traktują go jako główne źródło informacji i ważny spo-
sób kontaktu ze światem. Nowe pokolenia wiernych, czyli osoby wychowywane  
w społeczeństwie określanym jako informacyjne, oczekują dostosowania się do 
zmian także Kościoła i swoich duszpasterzy. W opracowaniu zbadano na przykła-
dzie szczecińskich parafii, jak wykorzystują one nowoczesne narzędzia komunika-
cji, a także ukazano, jak ogromne możliwości komunikacyjne dają te narzędzia 
współczesnemu Kościołowi. 
 
 
1. Strona archidiecezji szczecińsko-kamińskiej 
 
 Wyższa hierarchia Kościoła katolickiego wyraźnie zauważa konieczność 
obecności w Internecie, co świadczy o podążaniu za potrzebami wiernych, a także  
o dużej otwartości na nowe trendy. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska posiada 
oficjalny serwis (pod adresem www.kuria.szczecin.pl), w którym można znaleźć 



Izabela Ostrowska 284 

ważne informacje na temat historii archidiecezji, jej struktury, aktualności z życia 
Kościoła na Pomorzu Zachodnim, opis instytucji, działających ruchów i wspólnot, 
jest tam także czytelnia internetowa zawierająca niektóre ważne dokumenty doty-
czące Kościoła (na przykład orędzia papieskie, listy Konferencji Episkopatu Polski, 
dokumenty dotyczące Synodu Diecezjalnego). Serwis ten jest zaprojektowany bar-
dzo nowocześnie i funkcjonalnie, wykorzystuje także wiele narzędzi ułatwiających 
użytkownikom znalezienie informacji (trzy wyszukiwarki, czytelny układ sieci 
podstron i linków umieszczonych na poszczególnych stronach). Serwis kurii nie jest 
tylko atrapą, na której kiedyś umieszczono jakieś podstawowe informacje o archi-
diecezji. Jest to miejsce w sieci, które żyje – informacje są aktualne i dodawane na 
bieżąco. 
 Serwis jest chętnie odwiedzany przez wiernych (ponad 8 mln odwiedzin – stan 
na 14.12.2010), którzy w jednym miejscu mogą znaleźć informacje i linki do 
wszystkich parafii archidiecezji, dzięki wyszukiwarce odszukać godziny odprawia-
nia nabożeństw w poszczególnych parafiach czy przydatne adresy i telefony (do 
parafii, szkół katolickich). Także osoby zagubione i poszukujące pomocy mogą na 
stronie kurii uzyskać dane kontaktowe do katolickich organizacji udzielających 
pomocy w sytuacji kryzysowej (telefon zaufania, kontakt z zespołem interwencyj-
nym, kontakt z domem samotnej matki, ośrodkiem adopcyjnym). 
 O docenianiu i umiejętności wykorzystania przez hierarchów Kościoła możli-
wości stwarzanych przez nowoczesne technologie może świadczyć to, że w serwi-
sie są także działy dostępne tylko uprawnionym użytkownikom. Dzięki stworzeniu 
sieci podstron, zabezpieczonych dostępem szyfrowanym i hasłem, poszczególni 
księża mogą mieć dostęp do książki adresowej wszystkich księży pracujących  
w archidiecezji, informacji o akcjach organizowanych przez Arcybiskupa, a także 
sposobach przyłączenia się do nich (np. Noc Konfesjonałów), dostęp do rekolekcji 
przeznaczonych specjalnie dla księży. Niewątpliwie ułatwia to rozprzestrzenianie 
informacji wśród księży, a także ułatwia wzajemną komunikację między poszcze-
gólnymi parafiami. 
 Jedynym słabym punktem serwisu szczecińskiej kurii jest brak forum umożli-
wiającego zamieszczenie opinii czy pytań użytkowników. Jest to w pewnym sensie 
zrozumiałe, z powodu ryzyka zamieszczania wpisów obraźliwych czy niecenzural-
nych przez osoby wrogo nastawione do Kościoła katolickiego. Jednakże koniecz-
ność moderacji jest naturalnym zjawiskiem w Internecie, gdzie użytkownicy czują 
się anonimowi i bezkarni, co zachęca do zachowań naruszających zasady panujące 
w społeczeństwie (wypowiedzi agresywne, obraźliwe, z użyciem słów wulgarnych). 
Pomimo takich niedogodności, forum dyskusyjne mogłoby ułatwić dwustronną 
komunikację i przekazywanie informacji także w drugą stronę – od wiernych do 
władz Kościoła. Pozytywnym przykładem katolickiego forum dyskusyjnego jest 
www.ichtis.info/forum. Jest to forum przeznaczone szczególnie dla osób młodych; 
jest ono moderowane, czyli wpisy w jakiś sposób „rażące” są usuwane. Jedno-
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cześnie poruszane tam tematy dotyczące wiary i religii, Biblii, Kościoła hierar-
chicznego, ale także współczesnego społeczeństwa, sekt, problemów młodzieży, 
szkoły, rodziny i spędzania czasu wolnego pokazują, że Kościół może i powinien 
uczestniczyć w życiu współczesnego człowieka. Internet, dzięki anonimowości 
użytkowników, pozwala im bardziej otwarcie wyrażać swoje wątpliwości i zadawać 
trudne pytania. Nie tylko młodzi ludzie mają problemy i przeżywają kryzysy wiary. 
Forum dyskusyjne może być miejscem wsparcia dla zagubionych, dostarczać in-
formacji wątpiącym, a także tworzyć wspólnotę osób podobnie odczuwających  
i myślących.  
 
 
2. Wykorzystanie parafialnej strony www  
 
 Posiadanie przez parafię własnej strony internetowej umożliwia dotarcie do 
wiernych i przekazywanie wielu poszukiwanych przez nich informacji na temat 
lokalnej społeczności. Na niedzielne msze w archidiecezji szczecińsko-kamińskiej 
chodzi tylko 27,5% wiernych (jest to odsetek tych, którzy uczestniczą w niedziel-
nych mszach w stosunku do ogólnej liczby katolików w parafii)1. Jeszcze mniejszy 
odsetek stanowią osoby odwiedzające kościół lub uczestniczące w nabożeństwach 
w dni powszednie. Zwłaszcza ludzie młodzi coraz częściej spędzają czas poza 
wspólnotą Kościoła, którą uważają za „niedzisiejszą” i przeznaczoną dla osób star-
szych. Dla tych młodych osób Kościół powinien stworzyć przyczółek swojej obec-
ności w Internecie, tj, miejscu gdzie oni chętnie spędzają swój czas wolny. 
 Jak wobec tego kształtuje się obecność lokalnego Kościoła w Internecie? Ba-
dania przeprowadzone w dniach 8–14 grudnia 2010 roku polegały na prześledzeniu 
wszystkich stron www szczecińskich parafii2. Jak się okazuje aż 66% szczecińskich 
parafii posiada własne strony www, pozostałe 44% posiada schematyczną podstro-
nę na stronie kurii. Taka strona jest tylko wizytówką, na której znajdują się dane 
kontaktowe do parafii, zdjęcie kościoła, informacja o dacie powstania, terminach 
odprawiania mszy świętych oraz o duszpasterzach. Strona taka pełni wyłącznie rolę 
informacyjną, nie stwarza jednak możliwości budowania relacji z wiernymi.  
 Budujące jest, że więcej niż połowa parafii szczecińskich zauważa potrzebę 
bardziej autonomicznego zaistnienia w przestrzeni wirtualnej. Większość z tych 
własnych stron parafii wykonana jest w sposób bardzo profesjonalny (estetyka, 
funkcjonalizm) i przemyślany. Większość parafii na stronie umieszcza następujące 
elementy: 

                                                 
1  Dane za: „Gazeta Wyborcza Szczecin”, www.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939, 

7896282,Parafianie_rzadko_bywaja_na_niedzielnych_mszach.html (14.12.2010). 
2  W Szczecinie jest 48 parafii. Na stronie www.kuria.szczecin.pl znajduje się alfabetyczny 

spis wszystkich parafii wraz z linkami do stron www, jeśli parafia taką stronę posiada. 
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 dane kontaktowe do parafii zawierające adres, telefon stacjonarny, ale 
także często emaile i numery telefonów komórkowych do poszczególnych 
duszpasterzy; 

 terminy mszy świętych i odprawianych okresowo nabożeństw; 
 informacje o czasie otwarcia kancelarii parafialnej. Na wielu stronach 

szczecińskich parafii znajdują się także ważne i poszukiwane przez wier-
nych informacje na temat poszczególnych sakramentów i dokumentów, ja-
kie należy dostarczyć do parafii przed ich udzieleniem (zwłaszcza przed 
ślubem czy chrztem). 

 aktualności z życia parafii zawierające opis ostatnich wydarzeń (np. od-
pust parafialny, zabawa choinkowa dla dzieci, rekolekcje), często uzupeł-
niony zdjęciami czy krótkimi filmikami (np. www.parafiaglebokie.pl, na 
której można zobaczyć film z ostatniego odpustu parafialnego); 

 sylwetki duszpasterzy – rzadko jednak wychodzące poza suchy opis obo-
wiązków i w większości przypadków bez zdjęć. Tymczasem właśnie zdję-
cia, zwłaszcza uśmiechniętych księży, mogą zachęcić do nawiązania z nimi 
osobistego kontaktu, wzbudzić zaufanie i ułatwić podjęcie decyzji o zwró-
ceniu się z osobistymi problemami do danego duszpasterza3; 

 historia parafii i sylwetka patrona znajdują się na większości stron para-
fialnych. Kilka parafii historię przedstawia w sposób bardzo nowoczesny,  
z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć czy szkiców4; 

 informacje o grupach parafialnych znajdują się na prawie wszystkich 
stronach parafii. Zbyt często ograniczają się one do suchego opisu zadań 
grupy. Żeby zachęcić potencjalnych uczestników do włączenia się w ich 
działalność, powinny zawierać także zdjęcia ze spotkań, opis zrealizowa-
nych projektów i zaproszenie do uczestnictwa (koniecznie z podaniem ter-
minarza spotkań, kontaktu do opiekuna grupy); 

 ogłoszenia duszpasterskie – informacje na temat najbliższego tygodnia 
przybliżające dokładny terminarz najbliższych wydarzeń w parafii. Bardzo 
przydatne dla osób, które nie zapamiętały ich podczas odczytywania na 
mszy szczegółów lub też nie uczestniczyły we mszy (np. plan kolędy dusz-
pasterskiej, terminy spotkań osób przygotowujących się do sakramentów). 
Niestety również na wielu stronach szczecińskich parafii nadal nie można 
takich informacji znaleźć, czasem ogłoszenia są nieaktualne. Być może ko-
nieczność częstej aktualizacji i wprowadzania na bieżąco informacji powo-
dują, że księża rezygnują z tego przydatnego dla wiernych elementu strony 
parafialnej; 

                                                 
3  Pozytywny przykład: www.szczecin.dominikanie.pl/index.php?go=dominikanie (5.12. 

2010). 
4  Zob. np.: www.katedra.szczecin.pl/?id=16, www.parafia-mbj.smsnet.pl/galeria-hist.htm 

(12.12.2010). 
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 galeria zdjęć pokazujących życie codzienne i odświętne parafii. W tej czę-
ści mogą znajdować się zdjęcia kościoła, dekoracji kościelnych (obrazy, 
witraże, ciekawe elementy architektoniczne), z uroczystości parafialnych, 
ale także dokumentacja remontu czy budowy kościoła. Nazbyt często zdję-
cia umieszczane są w dużej liczbie, niepogrupowane tematycznie i w gale-
riach, które trudno się przegląda. Galeria parafii powinna być jej wizytów-
ką – warto, by zdjęć nie było zbyt wiele, by były wyselekcjonowane, sta-
rannie opisane i, najlepiej, skomentowane5; 

 linki do wartościowych stron katolickich – często jednak bez opisu in-
formującego, co można na tej stronie znaleźć i jakiej tematyki dotyczy. 

 Nadal niewiele stron parafii posiada następujące elementy, które warto wpro-
wadzać w celu ożywienia i uatrakcyjnienia strony parafialnej, a także zachęcenia do 
regularnych odwiedzin: 

 wyszukiwarki informacji ułatwiające znalezienie informacji w serwisie; 
 intencje mszalne – znajdują się na niewielu stronach parafii, a tylko  

w trzech przypadkach można dodać własną intencję poprzez email6; 
 czytania na dziś – jedynie kilka parafii zamieszcza aktualne czytania z da-

nego dnia albo linki do stron, które je zawierają (np. www.mateusz.pl/ czy-
tania, www.opoka.org.pl/dzis)7. Na stronach dwóch szczecińskich parafii 
istnieje możliwość ściągnięcia całej Biblii w wersji na telefon komórko-
wy8; 

 materiały ewangelizacyjne – na wielu stronach parafii jest mało do poczy-
tania. Są one traktowane przez prowadzących jak tablice informacyjne, na 
których przylepia się ogłoszenia dla wiernych. Internet jest tymczasem do-
skonałym miejscem do zamieszczania nawet dłuższych materiałów, nad 
którymi można zatrzymać się i pomyśleć. Tylko w pięciu szczecińskich pa-
rafiach na stronie umieszczono gazetkę parafialną do ściągnięcia9. Czytel-
nia z prawdziwego zdarzenia znajduje się na stronie parafii Miłosierdzia 
Bożego (www.miłosierdzie.szczecin.pl), gdzie można poczytać prozę i po-
ezję katolicką, ale także ciekawe artykuły dotyczące historii, a nawet wy-

                                                 
5  Pozytywne przykłady galerii można obejrzeć na stronach, www.krzysztof.szczecin.pl, 

parafiaapostolow.pl/galeria.html (12.12.2010). 
6  Zob. min: www.szczecin.dominikanie.pl/index.php?go=modlitwa, www.milosierdzie. 

szczecin.pl/ IntencjeDodaj.aspx (10.12.2010). 
7  Czytania bezpośrednio na stronie parafii o. Salezjanie z Gumieniec – salezjaniegumien-

ce.pl, zaś odnośniki do stron zawierających czytania biblijne można znaleźć na stronie: o. Re-
demptoryści pod adresem pno.szczecin.pl/index.php?page=biblia, o. Chrystusowcy www.nspj. 
szczecin.pl, Parafia Bożego Miłosierdzia www.milosierdzie.szczecin.pl (9.12.2010). 

8  Biblia do ściągnięcia ze strony: www.dobrypasterz.szczecin.pl/?do-pobrania,36 (14.12. 
2010). 

9  Min. „Studnia Jakubowa” na stronie Katedry, „Niedzielnik” z parafii w Żelechowej, 
„Quo Vadis” w parafii św. Krzysztofa. 
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próbować przepisy kulinarne. Na innych stronach czytelnia często jest 
ukryta lub podporządkowana określonemu działowi10; 

 filmy i nagrania ewangelizacyjne – tylko na stronie jednej parafii (Miło-
sierdzia Bożego pod adresem: www.miłosierdzie.szczecin.pl) można obej-
rzeć nagrane przez tamtejszego duszpasterza – ks. Adama – filmy pt. Ad-
wentowe rozważania. Dotyczą one aktualnego okresu liturgicznego. Na tej-
że stronie można odsłuchać nagrania audio ostatnio wygłoszonych homilii  
i nauk rekolekcyjnych. Również o. Dominikanie umieszczają na swojej 
stronie internetowej wersję audio rekolekcji adwentowych. Wszelkie na-
grania audiowizualne uatrakcyjniają przekaz, a także również stwarzają 
szansę współuczestnictwa w wydarzeniach parafii osób chorych czy w tym 
czasie pracujących; 

 żadna ze stron parafialnych nie jest dostępna w języku obcym, nawet 
strona archikatedralna nie posiada jeszcze wersji anglo- czy niemieckoję-
zycznej (obie są w budowie); 

 możliwość zamieszczania komentarzy czy wpisów wiernych – na 66 
przebadanych stron, jedynie na trzech wykorzystana została możliwość 
bezpośrednich interakcji z wiernymi11.  

 informacje o organizowanych pielgrzymkach, a także zamieszczone re-
lacje z takich pielgrzymek parafialnych (do Rzymu, Ziemi Świętej, Często-
chowy);  

 możliwość zamówienia newslettera na temat tego, co nowego w parafii12; 
 filmy i nagrania z występów scholii; 
 komunikaty kurii, listy pasterskie do zapoznania się (też jednostkowe 

przykłady). 
 Na stronach można znaleźć także elementy poboczne, które służą głównie 
uatrakcyjnieniu przekazu, a są to: 

 nagrania z kamer umieszczonych przed kościołem lub na wieży; 
 zdjęcia w formacie 3600 umożliwiające przesuwanie obrazu; 
 mapy pokazujące obszar parafii; 
 spacer wirtualny po kościele; 
 dowcipy czy historie humorystyczne; 
 tapety do ściągnięcia; 

                                                 
10  Np. u o. Chrystusowców czytelnia dla młodzieży pod adresem: gimnazjum.nspj.szcze-

cin.pl. 
11  Na stronie parafii Jana Bosko www.janbosko.szczecin.pl jak również Parafii pw. św. 

Krzysztofa www.krzysztof.szczecin.pl można dodawać własne komentarze do zamieszczonych 
artykułów, na stronie parafii pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej można dodawać wpisy ksie-
gi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=marek19 (14.12.2010). 

12  Tylko jedna parafia (Miłosierdzia Bożego) stwarza taką możliwość pod adresem 
www.miłosierdzie.szczecin.pl (15.12.2010). 
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 sondy na tematy aktualne (np. jak przygotowuję się do Świąt Bożego Na-
rodzenia); 

 śpiewnik z pieśniami. 
 Strona internetowa może być doskonałym narzędziem ewangelizacji i budo-
wania bliższych relacji z wiernymi. Warto jedna skorzystać z większej liczby opi-
sanych powyżej funkcji, zadbać o jej aktualność i dostarczanie istotnych dla wier-
nych informacji. Księża powinni starać się zamieszczać materiały do lektury, być 
może warto pomyśleć o stworzeniu bloga czy forum dyskusyjnego dla parafian. 
Właściwie skonstruowana i znana wiernym strona parafii może stworzyć platformę 
porozumienia z wiernymi nie tylko od święta. Na stronie, oprócz pokazywania 
sukcesów i miłych informacji, można zwracać się do parafian o pomoc (na przykład 
w sprzątaniu, remontach czy przygotowaniu festynu). Strona internetowa jest naj-
właściwszym narzędziem do kontaktu z młodymi wiernymi, ale także osoby starsze 
powoli uczą się korzystania z Internetu 
 
 
3. Obecność parafii na portalach społecznościowych  
 
 Parafie szczecińskie nie są masowo obecne na portalach społecznościowych, 
jednak już powoli się tam pojawiają. Na Naszej Klasie utworzone jest jedno konto 
szczecińskiej parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela. Parafia posiada 99 znajomych, 
w tym większość osób bardzo młodych. W galerii parafii umieszczono 136 zdjęć 
podzielonych na albumy, m.in. powołania z parafii, zdjęcia kościoła, kapłani, tur-
niej ministrantów13. Na Naszej Klasie jest wiele tzw. kont fikcyjnych dotyczących 
działalności Kościoła katolickiego (np. Jan Paweł II Pamięci Naszego Wielkiego 
Rodaka – ma 21 879 znajomych, Bóg kocha Ciebie – 13 210 znajomych, Pismo 
Święte Biblia – 2525 znajomych, 15:00 Godzina Bożego Miłosierdzia – 1727 zna-
jomych, Duchowa Adopcja Ratunkiem dla bezbronnego poczętego dziecka przed 
śmiercią – 1483 znajomych). Konta mają także święci (np. św. Teresa od Dzieciąt-
ka Jezus i Najświętszego Oblicza – 1484 znajomych). Warto się zastanowić nad 
tym, co może dać duszpasterzom obecność na takim portalu społecznościowym? 
Młodzi ludzie dużą część wolnego czasu spędzają, właśnie przeglądając zawartość 
Internetu. Na Naszej Klasie (obecnie nk) oglądają zdjęcia znajomych, ale także 
komunikują się, wysyłając emaile bądź pisząc informacje na „śledziku”. Duszpa-
sterz może, dzięki posiadaniu prywatnego konta czy za pomocą profilu parafii, 
wysyłać informacje do swoich „znajomych” – wiernych. Dzięki temu, że młodzi 
ludzie praktycznie codziennie odwiedzają swój profil, taka informacja szybko do 
nich dotrze. 

                                                 
13  Zob. nk.pl/profile/25048590/galery (13.12.2010). 
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 Na innym – chyba obecnie najpopularniejszym – portalu społecznościowym, 
jakim jest Facebook, w tym roku o. Jezuici uruchomili pierwsze wirtualne rekolek-
cje pt. Brzytwą po schematach. Na rekolekcje zarejestrowało się 7280 osób. Reko-
lekcje prowadzą jezuici zaangażowani w pracę serwisu „Rozmawiamy o wierze” 
(www.rozmawiamy.jezuici.pl). Czas trwania przedsięwzięcia to adwent (od 28.11 
do 25.12.10). Uczestnikami rekolekcji są wszyscy, którzy przyłączą się do stworzo-
nej w tym celu strony. Każdy tydzień adwentu jest poświęcony innemu obrazowi 
Boga. Publikowane są odpowiednie teksty, z którymi można się zapoznać, a dodat-
kowo uczestnicy rekolekcji zachęcani są do dzielenia się osobistymi świadectwami 
oraz dyskusji na forum. 
 Fakt, że kościół katolicki stara się dotrzeć do młodych właśnie w Internecie, 
jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Stworzenie takiej wirtualnej katolickiej spo-
łeczności pozwala młodym, często zagubionym i poszukującym ludziom zobaczyć, 
że są inni młodzi, którzy nie wstydzą się swojej wiary. Dodatkowo twórcy profili 
nie stronią od dyskusji, wręcz przeciwnie – starają się rozmawiać o trudnych i kon-
trowersyjnych tematach. 
 
 
Posumowanie 
 
 Kościół katolicki uważany jest za instytucję tradycyjną, nieskorą do akcepto-
wania nowych trendów (zwłaszcza w naukach moralnych, np. podejście do anty-
koncepcji, związków nieformalnych, in vitro). Czym innym jest jednak zmiana 
nauczania w zakresie moralności, której nie można „naginać” do zmian światopo-
glądowych, a czym innym korzystanie ze zdobyczy technologicznych i wykorzy-
stanie nowych kanałów do komunikacji z wiernymi. Jak pokazały wyniki przepro-
wadzonego badania, szczeciński Kościół jest obecny w Internecie, a 66% parafii 
posiada swoje własne strony internetowe. Także na portalach społecznościowych, 
chętnie odwiedzanych przez młodych, Kościół posiada już swoje pierwsze przy-
czółki. Budujące jest to, że katoliccy księża i wierni nie zamykają Kościoła w czte-
rech ścianach świątyń. Wejście do przestrzeni wirtualnej oznacza otwarcie i próbę 
zawalczenia o umysły, zwłaszcza młodych wiernych. Dopuszczenie dyskusji, próba 
wyjaśniania prawd wiary i trudnych nauk moralnych, czego przykładem są rekolek-
cje o. Jezuitów na facebooku, to dowód, że Kościół katolicki nie jest skostniałą 
instytucją, ale żywym organizmem, o którego sile i żywotności świadczą osoby do 
niego należące. 
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OPPORTUNITIES AND EVALUATION THE USAGE OF MODERN WAYS  
OF COMMUNICATION WITH THE FAITHFUL BY THE PARISHES  

IN SZCZECIN 
 
 

Summary 
  
 The main aim of this article is to show the opportunities offered by modern ways 
of communication between the local church and the faithful. Particular emphasis is 
placed on the usage websites by the parishes and the presence of the church on social 
networking sites. 
 

Translated by Izabela Ostrowska 
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WPŁYW RELIGII NA WYBÓR DESTYNACJI TURYSTYCZNYCH  
NA PRZYKŁADZIE KLIENTÓW TUI CENTRUM PODRÓŻY W SZCZECINIE 

 
 
 
Wstęp 
 
 Najistotniejszym czynnikiem warunkującym normy społeczne i wpływającym 
na tożsamość kulturową członków każdego społeczeństwa jest religia. To ona, obok 
pamięci historycznej i indywidualnej, poziomu zamożności, wykształcenia i warun-
ków geograficznych, decyduje o tym, co w danej grupie jest dopuszczalne, a co 
zabronione. Walory kulturowe kraju i odmienność zwyczajów wpływają na decyzje 
wyjazdowe klientów, stanowiąc jeden z istotniejszych czynników warunkujących 
wybór miejsca pobytu lub rezygnacji z wyjazdu. Świadome lub nieświadome łama-
nie wzorców narzucanych przez religię może zostać odebrane jako zagrożenie dla 
społeczności i spowodować dyskomfort społeczny lub przerodzić się w agresję, 
której turyści często się obawiają1.  
 Celem artykułu jest zbadanie wpływu religii na preferencje i decyzje wyjaz-
dowe klientów biur podróży na przykładzie TUI Centrum Podróży w Szczecinie.  
 
 

                                                 
1  A. Dłużewska, Pilotaż w krajach odmiennych kręgów kulturowych – przykłady z krajów 

islamu, buddyzmu i hinduizmu, w: Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II 
Forum Pilotażu i Przewodnictwa, red. Z. Kruczek, Warszawa, 1415 października 2005, Prokse-
nia, Kraków 2005, s. 81. 
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1. Turystyka w odmiennych kręgach kulturowych – przykłady z krajów isla-
mu, buddyzmu i hinduizmu  

 
 Turystyka jest zjawiskiem złożonym, w trakcie jej uprawiania dochodzi do 
spotkania (zderzenia) różnych kultur2. Motywację podróży stanowi zazwyczaj połą-
czenie walorów przyrodniczych i kulturowych kraju3. Czynnik kulturowy najsilniej 
wpływa na wybór miejsca pobytu (choć nie decyduje o charakterze wypoczynku 
jako takiego). Turystyka jest więc wymianą wartości pomiędzy turystami a ludno-
ścią miejscową. Im większa różnica kulturowa, tym „zderzenie” kultur pozostawia 
trwalsze ślady4.  
 W. Gaworecki5 podkreśla, że „związki turystyki z kulturą są ścisłe i wzajem-
ne. Turystyka chroni, wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne, kultura zaś inspi-
ruje rozwój turystyki”. Jak stwierdza K. Przecławski6, związki turystyki i kultury są 
następujące: 

 turystyka jest funkcją kultury, 
 turystyka jest elementem kultury, 
 turystyka jest przekazem kultury, 
 turystyka jest spotkaniem kultur, 
 turystyka może być czynnikiem przemian kulturowych. 

 Obce religie są dla turystów pewnego rodzaju „gabinetem osobliwości”,  
w którym dostrzega się odmienność, nie dostrzegając jednocześnie pewnych 
wspólnych punktów.  
 Jak wskazuje Peter Schreiner, kraje hinduizmu cechują się ogromną różnorod-
nością i zmiennością. Turysta z przykrością może odkryć, że może się porozumieć 
z zaledwie 5% ludności (15 oficjalnych języków, setki dialektów).  
 Obok hinduizmu, z jego zadziwiającym bogactwem i wielką zdolnością do 
adaptowania religijnych fenomenów, z jego ścisłym związkiem z jedynym i miło-
siernym Bogiem, głównym partnerem chrześcijaństwa na Dalekim Wschodzie jest 
buddyzm. Religia ta obiecuje uwolnienie od cierpienia, natomiast chrześcijaństwo 
obiecuje uwolnienie od winy. Różnicę tę uznano za fundamentalną i w związku  
z tym pojawiło się pytanie, czy chrześcijanin może się czegoś nauczyć od buddy-
zmu. Odpowiedziano na nie pozytywnie. Wielu teologów uczyło się medytacji zen, 
aby później bardziej skoncentrowanym wrócić do zachodniej formy życia i pracy.  

                                                 
2  A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
3  G. Richards, Production and consumption of European cultural tourism, Annals of Tour-

ism Research, 1996. 
4  K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 2004,  

s. 32. 
5  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1997  

s. 76.  
6  K. Przecławski, Człowiek..., op.cit., s. 32. 
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 Najmłodszą z wielkich światowych religii uniwersalistycznych jest wiara  
w jednego Boga, Allaha, którego objawił wiernym Mahomet. Turyści odwiedzający 
kraje islamskie są pod wrażeniem pobożności miejscowej ludności. Pokora to cecha 
związana nierozerwalnie z samym słowem „islam”, który oznacza „poddanie się” 
Bogu, losowi lub systemowi społecznemu narzuconemu przez świętą księgę islamu 
Koran. Praktyce i życiu publicznemu przyporządkowanych jest pięć obowiązków 
nazywanych przez wyznawców filarami islamu, tj.: wyznanie wiary, modlitwa, 
post, podatek na ubogich oraz pielgrzymka. Przekazane bezpośrednio przez Maho-
meta słowo Boga silnie wpłynęło na upodobania, obyczaje i preferencje wyznaw-
ców7.  
 Turyści coraz częściej podejmują decyzje wyjazdowe na podstawie informacji 
o zwyczajach i wzorcach narzucanych przez religię kraju, do którego planują się 
udać8. Uwarunkowania religijne są bowiem nie tylko ciekawym elementem kultury, 
ale również powodem rezygnacji z wyjazdu. Odmienność, nakazy, zakazy religijne, 
a zwłaszcza okresy świąt mogą bardzo utrudnić zarówno sam wyjazd, jak i wypo-
czynek na miejscu. W tabeli 1 przedstawiono uwarunkowania trzech religii świata  
i ich wytyczne odnośnie ubioru, fotografowania, zakazów, alkoholu, relacji pomię-
dzy płciami. 
 

Tabela 1 
Uwarunkowania religijne islamu, buddyzmu i hinduizmu 

 
 Islam Buddyzm Hinduizm 

Obszary 
występo-

wania 

Półwysep Arabski, Afryka Północna  
i Środkowa, Zachodnia i Wschodnia, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, 
Pakistan, Indie (część Radżasthanu), 
Indonezja, Malezja, Filipiny, Malediwy 

Tajlandia, Laos, 
Kambodża, Sri 
Lanka, Birma, 
Wietnam, Chiny, 
Korea, Japonia, 
Tybet, Nepal 

Indie, Nepal, 
Mauritius, Bali 
(Indonezja) 

Alkohol 

Zakazany. 
W miejscach turystycznych, niekiedy 
dostępny jest alkohol niskoprocentowy. 
W Libii i niektórych państwach Półwy-
spu Arabskiego karą za spożywanie 
alkoholu jest więzienie; przedstawiciel-
stwa konsularne nie są w stanie wybro-
nić turystów 

Nie należy spoży-
wać alkoholu na 
terenach sakral-
nych 

Spożywanie jest 
dozwolone poza 
miejscami sakral-
nymi 

Ubranie 

Kobiety – Koran określa: przykryte 
ramiona, nogi, włosy, publicznie można 
pokazywać jedynie twarz  
i dłonie. 
Mężczyźni – spodnie z długimi nogaw-
kami i przykryte ramiona. 

Nie ma religijnych 
zakazów, zwycza-
jowo kobiety  
i mężczyźni przy-
krywają nogi 

Nie ma religijnych 
zakazów, kobiety 
zwyczajowo przy-
krywają nogi 

                                                 
7 E. Brunner-Traut, Pięć wielkich religii świata, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, 

s. 67–73.  
8A. Dłużewska, Pilotaż..., op.cit., s. 81. 
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 Islam Buddyzm Hinduizm 
W krajach fundamentalistycznych za 
pokazanie twarzy, oczu czy pomalowa-
nie paznokci można trafić do więzienia 
lub stracić życie 

Fotogra-
fowanie 

Islam zakazuje fotografowania istot 
żywych (posiadając czyjś wizerunek, 
posiadamy duszę), w praktyce część 
muzułmanów pozwala się fotografować 

Raczej akceptowa-
ne 

Raczej akceptowa-
ne, nie wolno 
fotografować 
kremacji 

Kobiety – 
mężczyźni 

Oddzielenie świata kobiet od mężczyzn. 
Zupełny zakaz nawiązywania bliższych 
kontaktów z miejscowymi kobietami (w 
przeciwnym przypadku kobieta może 
zostać skreślona społecznie, a turysta 
wtrącony do więzienia) 

Rygorystyczne 
zasady zachowania 
dotyczą wyłącznie 
kontaktów z mni-
chami – kobiety 
nie mogą ich 
dotykać 

Nie ma zakazów 
społecznych kon-
taktów z turystami 

inne 

Do świątyń dostęp mają tylko wierni 
(mężczyźni), zakaz jedzenia i picia, 
wchodzenia w butach 

bezwzględny nakaz 
ściągania butów 
przed wejściem do 
świątyni, siadając 
w świątyni nie 
wyciągać nóg w 
kierunku posągu 
Buddy. 
Wchodząc do 
domostw należy 
ściągnąć buty, nie 
wyciągać nóg w 
stronę domowej 
kapliczki, dotyka-
nie głowy jest 
uważane za poniża-
jące 

W Indiach połu-
dniowych turyści 
nie mają prawa 
wstępu do świątyń, 
w pozostałych 
rejonach przed 
wejściem należy 
ściągnąć buty; 
kobiety powinny 
założyć długie 
spódnice. 
Absolutnie nie 
wolno zażywać 
kąpieli z wiernymi 
(zbiorniki wody 
przy świątyniach są 
mocno zanieczysz-
czone bakteriami 
kałowymi) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dłużewska, Pilotaż..., op.cit., s. 81–90. 
 
 
2. Charakterystyka decyzji wyjazdowych klientów biura TUI Centrum Podró- 

 ży w Szczecinie 
 
 Biuro podróży TUI Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowego koncernu 
turystycznego – Touristic Union International. Na rynku polskim funkcjonuje ono 
od roku 1997, a od roku 2005 posiada status polskiego organizatora podróży, dając 
zatrudnienie ok. 300 osobom. Oferta touroperatora dostępna jest w 48 biurach  
własnych oraz 475 agencyjnych, znajdujących się na terenie całej Polski9.  

                                                 
9  www.tui.pl/ (26.12.2010).  
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 Wieloletnie doświadczenie oraz pozytywny wizerunek marki ugruntowały 
silną pozycję firmy na polskim rynku biur podróży. W 2009 roku TUI Poland zdo-
była zaufanie 125 tys. klientów, zajmując trzecie miejsce w rankingu największych 
touroperatorów w Polsce10. (Wiadomości Turystyczne, 2010).  
 Dla celów niniejszego artykułu przeprowadzono analizę sprzedaży w TUI 
Centrum Podróży w Szczecinie. Wyboru biura dokonano na podstawie kryteriów do 
zrealizowania głównego celu pracy, jakim jest określenie wpływu wybranej religii 
(islamu) na decyzje wyjazdowe klientów. 
 W ofercie TUI Poland proponowane są wyjazdy do krajów islamskich, takich 
jak: Turcja, Tunezja, Egipt, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Maledi-
wy. Są to kraje islamskie, które należą do najbardziej atrakcyjnych pod względem 
turystycznym miejsc na świecie. Do znaczących atrakcji w świecie muzułmańskim 
należą m.in.: piramidy w Egipcie, Petra w Jordanii, koloseum El-Djem w Tunezji, 
Kapadocja w Turcji, rzymskie ruiny w Syrii, starożytne miasta w Jemenie, a także 
rafy koralowe Malediwów czy pustynie Półwyspu Arabskiego11.  
 Oferta biura podróży TUI Poland dostępna jest cały rok i cechuje się wysoką 
sezonowością wyjazdów w okresie letnim. Ze względu na duże zróżnicowanie 
ofert, obszar badawczy zawężono, a analizie poddane zostały kierunki, które prefe-
rowane były w sezonie lato 2010, tj. Turcja, Tunezja oraz Egipt. Kraje te stanowiły 
trzon oferty prezentowanej w katalogu „Słoneczne strony świata”. Są to destynacje 
bliskiego zasięgu, do których czas lotu wynosi od 2 do 4 godzin. Wyloty dostępne 
były z polskich portów lotniczych, tj. z Warszawy, Poznania, Gdańska, Łodzi, Kra-
kowa, Katowic oraz Wrocławia.  
 Ofertę, skierowaną głównie na wypoczynek, stanowiły hotele kategorii od 3 
do 5*, dogodnie usytuowane w najbardziej popularnych miejscowościach tury-
stycznych, oferujące przede wszystkim pobyt w ramach pakietu all inclusive. Cena 
pakietu turystycznego zawierała: przelot, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie, 
opiekę rezydenta oraz ubezpieczenie podstawowe12. Średnie ceny katalogowe  
w krajach muzułmańskich w sezonie lato 2010 przedstawiono w tabeli 2. 
 Średnie ceny w tabeli 2 wskazują na niewielkie zróżnicowanie cenowe anali-
zowanych kierunków. W przypadku tych destynacji zastosowano strategię cen 
przeciętnych, która polega na ustalaniu cen upraszczających podjęcie decyzji kon-
sumenta, cen dostępnych dla klasy średniej13. Ceny te nie wyróżniają oferty oraz 

                                                 
10  Najwięksi w branży, w: „Wiadomości Turystyczne”, Wydanie specjalne z 16 czerwca 

2010. Touroperatorzy-Raport 2010, s. 22. 
11  D.J. Timothy, T. Iverson, Tourism and Islam, w: Tourism, religion and spiritual jurneys, 

red. D.J. Timothy, D.H. Olsen, LondonNew York 2006, s. 186. 
12  Informacje zawarte w katalogu TUI „ Słoneczne strony świata”, sezon lato 2010. 
13  Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 151. 
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nie odgrywają większej roli w marketingu firmy, a na tle pozostałych pakietów 
turystycznych można je uznać za najniższe w ofercie katalogowej TUI.  
 

Tabela 2 
Średnie ceny katalogowe w sezonie lato 2010, pobyt 7 dni/os. 

 
 Egipt Tunezja Turcja 

Hotel 5* AI 2800 zł 2800 zł 2780 zł 
Hotel 4* AI 2390 zł 2160 zł 2200 zł 
Hotel 3* AI 2070 zł 2040 zł - 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie katalogu TUI „Słoneczne strony świata – 

lato 2010”. 
 
 Z przeprowadzonej analizy sprzedaży (rys. 1) wynika, że spośród oferowa-
nych krajów muzułmańskich największym powodzeniem cieszyły się: Turcja, Egipt 
oraz Tunezja. Te trzy destynacje stanowiły prawie 1/3 wszystkich sprzedanych 
imprez turystycznych w okresie czerwiec–wrzesień 2010 roku. Pozostali klienci 
biura, pomimo stosunkowo niskich cen, wybrali podróż do krajów Europy, gdzie 
ceny były zdecydowane wyższe. Zwyczaje oraz odmienność religijna w krajach 
muzułmańskich prawdopodobnie w dużym stopniu miały wpływ na tę decyzję 
klientów. Uwarunkowania religijne są bowiem nie tylko ciekawym elementem 
kultury, ale również powodem rezygnacji z wyjazdu. 
 

 
Rys. 1.  Rozkład wyjazdów turystycznych klientów TUI Centrum Podróży w Szczeci-

nie w sezonie lato 2010 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TUI Centrum Podróży w Szczecinie. 
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 W analizowanym sezonie, szczególnym okresem w religii islamu był ramadan 
trwający od 11.08. do 09.09. Jest to święty miesiąc w kalendarzu muzułmańskim, 
ponieważ według tradycji w okresie tym prorok Mahomet miał otrzymać pierwsze 
objawienia Koranu, świętej księgi islamu. W tym czasie obowiązuje bezwzględny 
post (jedzenie, picie i palenie w miejscach publicznych jest zabronione pod karą 
grzywny). Dla muzułmanów współuczestnictwo w nim jest ważne i symboliczne  
i oczekują tego także od odwiedzających ich kraj turystów innego wyznania. Dla 
turystów wiąże się to z licznymi utrudnieniami. W ciągu dnia większość firm ma 
skrócony dzień pracy, restauracje nienastawione na obsługę turystów są zamknięte, 
a miejsca kultu religijnego (meczety, świątynie) niedostępne. Nieliczne otwarte 
lokale działają znacznie wolniej, urzędy i banki są czynne krócej, zmieniają się 
także rozkłady jazdy. Na ulicach w godzinę po zachodzie słońca tworzą się korki  
i trudno gdziekolwiek dojechać. Ponadto wycieńczeni z głodu muzułmanie stają się 
bardziej agresywni i antypatyczni. Dla turysty jest to niesprzyjająca pora na zwie-
dzanie krajów muzułmańskich. Podróżowanie staje się kłopotliwe, szczególnie pod 
koniec ramadanu, gdy na święto kończące post zjeżdżają się całe rodziny. Bardzo 
trudno wówczas znaleźć wolne pokoje w hotelach czy miejsce w autobusie14, 15. 
 Odmienność, nakazy, zakazy religijne, a zwłaszcza okresy świąt mogą bardzo 
utrudnić zarówno sam wyjazd, jak i wypoczynek na miejscu. Dla określenia wpły-
wu ramadanu na decyzje wyjazdowe turystów szczegółowej analizie poddano 
okres, w którym odbywało się święto (11.08–09.09.2010 roku) (rys. 2).  
 

 
Rys. 2. Wyjazdy turystyczne w okresie ramadanu 11.08–09.09.2010 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TUI Centrum Podróży w Szczecinie. 

                                                 
14  http://przewodnik.onet.pl (23.12.2010). 
15  http://www.dubaipolonia.pl/ramadan.htm (23.12.2010). 
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  Z powyższego wykresu wynika, że decyzje konsumentów w okresie ramadanu 
nie odbiegały znacznie od decyzji wyjazdowych podejmowanych w poprzednich 
miesiącach. Procentowy udział wyjazdów turystycznych do krajów muzułmańskich 
był zgodny z tendencją sprzedaży w analizowanym sezonie. Najwięcej wyjazdów 
odnotowano do Turcji (17%), która zdecydowanie odstaje od swych islamistycz-
nych sąsiadów. Jest to kraj świecki, w którym religia i państwo są oddzielone. Wia-
ra traktowana jest jako sprawa osobista, przez co wielu tureckich obywateli, prze-
strzegając islamskiego prawa religijnego, niektóre reguły traktuje niezbyt rygory-
stycznie, np. picie alkoholu przez mężczyzn, ubiór kobiet według najnowszej euro-
pejskiej mody czy uprawianie hazardu16.  
 Egipcjanie oraz Tunezyjczycy, w przeciwieństwie do Turków, to fundamen-
talne społeczeństwa muzułmańskie, które ściśle przestrzegają islamskiego prawa 
religijnego. Wyznawcy tej religii stanowią 90% ludności kraju. Są to ludzie bardzo 
pobożni, o czym świadczą ich codzienne modlitwy w meczecie oraz celebrowanie 
ramadanu, podczas którego w całym kraju przestrzega się postu od wschodu do 
zachodu słońca17. Pomimo utrudnionych warunków podróżowania, 8% klientów 
biura podróży TUI w Szczecinie zdecydowało się na spędzenie urlopu w Egipcie. 
Nie odnotowano natomiast żadnych wyjazdów do Tunezji. Wpływ na decyzje wy-
jazdowe klientów mogły mieć nie tylko aspekty religijne, ale również cenowe. 
 Organizatorzy podróży, zdając sobie sprawę ze wszelkich niedogodności po-
dróżowania podczas ramadanu, które mogą mieć wpływ na rezygnację z podróży, 
odpowiednio kształtują politykę cenową firmy, aby pozyskać klientów. Stosują 
wówczas strategię cen niskich, która polega na ustaleniu cen poniżej średniej ryn-
kowej. Pozwala to na wzrost popytu oraz zwiększenie udziału w rynku. W praktyce 
przedsiębiorstwa turystyczne stosują ceny okazyjne, tj.18:  

 last minute – przecena całości do ok. 35% ceny wyjściowej (katalogowej). 
Ofertę stosuje się w momencie, gdy organizator ma jeszcze sporo miejsc 
wolnych, a zbliża się termin wyjazdu (od ok. 4 tygodni do 7 dni przed wy-
jazdem); 

 super last minute – przecena nawet do 50% ceny wyjściowej. Ofertę stosu-
je się w rzadkich przypadkach, gdy organizator nie zebrał wymaganej licz-
by osób (od ok. 7 dni przed wyjazdem).  

 Wymienione strategie zastosowane zostały także w biurze podróży TUI Po-
land. Procentowy wynik sprzedaży pakietów turystycznych do Turcji i Egiptu we-
dług strategii cen przedstawiono na rys. 3.  
 

                                                 
16  A. Dłużewska, Pilotaż..., op.cit., s. 81–90. 
17  Ibidem. 
18  Przedsiębiorstwo..., op.cit., s. 151. 
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Rys. 3. Sprzedaż imprez turystycznych do Egiptu i Turcji według strategii cen 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TUI Centrum Podróży w Szczecinie. 

 
 Powyższy wykres wskazuje, że dla 100% klientów, wyjazd do Egiptu podczas 
ramadanu podyktowany był głównie okazyjną ceną. Dla tej grupy klientów niski 
koszt wyjazdu miał istotne znaczenie, a ograniczenia związane z podróżą podczas 
ramadanu nie stanowiły przeszkody. Jednak w przypadku ceny katalogowej jakość 
podróży postrzegana była jako zbyt niska w stosunku do ceny, co wpłynęło na brak 
sprzedaży. Inaczej kształtowała się sprzedaż pakietów turystycznych do Turcji.  
Z okazyjnej oferty skorzystała ponad połowa klientów (60%), pozostałe 40% to 
osoby, dla których cena prawdopodobnie nie była czynnikiem decydującym, a uwa-
runkowania religii nie miały negatywnego wpływu. Z kolei brak chętnych na wy-
jazdy turystyczne w okresie ramadanu do Tunezji, może być argumentowany zbyt 
wysoką ceną imprez turystycznych w stosunku do postrzeganych korzyści. 
 Należy podkreślić, że odmienność religijna krajów islamskich może być roz-
patrywana także jako motywacja podjęcia podróży. Podróże podejmowane z moty-
wów religijnych lub poznawczych, których głównym celem są miejsca związane  
z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym czy 
obiekty sakralne stanowią ważne źródło dochodów dla wielu krajów świata19.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Odmienna kultura uznawana jest za stymulator rozwoju turystyki kulturowej. 
Turystyka kulturowa jest to aktywność osób w miejscach pobytu turystycznego, 
która pozwala na poznanie lub doświadczenie różnych sposobów życia innych lu-

                                                 
19  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Ar-

min Mikos von Rohrscheidt, Gniezno 2008, s. 147. 
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dzi, podyktowanych tradycjami oraz wyznawaną religią. Do głównych motywów 
turystycznych związanych z turystyką kulturową zalicza się m.in. aspekty religijne 
oraz kulturowe20. O różnicy stanowi motywacja, która może być czysto religijna 
(udział w obrzędach religijnych) lub poznawcza (podróż do miejsc związanych  
z religią w celach edukacyjnych)21. Klasyczne podróże religijno-kulturowe do kra-
jów islamu można określić także jako podróże studyjne z uwagi na wyraźną obec-
ność elementów edukacyjnych. Ponad miliard ludzi na całym świecie (głównie  
w krajach Afryki i Azji) wyznaje islam. Bez wątpienia wpływ tej religii odczuwa 
każdy turysta podróżujący do krajów arabskich. Moralność muzułmańska obejmuje 
bowiem szeroką sferę życia społecznego, począwszy od zakazu spożywania alkoho-
lu, skończywszy na relacjach pomiędzy kobietą a mężczyzną, specyficznie rozu-
mianym poczuciu humoru czy gościnności. Znajomość podstawowych zasad okre-
ślonego kręgu religijnego jest więc szczególnie istotna, ponieważ łamanie wzorców 
o podłożu religijnym jest zawsze odbierane negatywnie. Wszystko to nakłada się na 
decyzje wyjazdowe klientów. Przepisy prawne i praktyka życia codziennego  
w krajach muzułmańskich są dla jednych powodem rezygnacji z podróży, dla in-
nych – głównym motywem wyjazdu22. 
 
 

THE EFFECT OF THE RELIGION ON THE CHOICE DESTINATION 
TOURIST ON THE EXAMPLE OF CUSTOMERS OF THE TUI THE CENTRE 

OF THE TRAVEL IN SZCZECIN 
 
 

Summary 
 
 Travel is undertaken for many reasons religious or education. The main destina-
tions are connected with history, the place of the religious worship, even about religious 
characters or sacred objects. This can be an import_ant source of revenue for many 
countries of the world. Customers more and more often take travelling decisions based 
on the information. They have  patterns imposed by the religion of the country ad quem 
plan to succeed. The dissimilarity, orders, religious prohibitions, and especially time of 
holidays can make difficult very much the both itself trip as and the rest on the premis-
es. 
 Tours guide wake up from all inconveniences of the travelling connected with the 
cultural dissimilarity which can have the influence on the resignation from the travel 
and properly shape the policy of price of the firm.  

                                                 
20  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 9–10. 
21  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka..., op.cit., s. 147. 
22  A. Dłużewska, Pilotaż..., op.cit., s. 81–85. 
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 Herein the article one examined the influence of the religion on preferences of 
customers and the sale of offers in TUI the Centre Of The Travel in Szczecin. One ana-
lyzed travelling decisions of tourists to Islamic countries within a period of Ramadan 
and one qualified which influence is exerted by the religion on sale of the tourist offer. 
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WIELORELIGIJNOŚĆ HISTORII MIASTA LUBLINA JAKO PODSTAWA  
PROMOCJI I TWORZENIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 

 
 
 
Wstęp 
 
 Lublin jest miastem, które od początku swojego istnienia pozostawało na sty-
ku kultury Wschodu i Zachodu i zostało ukształtowane w procesie przenikania  
i koegzystencji różnych narodów (ich kultur i religii). Mieszkańcami Lublina, obok 
Polaków, byli Rusini, Żydzi, Niemcy, Turcy, Ormianie, a także Anglicy, Szkoci, 
Grecy, Francuzi czy Holendrzy. Społeczność lubelska była bardzo tolerancyjna – 
obce etnicznie narody mogły swobodnie eksponować własną tożsamość oraz za-
chować własną religię i zwyczaje. W mieście tym zgodnie żyli obok siebie katolicy, 
protestanci, jak i osoby wyznające judaizm oraz prawosławie. 
 Ślady wieloreligijności widoczne są w wielu zabytkach Lublina, m.in. w XIV- 
-wiecznej gotyckiej kaplicy ozdobionej unikatowymi freskami rusko-bizantyjskimi, 
w kościele ewangelicko-ausburskim pw. Trójcy Świętej, w cerkwi greckiej, syna-
godze i wielu innych kościołach. Asymilacja różnych kultur oraz stylów w sztuce 
budowlanej Lubelszczyzny rozwinęła się najpełniej na przełomie XVI i XVII wie-
ku, kiedy to wytworzył się lokalny styl w architekturze sakralnej zwany renesansem 
lubelskim. Gotyckie kościoły były przebudowywane pod nadzorem artystów pozo-
stających pod wpływem włoskiego renesansu. Powstawały świątynie wysmukłe,  
z półkolistymi prezbiteriami i kaplicami bocznymi. Urody dodawały im detale ar-
chitektoniczne zdobiące fasadę, a także dekoracje stiukowe na sklepieniach. Naj-
starsze tego typu sklepienia można podziwiać w kościele Nawrócenia św. Pawła  
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w Lublinie. Warto też zwrócić uwagę na dekoracje wschodniego szczytu tej świą-
tyni, które są reminiscencją renesansu niderlandzkiego1. 
 Ponadto Lublin jest także miejscem, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku 
odbywał się ruch różnowierczy. Najwybitniejszymi lubelskimi przedstawicielami 
tego ruchu w Polsce byli: arianin Marcin Czechowicz – wyznawca postępowych 
poglądów społecznych, który potępiał wojnę i karę śmierci oraz Jan Niemojewski, 
który rozdał cały swój majątek chłopom. Ruch różnowierczy spowodował także 
rozkwit wiedzy talmudycznej wśród społeczeństwa żydowskiego. W 1567 roku 
gmina żydowska uzyskała zezwolenie na budowę akademii talmudycznej oraz sy-
nagogi, podczas gdy w innych miastach polskich taka sytuacja była nie do pomy-
ślenia2.  
 Wielokulturowość i wieloreligijność jest podstawą tworzenia unikatowych 
produktów turystycznych, sposobem na przyciągnięcie turystów do Lublina oraz 
promocji miasta.  
 Celem artykułu będzie przedstawienie oraz ocena produktów turystycznych 
opartych na historycznej wieloreligijności mieszkańców Lublina. 
 
 
1. Metody badań 
 
 Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, stosując technikę 
ankietową i wywiadu, oraz metodą obserwacji. 
 Ankietę bezpośrednią przeprowadzono wśród 120 dorosłych turystów prze-
bywających Szlak Wielokulturowy i Szlak Pamięci Żydów Lubelskich, natomiast 
wywiad bezpośredni przeprowadzono z przewodnikami miejskimi, którzy posiadają 
uprawnienia do oprowadzania wycieczek po mieście Lublinie oraz z pracownikami 
lubelskiego oddziału PTTK. Badania uzupełniono metodą obserwacji. Wszystkie 
badania zostały wykonane na przełomie października i listopada 2010 roku. 
  
 
2. Produkty turystyczne utworzone na bazie wieloreligijności Lublina 
 
 Lublin funkcjonował na styku trzech kultur: Cesarstwa Bizantyjskiego, pra-
wosławnej Rusi i katolickiej Europy. Do dnia dzisiejszego przetrwało unikatowe 
dziedzictwo kulturowe tego miasta, co uwzględniono przy tworzeniu dwóch szla-
ków turystycznych: Szlaku Wielokulturowego i Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich. 
Szlaki te ukazują wieloreligijność mieszkańców Lublina. 

                                                 
1  I. Majewska, T. Telniuk, R. Broma, Audyt Turystyczny Województwa Lubelskiego, Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2008, s. 78. 
2  H. Gawarecki, Cz. Gawdzik, Lublin, Wyd. Arkady, Warszawa1959, s. 37. 
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 Nazwa Szlaku Wielokulturowego nawiązuje do współegzystowania na tere-
nie Lublina wielu narodowości, które wspólnie prowadziły interesy, handel, a także 
decydowały o rozwoju gospodarczym i społecznym miasta. Lublin był miejscem  
w którym odmienne kulturowo i religijnie grupy ludności żyły w harmonii i duchu 
tolerancji. Szlak Wielokulturowy utworzono, by zapoznać turystów z zabytkami, 
miejscami i obiektami, które są świadectwem otwartości oraz tolerancji wyznanio-
wej, i pokazują wieloreligijność lublinian w dawnych czasach. Szlak ma długość 
2,5 km i składa się z 12 następujących przystanków3: 

1. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Trójcy Świętej zbudowany w stylu 
klasycystycznym w latach 1785–1788. Jest to przykład kościoła, w którym 
mogą uczestniczyć we mszy św. wszyscy bez względu na wyznanie; ko-
ściół ten można też zwiedzać. Obok kościoła znajduje się mały cmentarz  
z ciekawymi nagrobkami.  

2. Pochodzący z 1826 roku Pomnik Unii Lubelskiej znajdujący się na placu 
Litewskim. Pomnik ten upamiętnia zawarcie w 1569 roku unii polsko- 
-litewskiej. Według tradycji, na placu Litewskim obozowały wojska litew-
skie przed zawarciem związku obu narodów.  

3. Pałac Lubomirskich przy placu Litewskim zbudowany w 1683 roku w stylu 
barokowym w wyniku rozbudowy renesansowego dworu Firleja. Niestety 
w 1829 roku strawił go pożar i rok później został odbudowany w stylu kla-
sycystycznym. Obecnie mieści się tam Wydział Politologii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. 

4. Dawna cerkiew grecka przy ul. Zielonej. Cerkiew została zbudowana  
w 1786 roku przez kupców greckich wyznania prawosławnego za zgodą 
króla Stanisława Augusta i należała do patriarchatu w Konstantynopolu.  
W 1857 roku budynek przejął prawosławny patriarchat moskiewski, nato-
miast w 1922 roku kościół przejęli katolicy, nadając mu imię św. Jozefata  
i przebudowali go, jednak nadal zachował on swoją orientalną sylwetę. 

5. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów – do początku XX wie-
ku teren, na którym znajduje się szkoła należał do sióstr bernardynek. Sam 
budynek został wzniesiony w latach 1906–1907 w stylu neogotyckim dla 
szkoły handlowej męskiej. Fundatorami szkoły byli bracia August i Juliusz 
Vetterowie. Szkoła ta była miejscem pracy dla obecnie błogosławionego 
Antoniego Zawistowskiego – nauczyciela łaciny i religii, jak również dla 
biskupa i pastora Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Lublinie  Alek-
sandra Szeneichea4. W szkole nauczane były jednocześnie cztery różne re-
ligie: rzymsko-katolicka, prawosławna, protestancka i żydowska. Panował 

                                                 
3  M. Koenner, Przewodnik Lublin, Buchmann Sp. zoo, Warszawa 2008, s. 31. 
4  H. Wyszyński, Zarys historii A. i J. Vetterów w Lublinie przewodnik po dziejach szkoły  

i kupiectwa lubelskiego w latach 1866–2006, Wyd. ZSE, Lublin 2006, s. 9. 
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tutaj przez cały czas duch tolerancji i wzajemnego poszanowania. We-
wnątrz budynku znajdują się liczne tablice pamiątkowe, niewielka izba 
pamięci poświęcona założycielom szkoły i jej kadrze pedagogicznej5. 

6. Plac Katedralny – znajduje się tutaj archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela  
i św. Jana Ewangelisty, która została zbudowana w latach 1586–1625  
w stylu barokowym. Sklepienie jest ozdobione iluzjonistyczną polichromią 
Józefa Mayera. Warta uwagi jest zakrystia akustyczna, w której, gdy ktoś 
stanie odwrócony twarzą do ściany i zacznie mówić, to osoby znajdujące 
się w innym rogu pomieszczenia wszystko usłyszą, nawet szept. Obok ar-
chikatedry znajduje się Wieża Trynitarska, w której mieści się Muzeum 
Archidiecezjalne Sztuki Religijnej oraz taras widokowy, z którego można 
podziwiać panoramę Lublina6. 

7. Rynek Starego Miasta o nieregularnym kształcie i nieregularnym układzie 
ulic. Zachowało się tutaj wiele klasycystycznych kamienic, których wła-
ścicielami byli: Polacy, Niemcy, Żydzi, Włosi, Rusini, Ormianie, Grecy, 
Węgrzy, Francuzi i Szkoci. Na niektórych kamienicach zachowały się re-
nesansowe i gotyckie attyki. Każda z kamienic posiada własną niepowta-
rzalną historię. Na środku rynku znajduje się Stary Ratusz zwany Trybuna-
łem Koronnym, a jego sądowa przeszłość wiąże się z najsłynniejszą lubel-
ską legendą o czarciej łapie. 

8. Brama Grodzka była dawniej granicą między żydowską a chrześcijańską 
częścią miasta, a także symboliczną granicą pomiędzy dwiema kulturami  
i symbolem wielopokoleniowego współżycia dwóch narodowości różnego 
wyznania. W połowie XIX wieku brama uległa pożarowi i wówczas prze-
budowano ją w stylu renesansowym, a także dobudowano do niej czworo-
boczną wieżę ozdobioną attyką. Obecnie w obiekcie znajduje się siedziba 
Teatru NN. 

9. Wzgórze Zamkowe, które jest wyniosłością naturalną. Archeolodzy wyka-
zali tutaj ślady osadnictwa wczesnosłowiańskiego z VI wieku. Budowę 
zamku przypisuje się Bolesławowi Chrobremu, a najstarszym obiektem 
jest okrągła wieża z XIII-wieku, zbudowana z wapienia wydobywanego 
pod Lublinem. Najcenniejszym obiektem jest gotycka kaplica zamkowa  
z XIV-wiecznym malarstwem rusko-bizantyńskim. Budowle te są symbo-
lem tolerancji mieszkańców Lublina dla wpływów zarówno wschodniej, 
jak i zachodniej cywilizacji7. 

                                                 
5  K. Poznański, Szkoły im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Wyd. Lubelskie, Lublin 1996, s. 59.  
6  I. Kowalczyk, Lublin – przewodnik turystyczny, Wyd. Kami, Lublin 2001, s. 39–41. 
7  G. i W. Wójcikowscy, Lublin, Wyd. Multico, Lublin 1998, s. 26–28. 
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10. Dawna Wielka Synagoga  Maharszalszul, w której mogło się modlić jed-
nocześnie ok. 3 tys. osób. Niestety, została ona zniszczona przez hitlerow-
ców podczas II wojny światowej. 

11. Cerkiew prawosławna pw. Przemieniania Pańskiego, która powstała na 
miejscu dawnej, zniszczonej przez pożar z 1575 roku, drewnianej świątyni 
wyznawców obrządku wschodniego – unitów. 

12. Wzgórze Czwartek – na którym znajduje się XVI-wieczny kościół wybu-
dowany w stylu renesansowym, którego patronem jest św. Mikołaj. Jest to 
święty uznawany zarówno przez Kościół wschodni, jak i zachodni. W tym 
miejscu znajdował się pierwszy kościół w Lublinie, ufundowany przez 
Mieszka I8. 

 Szlak Pamięci Żydów Lubelskich poświęcony jest ludności żydowskiej, 
która zamieszkiwała Lublin od XV wieku, tworząc kahał. Wyznawcy judaizmu 
bardzo szybko zasymilowali się z miejscową ludnością, ale kultywowali własne 
tradycje. Zbudowali Wyższą Szkołę Żydowską oraz stworzyli imponujący dorobek 
kulturalny, który miał wpływ na życie i historię całego miasta, nazywanego często 
„Jerozolimą Królestwa Polskiego” lub „Żydowskim Oxfordem”. Niestety, hitlerow-
cy podczas II wojny światowej zniszczyli znaczną część miejsc i śladów związa-
nych z kulturą żydowską, dokonując eksterminacji tego narodu. Do dnia dzisiejsze-
go pozostały tylko nieliczne z nich i te właśnie miejsca ukazuje omawiany Szlak 
Pamięci Żydów Lubelskich. Szlak ma długość 2,5 km i składa się z 13 następują-
cych przystanków9: 

1. Kamienny obelisk na placu Zamkowym, na którym znajduje się pamiąt-
kowa tablica przedstawiająca plan dzielnicy żydowskiej – z synagogami, 
biurami, sklepami i kamienicami. W domu przy nieistniejącej dzisiaj ul. 
Szerokiej mieszkał słynny „Widzący z Lublina” – J.I. Horowic-Szternfeld. 

2. Neogotycki Zamek Lubelski, w którym od XIX wieku funkcjonowało wię-
zienie. W 1905 roku swoich więźniów przetrzymywały tu władze carskie, 
a następnie podczas II wojny światowej hitlerowcy więzili tu Polaków oraz 
Żydów. 

3. Miejsce dawnego kompleksu synagogalnego, które znajduje się po północ-
nej stronie Zamkowego Wzgórza, przy ulicy Tysiąclecia. W XVIIXVIII 
wieku istniał tu barokowo-renesansowy zespół sakralny z pierwszą lubel-
ską jesziwą. Obecnie znajduje się tu metalowa płaskorzeźba przedstawia-
jąca Wielką Synagogę – Maharszalszul. 

4. Stary Kirkut – jest to żydowski cmentarz położony przy ulicy Kalinow-
szczyzna, który funkcjonował od XV do XIX wieku. Pochowanych jest tu-

                                                 
8  M. Koenner, Przewodnik Lublin, Buchmann Sp. zoo, Warszawa 2008, s. 33. 
9  Ibidem, s. 39. 
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taj wielu słynnych przedstawicieli lubelskiego kahału. Każda z zachowa-
nych macew jest arcydziełem sztuki kamieniarskiej. 

5. Nowy Kirkut – jest to nowy cmentarz żydowski założony w 1829 roku, 
który został zniszczony podczas II wojny światowej. Rewaloryzacji cmen-
tarza dokonano w latach 80. XX wieku. Otoczono go murem w postaci 
symbolicznie uszkodzonych macew. Znajduje się tutaj także pomnik- 
-mauzoleum z synagogą, gdzie znajduje się stała ekspozycja będąca izbą 
pamięci Żydów z Lublina. 

6. Jesziwas Chachmej – dawna Uczelnia Mędrców zlokalizowana na rogu 
ulic Lubartowskiej i Unickiej. Budowa jej została sfinansowana ze składek 
wyznawców judaizmu z całego świata. Posiadała wielki i bogaty zbiór 
ksiąg, pism i druków służących przyswajaniu nauk talmudycznych. 

7. Dawny Szpital Żydowski przy ulicy Lubartowskiej, w którym pracowali 
najwybitniejsi żydowscy lekarze. W okresie międzywojennym szpital ten 
zaliczano do jednego z najnowocześniejszych w Polsce. Niestety, podczas 
wojny nowoczesny sprzęt medyczny został zrabowany przez wojska nie-
mieckie, a personel i pacjentów w większości wymordowano. Obecnie 
znajduje się tutaj szpital ginekologiczny, a o jego historii informuje tablica 
pamiątkowa. 

8. Dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby Pereca z 1936 roku znajdujący się 
na rogu ulic Lubartowskiej i Czwartek. Dom ten miał być miejscem krze-
wienia kultury wśród Żydów. Jego uroczyste otwarcie zaplanowano na  
1 września 1939 roku. Po wojnie mieściło się tutaj schronisko dla ocala-
łych Żydów powracających z wojny. Obecnie znajduje się tutaj siedziba 
lubelskiego oddziału NFZ. 

9. Lubelska bożnica „Chewra Nosim” z 1889 roku mieszcząca się przy ul. 
Lubartowskiej 8. Nie została zniszczona przez hitlerowców, gdyż znajdo-
wała się poza granicami getta żydowskiego. Dzisiaj pełni kilka funkcji: jest 
domem modlitwy, izbą pamięci Żydów lubelskich oraz siedzibą Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturowego Żydów w Lublinie. 

10. Pomnik Ofiar Getta stojący pomiędzy ul. Lubartowską a Świętoduską. 
Pomnik upamiętnia męczeństwo narodu żydowskiego podczas II wojny 
światowej; został odsłonięty w 20. rocznicę likwidacji getta. Ma on postać 
płyty nagrobnej – macewy. 

11. Budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz 
Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie na Starym Mieście. Komite-
ty te działały w celu reaktywowania żydowskiego życia w Lublinie po  
II wojnie światowej. Z jego inicjatywy założono szkołę powszechną oraz 
drukowano gazetę żydowską. 

12. Dawny Żydowski Dom Sierot znajdujący się na Starym Mieście. W latach 
1867–1942 znajdował się w tym domu sierociniec dla dzieci żydowskich 
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oraz Sala Schronień dla żydowskich starców i Kalek. Wychowankowie te-
go domu mogli też tutaj nauczyć się zawodu. Sierociniec został zlikwido-
wany w 1942 roku przez hitlerowców.  

13. Brama Grodzka zwana Żydowską – obecnie prezentowana jest tutaj wy-
stawa multimedialna obrazująca dawną dzielnicę żydowską. 

  
 
3. Wyniki badań 
 
 Na podstawie wywiadów bezpośrednich z pracownikami lubelskiego oddziału 
PTTK stwierdzono, że uprawnienia przewodników miejskich po mieście Lublinie 
posiada 60 osób, w tym 24 może oprowadzać wycieczki zagraniczne (znajomość 
językach obcego). Należy zaznaczyć, że wśród osób mających uprawnienia do 
świadczenia usług przewodnickich tylko 43 przewodników jest czynnych zawodo-
wo. Ogółem w 2009 roku oprowadzono 366 wycieczek, w których brało udział 
12810 uczestników. Szczegółowe informacje na temat wycieczek obsłużonych 
przez przewodników przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
Wycieczki obsłużone przez przewodników po mieście Lublinie 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 

Wycieczek uczestników 
Organizowane przez ogniwa PTTK 5 175 
Zlecone do obsłużenia przez obce 
biura podróży, instytucje, organizacje 

 
254 

 
8890 

Obsłużone społecznie 107 3745 
Razem 366 12810 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Załącznik nr 1 do Uchwały ZG PTTK  

nr 115/XVI/2006 z dnia 20.01.2010 roku.  
 
 Na podstawie wywiadów bezpośrednich z przewodnikami i pracownikami 
PTTK stwierdzono, że Szlak Wielokulturowy zwiedza co trzecia, a Szlak Pamięci 
Żydów Lubelskich co czwarta wycieczka. Jednak trudno tutaj podać dokładną licz-
bę, gdyż często wycieczki życzą sobie, żeby były oprowadzanie po kilku szlakach 
jednocześnie, wybierając na każdym szlaku kilka najbardziej dla nich interesują-
cych obiektów. Natomiast jeśli chodzi o instytucje zlecające oprowadzanie wycie-
czek, to najwięcej jest wycieczek ze szkół młodzieżowych (głównie średnich i gim-
nazjalnych) (ok. 60%), na drugim miejscu są wycieczki dla specjalistów i pasjona-
tów danych tematów, w tym również znajdują się wycieczki zlecane przez parafię  
i domy zakonne (ok. 35%), obce biura podróży zlecają około 3%, a inne instytucje 
zlecają około 2% wszystkich wycieczek. Najwięcej wycieczek przyjeżdża z terenu 
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województwa lubelskiego – w tym z miasta Lublina 50%, Zamość (10%), Chełm 
(7%), Biała Podlaska (3%), około 20% z innych miejscowości, głównie wiejskich  
i około 10% turystów są to turyści spoza województwa lubelskiego. Powyższe dane 
są uogólnione i orientacyjne, wynikające z wiedzy przewodników, gdyż nikt nie 
prowadzi dokładnych statystyk miejsca zamieszkania turystów przybywających do 
Lublina. 
 

Tabela 2 
Ocena ukazania historycznej wieloreligijności mieszkańców Lublina na poszczególnych 

przystankach Szlaku Wielokulturowego w opiniach turystów 
 

Przystanki na Szlaku Wielokulturowym 
bardzo 
dobra 
(%) 

dobra 
(%) 

zła 
(%) 

bardzo 
zła 
(%) 

nie mam 
zdania 

(%) 
1. Pomnik Unii Lubelskiej na placu Litew-

skim 
62,50 35,83 0,00 0,00 1,67 

2. Kościół ewangelicko-augsburski pw. 
Trójcy Świętej 

49,17 44,17 5,83 0,00 0,83 

3. Pałac Lubomirskich przy placu Litew-
skim 

45,83 40,83 10,00 3,33 0,00 

4. Dawna cerkiew grecka 43,33 42,50 9,17 4,17 0,83 

5. ZSE im. Augusta i Juliusza Vetterów 35,83 36,67 15,83 7,50 4,17 

6. Plac Katedralny 44,17 44,17 8,33 0,00 3,33 

7. Rynek Starego Miasta 50,83 40,00 3,33 3,33 2,50 

8. Brama Grodzka 56,67 40,83 2,50 0,00 0,00 

9. Wzgórze Zamkowe z Kaplicą Trójcy 
Świętej 

60,83 38,33 0,00 0,00 0,83 

10. Miejsce, gdzie wznosił się duży zespół 
synagogalny 

43,33 39,17 10,00 5,00 2,50 

11. Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia 
Pańskiego 

50,83 32,50 12,50 3,33 0,83 

12. Wzgórze Czwartek 43,33 30,83 21,67 3,33 0,83 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Na podstawie danych ujętych w tabeli 2 można zauważyć, że w opinii respon-
dentów najbardziej wymownym zabytkiem świadczącym o wieloreligijności i tole-
rancji lublinian jest Wzgórze Zamkowe wraz z katolicką Kaplicą Trójcy Świętej, 
która zawiera polichromię malowaną przez prawosławnych malarzy – jest to ewe-
nement na skalę europejską (w sumie 99,16% bardzo dobrych i dobrych ocen). Na 
drugim miejscu badani turyści wskazali Pomnik Unii Lubelskiej – 98,33% bardzo 
dobrych i dobrych ocen. Pomnik ten świadczy o tym, że w Polsce widziano korzy-
ści ze współpracy narodów dużo wcześniej niż została utworzona Unia Europejska.  
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Tabela 3 
Ocena ukazania historycznej wieloreligijności mieszkańców Lublina na poszczególnych 

przystankach Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich w opiniach turystów 
 

Przystanki na Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich
bardzo 
dobra 
(%) 

dobra 
(%) 

zła 
(%) 

bardzo 
zła 
(%) 

nie 
mam 

zdania 
(%) 

1. Kamienny obelisk na Palcu Zamkowym 53,33 37,50 7,50 0,00 1,67 

2. Neogotycki Zamek Lubelski 43,33 49,17 5,00 0,00 2,50 
3. Miejsce, gdzie wznosił się duży zespół 

synagogalny 32,50 55,83 9,17 0,00 2,50 

4. Stary Kirkut przy ul. Kalinowszczyzna 55,83 40,83 2,50 0,00 0,83 

5. Nowy Kirkut przy ul. Walecznych 41,67 48,33 5,83 0,00 4,17 

6. Dawna Uczelnia Mędrców 66,67 30,83 1,67 0,00 0,83 

7. Dawny Szpital Żydowski 50,83 40,00 7,50 0,00 1,67 
8. Dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby 

Pereca z 1936 r. 42,50 40,00 15,00 0,00 2,50 
9. Jedyna zachowana sprzed wojny lubelska 

bożnica 46,67 40,00 10,83 0,00 2,50 

10. Pomnik Ofiar Getta 54,17 41,67 2,50 0,00 1,67 
11. Budynek dawnej siedziby Centralnego 

Komitetu Żydów 55,00 40,00 2,50 0,00 2,50 

12. Dawny Żydowski Dom 43,33 52,50 2,50 0,00 1,67 

13. Brama Grodzka 53,33 41,67 5,00 0,00 0,00 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Dane zawarte z tabeli 3 wskazują, że zdaniem badanych turystów na Szlaku 
Pamięci Żydów Lubelskich o historycznej wieloreligijności mieszkańców Lublina 
najbardziej świadczy dawna Uczelnia Mędrców, która została założona przez Sza-
loma Szachnę w 1518 roku i zdobyła sławę w całej Europę (97,50% ocen bardzo 
dobry i dobrych). Przywilej królewski z 1567 roku zrównał w prawach lubelską 
jesziwę z innymi uczelniami wyższymi w Polsce i przyznawał prowadzącym ją 
mędrcom tytuł rektora. Jako drugi bardzo cenny zabytek respondenci wskazali Sta-
ry Kirkut, który został wniesiony w miejscu grodu warownego z przełomu XIII  
i XIV wieku. Jest to miejsce pochówku najwybitniejszych osobowości, takich jak: 
talmudysta Jaakow Kopelman ha-Lewi zmarły w 1551 roku, cadyk Jaakow Jicchak 
ha-Lewi Horowic Szternfeld, popularnie zwany „Widzący z Lublina”, który zmarł 
w 1815 roku czy, wspomniany wyżej, Szalom Szachna zmarły w 1558 roku  
(w sumie 96,66% ocen bardzo dobrych i dobrych). 
 Dodatkowo turyści zwrócili uwagę, że o unikatowości Lublina świadczy spo-
sób zagospodarowania cmentarzy. Cmentarz przy ulicy Lipowej podzielono na 
cztery części: rzymskokatolicką, ewangelicko-augsburską, prawosławną oraz woj-
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skowo-komunalną. Każda część jest oddzielona ogrodzeniem od pozostałych sekto-
rów, jednak ogrodzenie to jest w pewnych miejscach przerwane i w miejscu prze-
rwania stoją grobowce rodzinne – jedna strona grobowca znajduje się na przykład 
na cmentarzu rzymskokatolickim, a druga na cmentarzu prawosławnym. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu rodziny, których członkowie byli różnego wyznania mogli we 
wspólnym grobie chować swoich bliskich zgodnie z zasadami własnej wiary oraz 
każdy wierzący leżał na swoim cmentarzu i jednocześnie w grobowcu rodzinnym. 
 Wśród ankietowanych 74,17% uważa, że historyczna wieloreligijność miasta 
przyciąga turystów do Lublina. Jednak na pytanie, czy obecnie mieszkańcy Lublina 
są tolerancyjny i otwarci w stosunku do różnych religii, tylko 52,50% badanych 
turystów odpowiedziało twierdząco.  
 Ponadto 65,83% badanych turystów zauważyło, iż wielokulturowość i wielo-
religijność mieszkańców Lublina jest wykorzystywana podczas promocji miasta, 
gdyż logo miasta, którego częścią jest sygnet, nawiązuje do architektury miasta, 
przenikania się kultur i religii. Natomiast w maju 2008 roku opracowano trzy rodza-
je billboardów, które promowały miasto Lublin w Warszawie. Wszystkie billboardy 
miały za zadanie przedstawić współczesność z historią oraz nawiązują do wieloreli-
gijności Lublina. Na bilbordzie z Bramą Krakowską znajduje się fresk z Kaplicy 
Trójcy Świętej przedstawiający archanioła, na drugim billboardzie z gitarzystą wy-
korzystany jest fresk ukazujący scenę cudu uzdrowienia w szabacie, natomiast na 
billboardzie z deskorolkarzem przedstawiono wizerunek konny Jagiełły, który 
przeprowadził chrystianizację Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz zawarł Unię 
Krewską, która była początkiem Unii Polsko-Litewskiej. Opracowano także komiks 
dla dzieci pt. Unia Lubelska czyli tajemnica zaginionej pieczęci obrazujący wyda-
rzenia z 1569 roku oraz uczący tolerancji wobec innych narodowości. W końcu na 
stronie internetowej www.lublin.eu można układać puzzle w formie fresku ze skle-
pienia południowo-zachodniego przęsła nawy Kaplicy Trójcy Świętej przedstawia-
jącego archanioła. 
 Zdaniem 69,17% respondentów organizacja Szlaku Wielokulturowego oraz 
Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich jest sposobem na rozwinięcie turystyki religijnej 
w Lublinie, jednak potrzebna jest budowa bazy towarzyszącej turystyce, głównie 
parkingów, sanitariatów, ławek z zadaszeniem. Zwrócono też uwagę, że powinno 
odbywać się więcej koncertów i inscenizacji religijnych czy festiwali muzyki reli-
gijnej w obiektach sakralnych. Ważną sprawą jest także zadbanie o osoby niepełno-
sprawne: należy zabezpieczyć obsługę chorych i niepełnosprawnych z dostosowa-
niem bazy noclegowej, medycznej, żywieniowej i sanitarnej do ich specyficznych 
potrzeb10. 

                                                 
10  B. Sawicki, A. Mazurek-Kusiak, Stan i perspektywy turystyki religijnej w gminie Leśna 

Podlaska, w: Turystyka Religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin, s. 406–409. 
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Podsumowanie 
 

1. Rozwój turystyki religijnej w Lublinie jest związany z różnorodnością  
i wielokulturowością historyczną miasta. Przez wieki było to miejsce styku 
trzech kultur: Cesarstwa Bizantyjskiego, prawosławnej Rusi i renesansowej 
Europy, co sprzyjało wytworzeniu się specyficznej spuścizny duchowej 
(dotyczy to szczególnie kultury żydowskiej) i cywilizacyjnej, zawierającej 
elementy wielu kultur i religii. Jednak żeby w Lublinie turystyka religijna 
rozwinęła się w pełni, potrzebne są liczne inwestycje (budowa sanitariatów, 
parkingów itp.) i jeszcze lepsze rozwinięcie produktów turystycznych opar-
tych na wieloreligijności. 

2. Szansą na rozwój turystki religijnej w Lublinie jest fakt, że miasto znalazło 
się na krótkiej liście pięciu miast zakwalifikowanych do drugiego, finało-
wego, etapu konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. 
Także oryginalna kampania reklamowa miasta Lublina podkreślająca histo-
ryczną wieloreligijność i wielokulturowość miejsca, przy jednoczesnym 
podkreśleniu nowoczesności i otwartości na współpracę ze Wschodem  
i Zachodem, powoduje, że miasto jest coraz bardziej rozpoznawalne na 
arenie międzynarodowej.  

3. Najbardziej cenionym w opiniach turystów zabytkiem jest kaplica Trójcy 
Świętej z bizantyjsko-ruską polichromią harmonijnie zespoloną z gotycką 
architekturą, która zaciekawia żywą narracją przedstawień i jest najpięk-
niejszym pomnikiem króla Władysława Jagiełły i unii dwóch narodów 
(Polski i Litwy), których tradycja chrześcijaństwa oparta była na zasadzie 
tolerancji i wzajemnego poszanowania. 

4. Dzięki wielokulturowości i wieloreligijności wykształcił się w Lublinie 
nowy styl w architekturze, tzw. „renesans lubelski”. 
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MULTIRELIGION HISTRY OF CITY LUBLIN AS THE FOOTING  
OF THE PROMOTION AND CREATION TOURIST PRODUCT 

 
 

Summary 
 
 The article presents and evaluates the two main tourist products – trails, which are 
based on historic multidevotion inhabitants of Lublin These trails are The Multicultural 
Trail and The Trail of Memory of the Lublin Jews. The most appreciated among tourists 
monuments and proving the tolerance of the population is Holy Trinity Chapel, which is 
covered by fifteenth century Russian-Byzantine polychrome. The polychrome, which 
represents the religious scenes from the Eastern Church in the Roman Catholic Church, 
are the best testament to tolerance and openness of the citizens of Lublin to other cul-
tures.  
 

Translated by Anna Mazurek-Kusiak 
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Wstęp 
 
 Zmiany zachodzące w oczekiwaniach i preferencjach współczesnych turystów 
dotyczą zarówno jakości i form obsługi, jak i kierunków oraz charakteru wyjazdów 
turystycznych. Organizatorzy turystyki, funkcjonując w warunkach wysoko konku-
rencyjnego rynku, starają się wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty, które 
mogą zapewnić im wysoką pozycję na rynku. W wykorzystywanym w tym celu 
marketingu mix jednym z podstawowych narzędzi, obok promocji, dystrybucji, 
ceny i personelu, jest kształtowanie atrakcyjnej oferty produktowej. Oferta biur 
podróży powinna być dostosowana do dynamicznie zmieniającego się rynku, co 
oznacza stałe jej różnicowanie, poszerzanie oraz modyfikację. Jednym z elementów 
pojawiających się coraz częściej w ofercie produktowej biur podróży są wyjazdy do 
miejsc kultu religijnego, odbywające się nie w formie podróży pielgrzymkowych, 
lecz poznawczych, związanych z wartością kulturową takich obiektów. Są to za-
równo wyjazdy, których głównym celem jest ośrodek kultu religijnego, jak i takie, 
w przypadku których stanowi on jedynie część szerszego programu wyjazdu i jest 
tylko atrakcyjnym element dodatkowy lub fakultatywnym.  
 Celem opracowania jest analiza oferty wyjazdów do miejsc kultu religijnego 
proponowanej przez największe biura podróży funkcjonujące na polskim rynku 
usług turystycznych. 
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1. Znaczenie touroperatorów w obsłudze ruchu turystycznego 
 
 Obsługa ruchu turystycznego definiowana jest jako ogół czynności mających 
na celu zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez potencjalnych i aktualnych tury-
stów. Na etapie podejmowania decyzji o wyjeździe turystycznym i na etapie przy-
gotowania do tego wyjazdu szczególną rolę w obsłudze ruchu turystycznego od-
grywają biura podróży.  
 W literaturze przedmiotu spotyka się wiele określeń definiujących biura po-
dróży. A. Konieczna-Domańska mianem biura podróży określa podmiot, który 
zajmuje się działalnością pośrednictwa i organizacji w turystyce jako jednym bądź 
głównym przedmiotem swej działalności1. Autorka ta zwraca również uwagę na 
wyodrębnienie wśród biur podróży podmiotów takich, jak: touroperatorzy (organi-
zatorzy turystyki) zajmujący się organizacją imprez turystycznych, a także pośred-
nicy i agenci turystyczni. którzy prowadzą przede wszystkim sprzedaż pojedyn-
czych usług turystycznych bądź ich gotowych pakietów. 
 Z kolei G. Gołembski biurem podróży nazywa firmę, która zajmuje się two-
rzeniem pakietów turystycznych. Autor ten, podobnie jak A. Konieczna-Domańska, 
przyjmuje podział na touroperatorów i agentów. Touroperatorzy zajmują się two-
rzeniem pakietów turystycznych, natomiast zadaniem agenta jest sprzedaż owych 
pakietów za z góry ustaloną prowizję2.  
 Mając na uwadze aspekty prawne dotyczące prowadzenia działalności tury-
stycznej przez biura podróży w Polsce, należy zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą  
o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, wyróżnia się organizatorów 
turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych3. 
 Touroperator (organizator turystyki) to podmiot zajmujący się przede wszyst-
kim organizacją imprez turystycznych, sprzedający swoją ofertę poprzez własną 
sieć sprzedaży (biura podróży) bądź dystrybuujący swój produkt przy wykorzysta-
niu biur podróży występujących w roli agenta czy pośrednika. Organizatorzy tury-
styki to najczęściej duże firmy, które działają na zasadach podobnych do hurtowni-
ków w handlu. Ich działalność polega na kupowaniu dużej liczby (a przez to po 
korzystnych cenach) pojedynczych usług od bezpośrednich producentów dóbr  
i usług turystycznych (dostawców) oraz tworzeniu z nich kompleksowych produk-
tów turystycznych w postaci tak zwanych pakietów usług turystycznych, sprzeda-
wanych po zryczałtowanej cenie. Tak więc w istocie to właśnie touroperator jest 
producentem usług (produktów) turystycznych, bowiem to on, oprócz kompletowa-

                                                 
1  A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 15. 
2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Poznań 2005, s. 245. 
3  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU z 2004 roku, nr 223, 

poz. 2268. z późniejszymi zmianami. 
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nia poszczególnych elementów i tworzenia produktu finalnego w postaci pakietu 
turystycznego, bierze odpowiedzialność za ten produkt4. 
 Duża konkurencja na rynku biur podróży powoduje, że podmioty te poszukują 
źródeł poprawy swojej konkurencyjności. Wśród elementów, którymi konkurują 
touroperatorzy, należy wymienić różnorodną ofertę produktową, jakość usług 
świadczonych przez pracowników biur podróży, a zwłaszcza usług takich, jak: 
informacja, poradnictwo i pośrednictwo. Istotnym czynnikiem konkurencji jest 
także marka i postrzegany wizerunek touroperatora, jak również cena, która w wa-
runkach polskich wciąż stanowi istotną determinantę podejmowania decyzji zaku-
powych. 
 Z punktu widzenia klienta biura podróży, który nie zawsze ma świadomość, 
czy ma do czynienia z organizatorem imprezy turystycznej, czy jedynie z pośredni-
kiem, istotne jest otrzymanie pełnej i aktualnej informacji o świadczonych w ra-
mach pakietu usługach turystycznych, walorach turystycznych i kwestiach formal-
nych związanych z podróżą. Ważne jest także przedstawienie klientowi ofert jak 
najbardziej zbliżonych do jego potrzeb i oczekiwań, co leży w gestii usługi określa-
nej jako poradnictwo. 
 Dostarczenie gotowych pakietów zorganizowanej obsługi jest z kolei zada-
niem touroperatora i wynikiem usługi organizatorskiej. Od touroperatora konsu-
ment oczekuje organizowania podróży i odjęcia związanego z tym stresu oraz wy-
eliminowania ryzyka niewykonania lub niewłaściwego wykonania różnych usług 
potrzebnych w trakcie trwania podróży. 
 Turysta, korzystając z usług pośrednictwa i organizacji, uzyskuje więc przede 
wszystkim: 

 wygodę związaną ze sposobem nabycia poszczególnych usług cząstkowych 
koniecznych do realizacji podróży, 

 komfort psychiczny związany z wcześniejszym zagwarantowaniem usług, 
 możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego zestawu usług, 
 obniżenie ryzyka trafienia w niewłaściwy zestaw usług, 
 oszczędność czasu w stosunku do sytuacji, gdy sam by się podjął zorgani-

zowania podróży5. 
 Należy podkreślić, że touroperatorzy zaspokajają nie tylko indywidualne po-
trzeby turystyczne, ale mają również kreacyjny wpływ na decyzje potencjalnego 
konsumenta w zakresie nabycia tych usług. Należy tu zwrócić uwagę przede 
wszystkim na fakt, że touroperator, mając możliwość włączenia do oferowanych 
zestawów usług elementów o charakterze poznawczym (kulturowym, religijnym), 

                                                 
4  E. Szymańska, Biura podróży na rynku usług turystycznych, Wyd. Politechniki Biało-

stockiej, Białystok 2008, s. 23. 
5  A. Konieczna-Domańska, Biura…, op. cit., s. 133.  
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rekreacyjnym itp., edukuje turystę, przedstawiając ofertę konsumpcji bardziej ra-
cjonalną, jeśli chodzi o efekty intelektualne czy zdrowotne. 
 Podstawą tworzenia wysokowartościowego produktu turystycznego jest nie 
tylko odpowiednia organizacja imprezy turystycznej, ale i także zadbanie o jej naj-
lepszą realizację, w tym o właściwą dbałość i opiekę nad podróżnymi, dzięki takim 
usługom, jak pilotaż i przewodnictwo. 
 
 
2. Organizacja imprez turystycznych  
 
 Najpopularniejszą formą produktu turystycznego sprzedawanego w biurze 
podróży jest pakiet turystyczny, zwany także imprezą turystyczną. Według ustawy 
o usługach turystycznych z 1997 roku6, przez imprezę turystyczną rozumie się co 
najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, 
jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program 
przewiduje zmianę miejsca pobytu. Imprezę turystyczną można zatem określić jako 
pakiet usług objętych wspólną ceną.  
 W ujęciu V.T.C Middeltona „pakiet jako produkt to standardowe, znajdujące 
się pod kontrolą jakościową, powtarzalne oferty składające się z dwóch lub więcej 
składników. Pakiety sprzedawane ogólnej klienteli prezentowane są w wydawnic-
twach promocyjnych lub innych środkach przekazu i oferowane do sprzedaży po-
tencjalnym klientom po opublikowanej łącznie cenie, w której koszty składników 
produktu nie są identyfikowane oddzielnie”7. 
 Wśród pakietów turystycznych należy wyróżnić: 

 pakiet podstawowy – obejmuje on dobra i usługi konieczne do realizacji 
wyjazdu, tj. nocleg, wyżywienie, transport itd.; 

 pakiet poszerzony – oprócz pakietu podstawowego obejmuje także usługi 
i dobra dodatkowe, zwiększające atrakcyjność oferty, na których wybór 
klient (turysta) zazwyczaj nie ma wpływu; 

 pakiet fakultatywny – obejmuje wszystkie elementy uzupełniające pakiet 
podstawowy (poszerzony), które turysta może zamówić za określoną do-
płatą; klient może je wybierać w różnych konfiguracjach8. 

 Z punktu widzenia organizacji imprez turystycznych należy wyróżnić następu-
jące imprezy turystyczne (pakiety turystyczne)9:  

                                                 
6  Ustawa z dnia 29 sierpnia…, op.cit. 
7  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. 

Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 121. 
8  Ibidem. 
9  E. Turkiewicz, Organizacja imprez turystycznych, Kraków 1997, s. 18, za: Wybrane 

aspekty obsługi ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Szczecin 2004, s. 117. 
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 impreza krajowa lub zagraniczna (wg kryterium miejsca docelowego); 
 impreza wyjazdowa lub impreza przyjazdowa (ze względu na kierunek  

w stosunku do siedziby organizatora); 
 impreza własna, gdy o rodzaju, ilości i jakości elementów budujących im-

prezę decydują własne preferencje biura, lub impreza zlecona, gdy kontra-
hent zewnętrzny zlecający organizację decyduje o jej elementach; 

 impreza grupowa, czyli organizowana dla określonej liczby osób, którą de-
terminuje środek transportu; impreza taka obejmuje ogół świadczeń za 
określoną cenę, lub też impreza indywidualna, w przypadku której liczba 
osób jest mniejsza niż w imprezie grupowej. Najczęściej jest to impreza 
zlecona, a kwestia transportu i ubezpieczenia pozostaje w gestii nabywcy; 

 impreza pobytowa, w trakcie której kilka dni przeznaczonych jest na odpo-
czynek w jednym miejscu lub impreza objazdowa, której program przewi-
duje zwiedzanie atrakcji turystycznych w kilku miejscowościach (regio-
nach), a także impreza pobytowo-objazdowa łącząca elementy imprezy po-
bytowej i objazdowej. 

 Do najważniejszych cech charakteryzujących produkt turystyczny – impreza 
(pakiet turystyczny) należą: 

 złożona forma, 
 spójność koncepcyjna, tematyczna i organizacyjna, 
 zryczałtowana cena, 
 powtarzalność, standaryzacja. 

 Organizacja imprezy w biurze podróży obejmuje cztery etapy, takie jak: przy-
gotowanie, sprzedaż, realizacja i rozliczenie10. 
 Głównym i najważniejszym etapem organizacji imprezy turystycznej jest faza 
przygotowania. Właściwa realizacja tego etapu decyduje bowiem o tym, czy im-
preza turystyczna znajdzie zainteresowanie na rynku turystycznym (przede wszyst-
kim wśród docelowego segmentu, do którego jest skierowana) i czy przyniesie 
zamierzone rezultaty ekonomiczne. Na etapie przygotowania wyróżnia się: progra-
mowanie, kalkulację i zamawianie świadczeń. 
 Programowanie imprezy turystycznej oznacza opracowanie spójnego i szcze-
gółowego harmonogramu czasowego przebiegu wycieczki, ze szczególnym 
uwzględnieniem oferowanych świadczeń. 
 Na program imprezy składa się11: 

 nazwa (hasło) imprezy, które będąc jednocześnie elementem reklamo-
wym, powinno uwzględniać specyfikę imprezy, jej najbardziej atrakcyjne 
aspekty zachęcające do zakupu; 

                                                 
10  Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2001, 

s. 196–197. 
11  Z. Pużański, Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 1987, s. 41, za: Wybrane aspekty 

obsługi ruchu turystycznego..., op.cit., s. 120. 



Beata Meyer, Agnieszka Sawińska, Anna Gardzińska 322 

 szczegółowy plan trasy z uwzględnieniem zwiedzanych miejscowości  
i obiektów oraz z krótką informacją na ich temat; 

 szczegółowy harmonogram czasowy wyjazdu zwierający dokładne co-
dzienne godziny wyjazdów i powrotów, czas trwania poszczególnych ele-
mentów programu, czas i miejsca noclegów i posiłków (pożądane jest 
podanie nazw obiektów noclegowych i żywieniowych, struktury, wyposa-
żenia, wielkości pomieszczeń noclegowych i ich standardu); 

 określenie środków transportu oraz czasu i warunków korzystania z nich; 
 wyszczególnienie imprez fakultatywnych możliwych do realizacji w po-

łączeniu z przygotowywaną imprezą; 
 wyraźne określenie czasu wolnego przewidzianego dla uczestników. 

 Na poziomie programowania imprezy turystycznej należy zwrócić uwagę na 
cel imprezy turystycznej, takich jak np.: wypoczynek, potrzeby religijne, chęć 
odwiedzenia miejsca kultu religijnego, poprawa stanu zdrowia, zwiedzanie, aktyw-
ne spędzenie czasu wolnego. Konieczne jest również określenie typu imprezy (czy 
będzie to impreza pobytowa czy też objazdowa), grupy odbiorców (np. osoby 
starsze, młode, rodziny z dziećmi, zamożne, mniej zamożne), rodzaju transportu 
oraz określenie terminu. Elementy te powinny znaleźć bezpośrednie przełożenie  
w programie imprezy turystycznej. 
 
 
3. Oferty wyjazdów do ośrodków kultu religijnego 
 
 Oferty produktowe największych biur podróży funkcjonujących na polskim 
rynku usług turystycznych są bardzo rozbudowane, mają zdywersyfikowany cha-
rakter i obejmują, poza organizacją imprez turystycznych, także wiele innych usług. 
Jednakże podstawą ich funkcjonowania pozostaje sprzedaż organizowanych imprez 
turystycznych. Wśród szerokiej oferty biur podróży o charakterze wypoczynkowym 
znajdują się także imprezy o charakterze poznawczym, w tym organizowane do 
międzynarodowych ośrodków kultu religijnego, takich jak: Ziemia Święta, 
Rzym/Watykan, Santiago de Compostela, Lourdes, Fatima, miasto Meksyk oraz 
Medjugorie. Na potrzeby niniejszego artykułu poddano analizie ofertę produktową 
dziesięciu największych polskich touroperatorów, wytypowanych na podstawie 
obrotów osiągniętych w 2009 roku (tabela 1). 
 Szczegółowej analizie poddane zostały oferty 9 z 10 przedstawionych touro-
peratorów. Jest to podyktowane faktem, że zarząd Polskiego Biura Podróży Orbis 
dnia 28 września 2010 roku złożył wniosek o upadłość. Przyczyną upadłości biura 
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jest decyzja głównego udziałowca, Funduszu Enterprise Investors, o niedofinanso-
waniu spółki12.  
 

Tabela 1 
Ranking 10 największych touroperatorów 

 
10 Największych polskich touroperatorów 

Organizator Obroty w roku 2009 
(mln zł) 

Obroty w roku 2008 
(mln zł) 

1. Itaka 720,00 518,41 
2. Triada 515,00 555,00 
3. TUI Polska 364,50 537,87 
4. Neckermann Polska 325,00 360,00 
5. Alfa Star 306,97 326,43 
6. Rainbow Tours 302,00 314,00 
7. Exim Tours 300,00 200,00 
8. Sun&Fun Holidays 174,95 243,32 
9. PBP Orbis 168,00 257,66 
10. Ecco Holiday 145,00 150,00 

 
Źródło:  Touroperatorzy Raport 2010, dodatek specjalny do Wiadomości Turystycz-

nych nr 12/2010 (16 czerwca). 
 
 W celu zbadania oferty produktowej wymienionych biur podróży do najważ-
niejszych ośrodków kultu religijnego, dokonano analizy ofert na podstawie infor-
macji zawartych na stronach internetowych oraz w katalogach własnych biur.  
W tabeli 2 przedstawiono rodzaje ofert poszczególnych biur podróży. 
 Prawie wszystkie analizowane biura podróży, oprócz Neckermann Polska  
i Ecco Holiday, oferują wyjazdy do Ziemi Świętej. Najwięcej takich wyjazdów 
proponuje Itaka oraz Rainbow Tours (3 oferty), a także Triada, Alfa Star i Exim 
Tours (2 oferty). Oferty do Izraela są to wycieczki autokarowe, objazdowe. Touro-
peratorzy gwarantują przelot samolotem z wybranego lotniska w Polsce (Warsza-
wa, Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Rzeszów, 
Łódź) do następujących miejscowości: Sharm El Sheikh, Tel Awiw, Taba lub Ov-
da. Z ofert można skorzystać w terminie od kwietnia do listopada. Czas trwania 
takich wyjazdów to osiem dni. Istnieje również możliwość dokupienia tygodniowe-
go pobytu wypoczynkowego (wybrany hotel i opcja żywieniowa) zgodnego z ofertą 
biura.  
 

                                                 
12  K. Tarasiuk, Strategia uśmierciła Orbis Travel, „Wiadomości Turystyczne” 2010, nr 19, 

s. 3. 
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Tabela 2 
Rodzaje ofert do miejsc kultu religijnego 

 

Itaka Triada 
TUI 

Polska 

Necker-
mann 
Polska 

Alfa Star 
Rainbow 

Tours 
Exim 
Tours 

Sun&
Fun 

Holi-
days 

Ecco 
Holi-
day 

ZIEMIA ŚWIĘTA (IZRAEL) 
Oliwki  
w Ogrodzie 
Getsemani 
Przewodnik 
biblijny 
Morze 
Cudów 
i Cuda nad 
Rzeką 

Ziemia 
Święta, 
W Dolinie 
Jordanu 

Ziemia 
Święta  
i Morze 
Martwe 

brak ofert Tajemnice 
Chrześci-
jaństwa 
Egipt, 
Jordania, 
Izrael 

Ziemia 
Święta i 
Egipt 
Izrael nie 
tylko dla 
pielgrzymów 
 Izrael  
i Jordania 

Izrael 
Izrael  
i 
Jordania 

Jorda-
nia-
Zie-
mia 
Świę-
ta 

brak 
ofert 
 

RZYM/WATYKAN 
Klasyczne 
Włochy 
Ciao Italia 
Bella Italia 
Rzymskie 
wakacje 
Dolce Vita 
Tiamo 
Bracciano 

Włoskie 
wakacje 

brak 
ofert 

brak ofert brak ofert Włoski 
niezbędnik 
Włochy 
klasyczne 
Włoskie 
wakacje 
Włoskie 
vademecum 
Włochy  
i Sycylia -
Szlakiem 
Pomarańczy 
Italia Felice 
Rzym  
i Toskania 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Vuelta 
Espana 

Szlakiem 
św. Jakuba 
Portugalia 
Odkryw-
ców 

brak 
ofert 

brak ofert brak ofert Iberiada 
Z Don 
Kichotem po 
Hiszpani 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

FATIMA 
Atlantycka 
ślicznotka 
Raz Fodo raz 
Flamenco 
Viva Liberia 

Portugalia 
Odkryw-
ców 

brak 
ofert 

Skarby 
Kultury 
Z dala od 
głównych 
tras 

brak ofert Hiszpania  
i Portugalia 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

LOURDES 
 Viva Liberia brak ofert brak 

ofert 
brak ofert brak ofert  La Bella 

France 
brak 
ofert 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

MIASTO MEKSYK – brak ofert 
MEDJUGORIE 

Tam, gdzie 
dojrzewa 
śliwowica 

brak ofert brak 
ofert 

brak ofert brak ofert Bałkańskie 
Skarby 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

brak 
ofert 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W przypadku wszystkich biur podróży elementy programu wyjazdów do Zie-
mi Świętej są zbliżone i zakładają zwiedzanie takich miejsc, jak: 

 Jerozolima (Ściana Płaczu, Świątynia Grobu Pańskiego, Via Doloroso – 
Droga Krzyżowa wiodąca na Golgotę, Góra Oliwna, Getsemani – kościół 
upamiętniający Ogrójec, gdzie Chrystus modlił się przed ukrzyżowaniem), 
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 Betlejem (wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice Na-
rodzenia Pańskiego), 

 Jardenit nad Jordanem (symboliczne miejsce chrztu Chrystusa), 
 Kana Galilejska (miejsce pierwszego cudu Chrystusa), 
 Mała Tabgha (kościół prymatu św. Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał 

apostoła Piotra jako swojego następcę na ziemi), 
 Kafarnaum (wielokrotnie wspomnianego w Biblii miejsca zamieszkania 

Jezusa),  
 Nazaret (bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny). 

 Ceny wycieczek objazdowych13 podawane są w złotówkach i wahają się  
w przedziale od 2490 do 3848 złotych. Zarówno najtańszą imprezę turystyczną, jak 
i najdroższą, oferuje biuro podróży Triada. Cena oferty „Ziemia Święta” jest najniż-
sza spośród wszystkich ofert i plasuje się na poziomie 2490 zł (maj). Natomiast 
oferta „W Dolinie Jordanu” jest najdroższa i wynosi 3090 zł (lipiec–wrzesień).  
 Cena podstawowa analizowanych ofert obejmuje siedem noclegów, wyżywie-
nie (śniadanie i obiadokolacja), opiekę polskiego pilota, przelot samolotem, transfe-
ry klimatyzowanym autobusem, ubezpieczenie KL i NW. Dodatkowo należy uiścić 
opłatę lotniskową, dopłatę transportową, opłaty graniczne, napiwki, bilety wstępu 
oraz usługi lokalnych przewodników. Biura podróży Triada oraz Exim Tours wli-
czają w cenę imprezy opłatę lotniskową. Uczestnik imprezy „Ziemia Święta” (Tria-
da), Izrael i Jordania (Exim Tours) oraz „Ziemia Święta i Morze Martwe” (TUI) 
musi dodatkowo uiścić opłatę za obiad bądź obiadokolacje. W przypadku ofert 
Rainbow Tours, Exim Tours oraz Alfa Star to cena imprezy nie obejmuje napojów 
do posiłków. Ceny wyjazdów do Ziemi Świętej uzależnione są głównie od terminu 
wyjazdu, a także od świadczeń gwarantowanych. W przypadku zakwaterowania, 
wszystkie biura podróży zakładają, iż miejscem noclegów podczas objazdu będą 
hotele dwu- bądź trzygwiazdkowe.  
 Uczestnicy wyjazdów do Ziemi Świętej organizowanych przez analizowane 
biura podróży mogą również skorzystać z wycieczek fakultatywnych. Z informacji 
o wyjazdach dostępnych w katalogach oraz na stronie internetowej wynika, iż  
z wycieczek fakultatywnych (podczas części objazdowej) można skorzystać  
w przypadku następujących ofert:  

 Ziemia Święta (Triada) – Morze Martwe (ok. 65 USD); 
 W Dolinie Jordanu (Triada) – Morze Martwe (ok. 25 USD), Wadi Rum 

(ok. 40 USD), Amman nocą (ok. 30 USD); 
 Izrael i Jordania (Exim Tours) – Jeep safari do Wadi Rum (ok. 35 USD), 

Amman nocą (ok. 10 USD); 

                                                 
13  Przy analizowaniu cen wyjazdów nie brano pod uwagę ofert last minute, jedynie ceny 

katalogowe. 
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 Izrael nie tylko dla pielgrzymów (Rainbow Tours) oraz Izrael i Jordania 
(Rainbow Tours) – Jerozolima nocą (ok. 25 USD), Jerycho (ok. 15 USD), 
Wzgórze Golan (ok. 35 USD).  

 Ponadto wszystkie analizowane biura podróży (także Neckermann Polska  
i Ecco Holiday) w ofercie wyjazdu wypoczynkowego do Egiptu proponują jedno-
dniowe bądź dwudniowe zwiedzanie Jerozolimy jako wycieczkę fakultatywną. 
 Miejscem kultu religijnego jest również Rzym, a w szczególności Watykan  
i odwiedzenie bazyliki św. Piotra, miejsca spoczynku Jana Pawła II, Muzeów Wa-
tykańskich oraz Kaplicy Sykstyńskiej. Wyjazdy do Rzymu oferują trzy analizowane 
biura podróży: Rainbow Tours (siedem propozycji), Itaka (sześć propozycji) oraz 
Triada (jedna propozycja).  
 Wyjazdy do Rzymu są to przeważnie wycieczki autokarowe, objazdowe. Wy-
jątek stanowi oferta „Dolce Vita”, która przewiduje przelot samolotem do Rzymu,  
a następnie poruszanie się metrem i komunikacją miejską oraz „Włoskie wakacje” 
(Triada) i „Italia Felice” (Rainbow Tours) gwarantujące uczestnikom imprezy prze-
lot samolotem z Warszawy do Włoch, a następnie przejazd autokarem do miejsc 
zawartych w programie.  
 Rainbow Tours preferuje wyjazdy trwające dziesięć lub osiem dni z możliwo-
ścią wykupienia tygodniowego pobytu wypoczynkowego. Długość pobytu w przy-
padku ofert Itaki to przeważnie osiem dni (trzy oferty), ale także sześć, siedem i 13 
dni. Najwięcej ofert dotyczy wyjazdów w terminach od kwietnia do października. 
Jedynie propozycja Itaki „Bella Italia” realizowana jest prawie przez cały rok, tzn. 
od stycznia do listopada. Ceny wyjazdów są zróżnicowane i zależą od terminu wy-
jazdu, środka transportu i długości trwania imprezy. Najtańsza oferta to „Klasyczne 
Włochy” (1390 zł – marzec), natomiast najdroższą jest propozycja Triady „Włoskie 
wakacje” (2640 zł – lipiec i sierpień).  
 Jednym z elementów programu jest zwiedzanie Watykanu wraz z audiencją 
papieską, a także zwiedzanie miasta Asyż (bazylika św. Franciszka). W trakcie 
realizacji niektórych imprez uczestnicy mogą skorzystać fakultatywnie z propono-
wanych atrakcji, takich jak np.: wycieczka tropami tajemniczych Etrusków i staro-
żytnych Rzymian do Cerreteri i Ostii (Tiamo Bracciano), wieczór włoski w stylo-
wej rzymskiej restauracji (Włoski Niezbędnik, Włochy Klasyczne, Włoskie Vade-
mecum, Włochy i Sycylia Szlakiem Pomarańczy). W skład świadczeń gwarantowa-
nych wchodzą: zakwaterowanie (hotele dwu-, trzy- bądź czterogwiazdkowe), wy-
żywienie (opcje BB lub HB), przejazd autokarem, przelot samolotem (w przypadku 
imprez lotniczych), opieka pilota oraz ubezpieczenie14. Dodatkowe opłaty dotyczą 
biletów wstępu, biletów komunikacji miejskiej, usług lokalnych przewodników, 

                                                 
14 Itaka gwarantuje ubezpieczenie KL i NNW, natomiast Rainbow Tours ubezpieczenie 

KL, NNW, CP, Assistance i bagażu. 
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dodatkowych posiłków i napoi, a także opłaty lotniskowej i dopłaty transportowej 
(w przypadku imprez lotniczych).  
 Itaka, Triada i Rainbow Tours oferują również wyjazdy, podczas których ist-
nieje możliwość zwiedzenia miejsc kultu religijnego, takich jak: Santiago de Com-
postela oraz Fatima. Największą liczbę wyjazdów do Santiago de Compostela ofe-
ruje Triada i Rainbow Tours, natomiast do Fatimy – Itaka. Wyjazd do Fatimy  
w swojej ofercie zawarło również biuro podróży Neckermann Polska, jednakże są 
to wyjazdy typu Fly&Drive, które gwarantują przelot samolotem, wynajem samo-
chodu oraz zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z wybraną opcją katalogową. 
Uczestnicy otrzymują od rezydenta na lotnisku sugerowany program wraz z opisem 
trasy oraz mapy i zwiedzają wybrane miejsca we własnym zakresie.  
 Innymi miejscami kultu religijnego dla chrześcijan są: Lourdes, Medjugorie  
i miasto Meksyk. Zarówno Lourdes, jak i Medjugorie mogą zwiedzić osoby korzy-
stające z usług biura podróży Itaka i Rainbow Tours, natomiast żadne z analizowa-
nych biur podróży nie dysponuje ofertą do miasta Meksyk.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zaprezentowana analiza oferty wyjazdów do ośrodków kultu religijnego pro-
ponowanych przez największe biura podróży wyraźnie wskazuje, iż jest to jedynie 
niewielki fragment oferty produktowej. Najszerszą ofertą dysponują biura: Itaka, 
Rainbow Tours i Triada, z czego tylko dwa pierwsze dysponują ofertą do wszyst-
kich analizowanych miejsc kultu religijnego. Z kolei najbardziej popularnym kie-
runkiem pozostają wyjazdy organizowane do Ziemi Świętej. Wyjazdy takie mają  
w swojej ofercie wszystkie biura podróży za wyjątkiem Neckermann Polska i Ecco 
Holiday. Są to również jedyne imprezy turystyczne, których głównym celem jest 
ośrodek kultu religijnego, w pozostałych przypadkach stanowi on jedynie część 
szerszego programu wyjazdu. Można stwierdzić, że dla największych biur podróży 
w Polsce oferta związana z wyjazdami do miejsc kultu religijnego stanowi jedynie 
uzupełnienie oferty głównej, skierowanej do wąskiej grupy klientów. 
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RELIGIONSTOURISMUS ALS KOMPONENTE DES REISEANGEBOTS  
VON DEN AUSGEWÄHLTEN REISEBÜROS 

 
 

Zusammenfassung 
 
 Die Tourismusveranstalter, die in dem Tourismusbereich tätig sind, benutzen alle 
möglichen Mitteln, um sich die gute Position auf dem Markt gewährleisten zu können. 
Somit ist die Gestaltung des Angebots von großer Bedeutung. Die Offerte von Reisebü-
ros soll an die dynamischen Veränderungen des Marktes angepasst werden, was bedeu-
tet Differenzierung, Erweiterung und Modifizierung. Einer der Komponenten in den 
Angeboten von verschiedenen Reisebüros sind Reisen in die Religionsgebiete, die nicht 
als Pilgerfahrten verstanden werden, sondern als Erkenntnisreisen, die mit der jeweili-
gen Kultur verbunden sind. Die anhand des Angebots von größten Reisebüros in Polen 
durchgeführte Analyse zeigt, dass Religionstourismus nur eine geringe Rolle in deren 
Angeboten spielt. Die größten Offerten findet man bei solchen Reisebüros wie Itaka, 
Rainbow Tours und Triada. In den Reiseangeboten von fast allen untersuchten Büros 
befinden sich Reisen ins Heilige Land.  
 

Übersetzt von Anna Gardzińska 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  647 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  65 2011 
 
 
 
 

DAWID MILEWSKI 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
 

ORATORIUM ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MONTREALU JAKO GŁÓWNY OŚRODEK 
TURYSTYKI RELIGIJNEJ W PROWINCJI QUÉBEC 

 
 
 
Wstęp 
 
 Turystyka religijna współcześnie stanowi dynamicznie rozwijający się nurt 
światowego ruchu turystycznego. Według szacunków UN WTO obejmuje ona oko-
ło 300 mln osób i generuje wydatki w wysokości 18 mld USD, z czego 60% stano-
wią wydatki ponoszone przez mieszkańców Ameryki Północnej1. Przykładem ak-
tywnych działań w zakresie turystyki religijnej mogą być prace nad stworzeniem 
sieci czterech narodowych sanktuariów, prowadzone przez rząd prowincji Québec 
w Kanadzie. W związku z tym zainicjowano współpracę regionalnych organizacji 
turystycznych i opracowano marketingowy plan rozwoju dla następujących ośrod-
ków turystyki religijnej: Saint Joseph's Oratory of Mount Royal (Montréal), Sainte-
Anne-de-Beaupré Basilica, Our Lady of the Cape Shrine (Trois-Rivières), i Saint-
Anthony's Hermitage (Saguenay-Lac-Saint-Jean). Po raz pierwszy plan ten zapre-
zentowano w czasie dorocznej konferencji WRTA Expo (World Religious Travel 
Association), która odbyła się w Montrealu w dniach 13–16 listopada 2010 roku. 
Przygotowano również wspólną stronę internetową, broszury informacyjne w języ-
ku angielskim i francuskim, a także opracowano program study tour dla dziennika-
rzy i biur podróży. Celem tego planu jest zaktywizowanie ruchu pielgrzymkowego  
i uczynienie z prowincji Québec jednej z najbardziej znaczących destynacji na 
świecie w zakresie turystyki religijnej. Zakłada się, że wymienione ośrodki będą  
w stanie przyciągnąć około 3 milionów turystów i pielgrzymów rocznie. 

                                                 
1  http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2010/13/c3986.html, 

(20.02.2011). 
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 Celem artykułu jest charakterystyka najważniejszego z wymienionych ośrod-
ków turystyki religijnej, tj. Oratorium Świętego Józefa w Montrealu, w kontekście 
planu rozwoju turystyki religijnej w prowincji Québec. Ośrodek ten co roku przy-
ciąga ponad 2 miliony pielgrzymów i turystów. 
 
 
1. Historia brata Andre – założyciela bazyliki Świętego Józefa 
 
 Oratorium Świętego Józefa w Montrealu jest monumentalną budowlą zwień-
czoną ogromną miedzianą kopułą. Ten dom modlitwy położony na zboczach Mount 
Royale zbudowano w 1904 roku na cześć św. Józefa – patrona Kanady2. Obiekt ten 
znacznie różni się od pierwotnych zamierzeń swego założyciela – zakonnika ze 
Zgromadzenia Braci od Świętego Krzyża, brata Andre (Alfred Besette), który 
chciał zbudować w tym miejscu jedynie skromną kapliczkę. Obecnie przyjeżdżają 
tu pielgrzymi z całej Ameryki Północnej, aby modlić się o uzdrowienie w sanktu-
arium brata Andre, który w 2010 roku został kanonizowany. 
 Brat Andre urodził się w 1845 roku, został osierocony w wieku 12 lat, a do 
Zakonu Świętego Krzyża wstąpił mając 25 lat. Ze względu na zły stan zdrowia 
został furtianem w College Notre-Dame, jednak wkrótce, gdy zaczął odwiedzać 
chorych studentów, zyskał miano cudownego uzdrowiciela (rys. 1). Brat Andre  
w swych modlitwach polecał chorych właśnie wstawiennictwu św. Józefa – stąd 
później święty ten zostanie wybrany na patrona oratorium. Rozwijająca się służba 
uzdrawiania pełniona przez brata Andre wymagała znalezienia nowego miejsca. 
Zakonnikowi udało się zebrać na ten cel 200 dolarów kanadyjskich (z dobrowol-
nych datków i strzyżenia studentów), które przeznaczył na budowę niewielkiej 
drewnianej kaplicy. Ten niewielki obiekt nazwany Oratorium Świętego Józefa miał 
jedynie 4,5 na 5,5 m. 
 Działalność brata Andre przyciągała pielgrzymów z coraz bardziej odległych 
miejsc i trwało to aż do jego śmierci w 1937 roku. W samym tylko 1916 roku odno-
towano 435 przypadków uzdrowień. Ciekawostką niewątpliwie jest fakt, że brat 
Andre, który sam miał słabe zdrowie, osobiście nigdy nie doświadczył cudu uzdro-
wienia. Popularność brata Andre była na tyle duża, że wkrótce przyciągnęła uwagę 
władz kościelnych. W 1911 roku powołano specjalną komisję celem zbadania do-
mniemanych przypadków uzdrowień i uczciwości zakonnika. Komisja ta rekomen-
dowała kontynuowanie pielgrzymek, ale nie ustosunkowała się do samych cudów. 
 

                                                 
2  www.sacred-destinations.com/canada/montreal-st-joseph-oratory, 20.02.2011. 
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Rys. 1. Porzucone kule – symbol cudownych uzdrowień 

Źródło: opracowanie własne.  

  
 Brat Andre był człowiekiem niezwykle cenionym przez całe swoje życie; do 
dzisiaj wspomina się go jako osobę prostej wiary, ciągłej modlitwy i niezawodnej 
dobroci. Gdy umarł w 1937 roku, żegnało go ponad milion osób. 
 Marzenia brata Andre związane z budową sanktuarium poświęconemu świę-
temu Józefowi zostały spełnione wraz z ukończeniem budowy bazyliki w 1955 
roku. Brat Andre został pochowany w bazylice. W 1982 roku papież Jan Paweł II 
beatyfikował zakonnika, a 17 października 2010 roku brat Andre został kanonizo-
wany przez papieża Benedykta XVI. 
 
 
2. Charakterystyka i działalność Oratorium Świętego Józefa w Montrealu 
 
 Oratorium św. Józefa (rys. 2) jest najwyższym punktem (263 m) w Montrealu. 
Jego kopuła jest drugą co do wielkości na świecie, po Bazylice Świętego Piotra  
w Rzymie. Bazylika została zbudowana w dużej mierze w stylu włoskiego renesan-
su, jej kopuła przypomina kształtem katedrę we Florencji, przy czym jest znacznie 
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większa. Wewnątrz znajdują się znakomite rzeźby, witraże przedstawiające 10 scen 
z historii religii w Kanadzie, a także wiele innych dzieł sztuki. Na rysunku 3 przed-
stawione jest wnętrze bazyliki. 
 

 
 

Rys. 2. Oratorium Świętego Józefa w Montrealu 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W oratorium odbywają się liczne koncerty, którym towarzyszy muzyka orga-
nowa i chór chłopięcy. Znajdujące się tu ogromne organy składają się z 5811 pisz-
czałek. Są one dziełem słynnego Rudolfa von Beckeratha, który zbudował je  
w Niemczech w latach 1958–1959. Organy te uznawane są za jedne z dziesięciu 
najlepszych na świecie (rys. 4). W krypcie z kolei znajdują się organy z 1917 roku, 
zbudowane przez braci Casavant z Saint-Hyacinthe (Québec). W 1989 roku zostały 
one odnowione i zrekonstruowane. 
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Rys. 3. Wnętrze bazyliki 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 
 

Rys. 4. Organy Beckeratha w bazylice 

Źródło: opracowanie własne.   
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 Znajdujący się w oratorium 56-dzwonowy carillon3, początkowo zaprojekto-
wany dla wieży Eiffla w Paryżu, został zamontowany w 1954 roku. Najcięższy 
dzwon waży 1500 kg, najlżejszy – 5 kg, a wszystkie w sumie ważą 11 ton. W orato-
rium organizowane są warsztaty związane z carillonem, w ramach których poznaje 
się ich historię, ewolucję, mechanizm oraz demonstruje się grę na konsoli carillonu. 
 

 
 

Rys. 5. Muzeum 

Źródło: opracowanie własne.  

 
 W 1955 roku w budynku oratorium stworzono muzeum poświęcone bratu 
Andre (rys. 5), gdzie m.in. znajduje się jego zabalsamowane serce. Poprzez stałe  
i okresowe wystawy tematyczne prezentowane w muzeum zapoznaje się pielgrzy-
mów z życiem i działalnością brata Andre, także św. Józefa, Jezusa i Marii, a jed-
nocześnie przedstawia się różne aspekty historii i dziedzictwa społeczności za-
mieszkującej Québec4. Obecnie prezentowane wystawy okresowe dotyczą życia  
i działalności brata Andre (The Saint of Mount Royal), a także sztuki i rzemiosła 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia (Nativité, Nativity, Natività), pocho-

                                                 
3  Instrument muzyczny z grupy idiofonów uderzanych, będący zespołem dzwonów wie-

żowych, na których można wybijać melodie za pomocą klawiatury. 
4  www.saint-joseph.org, (20.02.2011). 
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dzących z pięciu kontynentów. Stała ekspozycja powstała na otwarcie muzeum  
i dotyczy Świętej Rodziny. Stanowią ją naturalnej wielkości rzeźby stworzone 
przez montrealskiego artystę Josepha Guardo, które przedstawiają codzienne życie 
w czasach, gdy żył Święty Józef. Zespół dziesięciu scen może być wykorzystywany 
jako cenny element w ramach edukacji religijnej. Wstęp do muzeum jest płatny. 
 Na terenie bazyliki znajduje się archiwum, które udostępnia część swoich 
dokumentów zainteresowanym badaczom. W ramach tego obiektu sakralnego funk-
cjonuje również biblioteka posiadająca około 85 tys. pozycji, głównie z zakresu 
teologii, liturgii, Pisma Świętego, opieki duszpasterskiej, historii Kościoła, sztuki 
sakralnej, historii zakonów, biografii duchownych, miejsc kultu religijnego i piel-
grzymek oraz historii Québecu. Oratorium św. Józefa, poprzez swoje Centrum ba-
dawcze, wydaje również czasopismo naukowe zatytułowane An Historic Journey of 
Global Interest. Działalność wydawnicza to dotyczy także czasopisma The Oratory 
Magazine oraz biuletynu The Friend of Brother Andre.  
 

 
 

Rys. 6. Święta Rodzina 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na zewnątrz znajduje się Droga Krzyżowa z rzeźbami, które wykorzystane 
zostały przy kręceniu scen do filmu Jezus z Montrealu. Obok bazyliki znajduje się 
drewniana kaplica brata Andre, z małą sypialnią, otwarta dla zwiedzających. Nie-
którzy pielgrzymi, szukając wstawiennictwa u świętego Józefa i brata Andre, 
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wchodzą na kolanach po stustopniowych schodach prowadzących do bazyliki. Co 
roku w bazylice rozdaje się ponad 100 tys. butelek olejku świętego Józefa, którym 
brat Andre namaszczał chorych, modląc się o ich uzdrowienie. Na rysunku 6 zapre-
zentowano jedno z malowideł przedstawiających sceny z życia Świętej Rodziny. 
 Od 1954 roku przy Oratorium Świętego Józefa w Montrealu aktywnie działa 
skupiające darczyńców Stowarzyszenie Brata Andre (The Associates of Brother 
Andre). Z kolei w 2002 roku powstała The Rector’s Group, której członkowie po-
dejmują wspólne inicjatywy, głównie związane z finansowym wspieraniem działal-
ności oratorium (polegającej przede wszystkim na liturgicznej i duszpasterskiej 
służbie i obsłudze dwóch milionów turystów oraz pielgrzymów rocznie). Obecnie 
Stowarzyszenie Brata Andre liczy ponad 12 tys. członków. Wstąpić do stowarzy-
szenia może darczyńca, który przekazuje rocznie 100 CAD na cele bazyliki. Człon-
kostwo to wiąże się z pewnymi przywilejami, m.in. takimi jak: karta członkowska, 
subskrypcja The Friend of Brother Andre (4 numery rocznie), zniżki na artykuły  
w sklepie przy oratorium, możliwość udziału w corocznym spotkaniu członków 
stowarzyszenia połączonym z uroczystym bankietem.  
 Inna organizacja to tzw. Wielkie Stowarzyszenie Brata Andre (The Grand 
Associates of Brother Andre), w którym członkostwo jest dożywotnie. Członkami 
mogą być darczyńcy, którzy przekazali w sumie co najmniej 2 tys. CAD (w zależ-
ności od wysokości wniesionych wpłat ustalono trzy rodzaje członkostwa: Grand 
Associate, Distinguished Grand Associate, Eminent Grand Associate). W tym przy-
padku przywileje wiążą się m.in. z wpisem do Złotej Księgi w Kaplicy Dziękczy-
nienia, otrzymaniem karty członkowskiej i medalu, subskrypcją dwóch czasopism 
oraz zaproszeniem na coroczne spotkanie.  
 The Rector’s Group nazywana jest związkiem wyjątkowych darczyńców, 
którzy rocznie przekazują co najmniej 1000 CAD. Wyodrębniono tutaj cztery grupy 
darczyńców i przykładowo najwyższy poziom określa się Platynową Grupą (co 
najmniej 10 tys. CAD rocznie wpłacanych przez darczyńców). Oprócz przywile-
jów, które mają członkowie wcześniej omówionych stowarzyszeń, darczyńcy z The 
Rector’s Group dodatkowo zapraszani są na obchody Święta Świętego Józefa Rze-
mieślnika, odbywające się 1 maja. Wtedy też rektor oratorium przyjmuje i wita 
każdego z darczyńców oraz wręcza świadectwa uznania. 
 Obiekt jest w stanie pomieścić 2200 osób. Bazylika jest otwarta codziennie  
w godzinach od 6.00 do 21.30, a muzeum w godzinach od 9.00 do 17.00. Codzien-
nie w okresie letnim, a także w weekendy we wrześniu i październiku oferowane są 
w kilku językach 90-minutowe wycieczki. Są one bezpłatne, ale oczekiwane są 
dobrowolne datki. Na terenie bazyliki znajduje się również kawiarnia i bar z prze-
kąskami. Oratorium posiada również swoją witrynę internetową (www.saint-
joseph.org), na której można znaleźć wszystkie istotne informacje związane z jego 
historią, działalnością i rozwojem, a także liczne fotografie, filmy i prezentacje 
multimedialne. Poprzez tę stronę można również wpłacać darowizny na rzecz bazy-



Oratorium Świętego Józefa w Montrealu jako główny ośrodek turystyki… 337

liki. Oratorium jest również obecne na portalach społecznościowych, takich jak 
Facebook czy Twitter. 
 Od 2003 roku realizowany jest program renowacji Oratorium Świętego Józefa 
w Montrealu, który obejmuje również przyległy teren. W ramach tego projektu 
zbudowano nową drogę dojazdową dla samochodów, w obiekcie zainstalowano 
dwie windy, ruchome schody, a obecnie prowadzone są prace renowacyjne w Cen-
trum Obsługi Pielgrzyma. Planuje się przebudowę tarasów i parkingów, budowę 
nowych pawilonów dla turystów i pielgrzymów, budowę placu Świętej Rodziny  
i przeniesienie w inne miejsce carillonu. Celem tego programu jest zachowanie 
dziedzictwa, poprawa funkcjonalności, dostępności, bezpieczeństwa, atrakcyjności 
turystycznej, komfortu i stanu środowiska naturalnego. Koszt realizacji programu 
renowacji oratorium św. Józefa szacuje się na około 75 mln CAD. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Oratorium Świętego Józefa w Montrealu stanowi główny ośrodek turystyki 
religijnej w prowincji Québec, a świadczy o tym przede wszystkim liczba przyjeż-
dżających co roku turystów i pielgrzymów. Ośrodek ten prowadzi aktywną działal-
ność w różnych sferach: liturgicznej, duszpasterskiej, turystycznej, kulturalnej, 
wydawniczej czy naukowej. Wykorzystuje przy tym wszystkie dostępne narzędzia 
umożliwiające prezentację swojej działalności i dotarcie do nowych grup potencjal-
nych pielgrzymów oraz turystów. O skuteczności tych działań świadczy również 
działalność Stowarzyszenia Brata Andre liczącego 12 tys. darczyńców. Z kolei 
kanonizacja brata Andre stała się impulsem do wzmożonych działań władz prowin-
cji Québec, w zakresie rozwoju turystyki religijnej w oparciu o cztery ośrodki reli-
gijne. Wyrazem tych działań było opracowanie we współpracy z regionalnymi or-
ganizacjami turystycznymi marketingowego planu rozwoju turystyki religijnej, 
który jest wspierany finansowo przez Ministerstwo Turystyki Québec, jak i przez 
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Kanady5. Wydaje się, że działania te pozwo-
lą zwiększyć liczbę turystów i pielgrzymów odwiedzających promowane ośrodki 
religijne, w tym Oratorium Świętego Józefa w Montrealu. 
 

                                                 
5  http://www.torontosun.com/news/canada/2010/11/14/16133451.html, (20.02.1011). 
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SAINT JOSEPH’S ORATORY OF MOUNT ROYAL AS A MAIN RELIGIOUS 
TOURISM CENTRE IN THE PROVINCE QUÉBEC 

 
 

Summary 
  
 Religious tourism is a quickly growing industry in the world at the moment. The 
World Tourism Organization estimates that 300 million people of faith take part in this 
activity, representing more than 18 billion dollars in consumer spending, of which 60% 
is done by North Americans. This is an impressive pool of tourists for sanctuaries of 
Québec, which despite their undeniable popularity, are still relatively unknown on the 
international level. Religious tourism is contemporarily a rapidly growing trend of glob-
al tourism. The purpose of the article is the description of the one of the most important 
religious tourism centre, such as St. Joseph's Oratory in Montreal, in the context of 
religious tourism marketing plan in the Québec. 
 

Translated by Dawid Milewski 
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ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH  
PRZEZ POLSKĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ W ODNIESIENIU DO OFERTY  

W ZAKRESIE TURYSTYKI RELIGIJNO-PIELGRZYMKOWEJ 
 
 
 
Wstęp 
 
 Ważną rolę (niekiedy najważniejszą) w życiu poszczególnych wspólnot, naro-
dów czy krajów odgrywa religia, której, niemal od jej zarania towarzyszyły wę-
drówki człowieka do świętych miejsc. Fenomen ten notowano już w odległych 
epokach historycznych i przetrwał on do czasów współczesnych, widoczny niemal 
we wszystkich religiach świata.  
 Polska należy do tych nielicznych krajów, w których wielka aktywność piel-
grzymkowa utrzymuje się nieprzerwanie od początków państwowości. W trudnych 
chwilach pielgrzymki i wizyty w kościołach stanowiły istotny czynnik kształtowa-
nia się tożsamości narodowej (np. pielgrzymki końca lat 70. i 80. były ważnym 
elementem integracji narodowej Polaków), a także odgrywały znaczącą rolę w po-
budzaniu zainteresowań krajoznawczych i turystycznych Polaków. W kraju znajdu-
je się ok. 500 sanktuariów pielgrzymkowych, wśród których najważniejsze ośrodki 
katolickie to: Częstochowa, Kraków, Licheń, Niepokalanów. Jeśli chodzi o prawo-
sławie, to najbardziej znanym miejscem kultu dla wyznawców tej religii jest Święta 
Góra Grabarka. Ośrodki kultu, do których pielgrzymują w Polsce chasydzi to: Kra-
ków, Leżajsk, Bobowa, Nowy Sącz. Jako jedno z najważniejszych miejsc odwie-
dzanych przez pielgrzymów (parapielgrzymów) wymienia się też Oświęcim (para-
pielgrzymki). Ośrodki kultu w Polsce dla około 2 mln osób rocznie są głównym 
celem w trakcie turystycznych aktywności.  
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 Turystyka religijno-pielgrzymkowa wpisuje się w jedną z określonych przez 
Polską Organizację Turystyczną marek turystyki polskiej, tj. turystykę w miastach  
i kulturową1.  
 
 
1. Potencjał produktowy w omawianym zakresie  
 
 Dla pełniejszego obrazu omawianego produktu, przebadano jego krajowy 
potencjał na podstawie informacji z ROT. 

Tabela 1 
Wskazany przez ROT potencjał w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej  

w układzie rangowym 
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Potencjał w sumie 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 
Austria 3     3 3 3    2 2   3 
Belgia 3     3      2 2    
Chiny 3     3           
Czechy 3     3 3 2    2 2    
Dania 3     3           
Francja 3    3 3 3   2  1 1    
Hiszpania 3    3 1 1 3  2 3 1 1  2 3 
Holandia 3     3           
Indie 3     3           
Japonia 3     3 3          
Niemcy 3   3  3 2 1  3 3 1 1   3 
Norwegia 3     3           
Rosja 3  2   3    2  3 3    
Szwecja 3     3           
Ukraina 3  2   3   3 3  3 3    
USA 3    2 2 3   3  2 2    
Węgry 3     2 3 2  3  2 2    
Wlk. Brytania 3     3 3   3       
Włochy 3    2 1 1 3  2  1 1  3  
Inny   3B    3T,3G   2B,2L       
POLSKA 3 3 3 3 2 1 1 1  1 2 1 1 3 1  

Objaśnienia:1 – wartość najwyższa, pierwszoplanowa, 2 – wartość średnia, 3 – niższa 
wartość. 
B – Białoruś, G – Grecja, L – Litwa, T – Turcja. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z ROT 2010. 

                                                 
1  Marketingowa strategia polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, POT 2008, s. 39.  
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 Z tabeli wynika, że dla województw: małopolskiego, opolskiego, podlaskiego, 
śląskiego oraz wielkopolskiego produkt ten jest priorytetowy. Regiony wskazują na 
23 rynki zewnętrzne (zwłaszcza Niemcy, Włochy i Hiszpania), a siedem z nich – na 
rynek krajowy jako priorytetowy. Ułatwieniem w działaniach promocyjnych tego 
produktu są także zapisy w dokumentach strategicznych w regionach. 
 

Tabela 2 
Zapisy dotyczące turystyki religijno-pielgrzymkowej w dokumentach strategicznych  

w regionach 
 

Województwo Zapisy 

Dolnośląskie 
Region jest jednym z najbogatszych w zabytki w Polsce. Największymi walorami krajoznaw-
czymi o charakterze kulturowym cechują się tu zabytki architektury i budownictwa (m.in. 
kościoły, klasztory, kaplice) 

Kuj.-pomorskie 
Wybranymi miejscami kultu religijnego na terenie województwa są liczne obiekty kultu religij-
nego, takie jak: Chełmno, Kalwaria Pakoska, Markowice, Obory, Ostrowąs, Pieranie, Rywałd, 
Sanktuarium MB w Skępem 

Lubelskie 
Atrakcyjne  dla turystyki są tu obiekty o szczególnej randze – miejsca martyrologii oraz piel-
grzymkowe – sanktuaria katolickie i prawosławne 

Lubuskie 
Atrybutami marki województwa są m.in. joanici i cystersi, zespół pocysterski Paradyż-
Gościkowo, Mistrz ołtarza z Gościszowic 

Łódzkie 

Niewątpliwym walorem regionu są najstarsze obiekty architektury sakralnej: klasztory  
i kościoły, zamki i ich ruiny, dwory i pałace. Znajduje się tu duża liczba (ok. 100) drewnianych 
kościołów (archikolegiata pw. NMP i św. Aleksego w Tumie (najpiękniejszy zabytek na tzw. 
Szlaku Romańskim); kościół św. Idziego w Inowłodzu; najstarszy kościół ceglany w Polsce – 
kościół parafialny p.w. Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku; klasztor oo. cystersów w Sule-
jowie 

Małopolskie 

Znajdują się tutaj zespoły zabytkowe wpisane na Listę UNESCO: Kraków (kościół Mariacki, 
kościół p.w. św. Anny; klasztory: Jezuitów, Kamedułów na Bielanach, Augustianów), kościół 
p.w. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej, 
kościół p.w. św. Michała Archanioła w Dębnie, kościół św. św. Filipa  
i Jakuba Apostołów w Sękowej,  zespół klasztorno-pielgrzymkowy oo. Bernardynów  
w Kalwarii Zebrzydowskiej 

Mazowieckie 

Znajduje się tu wiele cennych historycznie miejsc i obiektów, np. kościół w Węgrowie (lustro 
Mistrza Twardowskiego), Siedlce (obraz El Greco zatytułowany  „Ekstaza św. Franciszka”) czy 
najstarsza synagoga w Polsce – w Przysusze. Wyjątkowa ilość zachowanych kościołów  i  kaplic 
(ponad 200). Niektóre zabytki sakralne są unikalne zarówno w skali Polski, jak i Europy 

Opolskie 

Przebiega tu szlak drewnianego budownictwa sakralnego obejmujący unikatowe zabytkowe 
kościoły drewniane (ok. 70) oraz szlak średniowiecznych polichromii (14 kościołów – Małujo-
wice, Strzelniki, Pogorzel, Krzyżowice). Duże nagromadzenie gotyckich zabytków jest ewene-
mentem, nawet na Śląsku 

Podkarpackie 

Szczególnym wyróżnikiem regionu jest kultura: religii rzymskokatolickiej, grekokatolickiej, 
prawosławnej, protestanckiej (luteranie, kalwini, arianie) i żydowskiej. Przebiega tu Szlak 
Architektury Drewnianej (m.in. Kalwaria Pacławska, klasztory oo. Bernardynów w Leżajsku, 
oo. Dominikanów w Jarosławiu, Szlak Ikon, Szlak Cerkwi Bizantyjskich, kościoły protestanckie 
w Iwoniczu Zdroju, Baranowie Sandomierskim; cerkwie w Smolniku, Uluczu) 

Podlaskie 

Województwo jako jedyne w Polsce charakteryzuje się wyjątkową różnorodnością narodowo-
ściową i religijną. Świątynie i cmentarze różnych wyznań, kapliczki i krzyże stanowią tu nieod-
łączne elementy krajobrazu (np. Bohoniki, Grabarka, Hodyszewo, Kruszyniany, Krypno, Su-
praśl, Studzieniczna, Różanystok). Głównymi ośrodkami pielgrzymkowymi są sanktuaria:  
św. Anny na Górze Św. Anny, św. Jacka w Kamieniu Śląskim, klasztor o.o. Franciszkanów  
w Prudniku, katedra p.w. św. Krzyża w Opolu.  

Pomorskie 

Bogate zasoby związane z krajobrazem religijnym i pielgrzymkowym: obraz Memlinga „Sąd 
Ostateczny”, katedra Oliwska, bazylika Mariacka, najwyższy w Europie kościół drewniany w 
Leśnie, pocysterski zespół klasztorny w Pelplinie, Archiwum i Muzeum Diecezjalnego w Pelpli-
nie (jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga), św. Wojciech, liczne kościoły i cmentarze 
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Województwo Zapisy 

Śląskie 

Na terenie województwa znajduje się ponad 4 tys. zabytków wpisanych do rejestru –  
w większości są to obiekty architektoniczne: zamki, pałace, dwory, kościoły i kaplice, układy 
urbanistyczne poszczególnych miast oraz cmentarze i parki. Na obszarze regionu zlokalizowane 
są liczne miejsca pielgrzymkowe, w tym pięć z koronowanymi wizerunkami Matki Boskiej 

Świętokrzyskie 

Ilość zabytków sakralnych w województwie jest bardzo duża, są tu kościoły pochodzące nawet z 
XII i XIII w. oraz zespoły klasztorne i poklasztorne, kaplice, zbory protestanckie  
i bożnice. Szczególnie atrakcyjne pod względem turystycznym są następujące miejscowości: 
Święty Krzyż, Kałków-Godów, Rytwiany, Bogoria, Bolmin, Czarna, Ćmielów, Daleszyce, 
Dzierzgów, Jędrzejów, Kielce, Klimontów, Koprzywnica, Młodzawy, Oleszno, Pacanów, 
Piekoszów, Pińczów, Piotrkowice, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna 

Warmińsko- 
mazurskie 

Szczególnym potencjałem Warmii i Mazur, jest specyfika kulturowa, dająca możliwość tworze-
nia i lansowania wyróżniającego województwo kulturowego wizerunku – z wykorzystaniem 
kościołów katolickich i zborów protestanckich, a także cerkwi i klasztorów greckokatolickich i 
starowierców w Wojnowie 

Wielkopolskie 

Województwo jest bogate w różnego rodzaju walory kulturowe  – liczne i cenne zabytki archi-
tektury i sztuki: 20 kościołów (np. katedra z sarkofagami Piastów, tj. Mieszka I  
i Bolesława Chrobrego, romański kościół św. Jana z XII w., kościoły św. Wojciecha, Ostrów 
Tumski, Ostrów Lednicki, katedra Poznańska, Gniezno, Ląd (pocysterski zespół klasztorny ze 
szlakiem cysterskim), Stary Licheń, Obra i Przemęt z kościołami pocysterskimi, Szlak Kościo-
łów Drewnianych 

Zachodnio- 
pomorskie 

O charakterze kulturowym tego województwa decyduje architektura: romańskie i wczesnogo-
tyckie kościoły w Moryniu, Chojnie, Mieszkowicach oraz katedry w Kamieniu Pomorskim i w 
Kołobrzegu, także ryglowe kościoły z XVII i XVIII w., zespoły zabudowań poklasztornych 
(cystersi, joannici, norbertani i templariusze), Szlak Turystyczno- 
-Pielgrzymkowy Św. Góry 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie strategii rozwoju i  strategii rozwoju tury-

styki 16 województw, 2010. 
 
 W świetle dostępnych danych (tabela 2) można zauważyć, że wszystkie wo-
jewództwa posiadają w swoich dokumentach strategicznych zapisy dotyczące boga-
tych zasobów architektury sakralnej (kościoły, bazyliki), a także miejsc świętych,  
z powodzeniem wykorzystując je w działaniach promocyjnych. 
 
 
2. Rozpoznawalność produktowa Polski za granicą 
 
 W celu zdiagnozowania rozpoznawalności produktowej Polski za granicą 
Polska Organizacja Turystyczna (POT) prowadzi cykliczne badania rynków (np.  
w 2008 roku zbadano prawie 900 dziennikarzy i touroperatorów z 17 krajów.  
W badaniach korzystano z pomocy 14 Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej 
na świecie). Badani wskazali w pierwszej kolejności na miasta i bogate dziedzictwo 
kulturowe (np. kościoły, zabytki sakralne) jako najciekawsze elementy polskiej 
oferty. Jednocześnie badani wskazali na skojarzenia dotyczące Polski w odniesieniu 
do turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Odpowiedzi udzielili touroperatorzy  
i dziennikarze z 9 następujących krajów (na 17): Austrii, Finlandii, Francji, Ukra-
iny, Węgier, Rosji, Hiszpanii, USA i Szwecji. Najczęstsze skojarzenia dotyczą 
Częstochowy oraz Jana Pawła II i religii.  
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Tabela 3 
Skojarzenia z Polską w odniesieniu do turystyki religijnej i pielgrzymkowej 

 

Kraj 
Udzielający odpowiedzi/Liczba odpowiedzi 

Branża Skojarzenia Dziennikarz Skojarzenia 
Francja 5 Jan Paweł II - - 

Hiszpania 
3 Religia, JP II 4 Katolicyzm, kościoły, JP II 
1 Kraj religijny - - 

USA 
4 

Zabytki religijne, 
sanktuaria, JP II 

1 Kraj głęboko katolicki 

11 Częstochowa - - 

Ukraina - - 7 
Katolicyzm, religia kościo-
ły, JP II, kraj katolicki, 

Węgry 2 Religia, JP II - - 

Włochy 

10 JP II, wiara, religia - - 

9 
Miejsca związane 

z J PII 
2 Kraj religijny 

8 Częstochowa - - 
Austria 8 Częstochowa - - 
Finlandia 2 Kościoły - - 
Rosja - - 1 Kraj religijny 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badania Polskiej Organizacji Turystycznej, 

2008. 
 
 Oferta z badanego zakresu coraz częściej jest proponowana przez zagranicz-
nych touroperatorów (oferujących różnorodne polskie produkty turystyczne),  
a poniższe zestawienie uzyskano dzięki danym z 14 Polskich Ośrodków Informacji 
Turystycznej (POIT), które współpracują z przytoczonymi touroperatorami. 
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Tabela 4 
Zestawienie ofert zagranicznych touroperatorów z zakresu turystyki religijnej  

i pielgrzymkowej 
 

Oferta/Państwo 
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Adwent w Krakowie 1           1 
Częstochowa 25  10 6  2 3 29 13 1 42 131 
Gietrzwałd    1  2      3 
Jarmark Bożonarodzeniowy 1           1 
Kalwaria Zebrzydowska 1        2  1 4 
Licheń 1           1 
Łagiewniki        2    2 
Niepokalanów        1   4 5 
Pielgrzymki  4 1  6    2  11 24 
Pilgrimage to Poland        1    1 
Podróże o tematyce religijnej     2   1    3 
Szlak klasztorów           1 1 
Święta Lipka 12          2 14 
Sanktuaria w Polsce           1 1 
Śladami Siostry Faustyny         1   1 
Turystyka pielgrzymkowa        6  9  15 
Tour Śladami JP II 1          1 2 
Wadowice 4  2    1 4 1  8 20 
Wambierzyce 1           1 
Wielkanoc (W-wa i Kraków)           1 1 
Razem 47 4 13 7 8 4 4 44 19 10 72 232 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z POIT, 2010. 
 
 Obecnie (2010 rok) na prawie 1300 biur zagranicznych z 17 rynków, 232 
oferty w omawianym zakresie posiada 18% biur 11 krajów. Natomiast jeśli chodzi 
o rynek krajowy, to na ponad 500 biur podróży skupionych w Polskiej Izbie Tury-
styki (na ponad 2700 funkcjonujących w kraju), tylko 18 specjalizuje się w ofercie 
z zakresu turystyki religijnej i pielgrzymkowej. W większości są to oferty wyjaz-
dowe, np. do Włoch, Hiszpanii, Indii (12 biur), a tylko sześć z nich oferuje wyjazdy 
krajowe i są to między innymi propozycje pod nazwą : „Papieskie Miasto Kraków”, 
„Trzy puszcze – trzy religie”, „Zwiedzanie Częstochowy i Lichenia”, „Szlak Papie-
ski – Kanał Augustowski”. 
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3. Działania promocyjne POT w odniesieniu do turystyki religijno- 
-pielgrzymkowej 

 
 Zakres i kierunki działań promocyjnych POT (z wykorzystaniem produktów 
turystycznych) na rynku krajowym i rynkach zewnętrznych zawarte są w dokumen-
cie z 2008 roku pn. Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 
2008–2015. W dokumencie tym określono m.in. kampanie produktowe (na wybra-
nych rynkach zagranicznych) wykorzystujące mocne elementy wizerunku Polski, 
takie jak2:  

 kultura – zarówno jej dziedzictwo, jak i współczesność (bardziej);  
 miasta – różnorodność, osobowość, ciekawa narracja, „puls i dusza”, za-

bytki;  
 sławni Polacy – JP II. 

 Poniżej wskazano konkretne rynki (9), produkty wraz z grupami docelowymi 
w odniesieniu do omawianej oferty. 
 

Tabela 5 
Planowane przez POT kampanie rynkowe 

 
Rynek Produkty priorytetowe Grupy docelowe 

Brazylia 
„Śladami JP II”, UNESCO, miejsca zw. 
z kulturą żydowską 

 stowarzyszenia polonijne 

 touroperatorzy 

Hiszpania Turystyka religijna  +35 oraz młodzież 

Izrael 
Turystyka religijna (miejsca zw. z histo-
rią Żydów) 

 młodzież  oraz nauczyciele, 
(licencjonowani przewodnicy) 

Kanada 
Kultura, religia (miejsca pielgrzymek  
i zw. z JP II) 

 branża i stowarzyszenia polo-
nijne i opiniotwórcze 

Korea Pobyty tematyczne – „Śladami JP II”  touroperatorzy 

Liwa Turystyka religijna 
 osoby starsze i/lub pochodzenia 

polskiego 

USA 
 Kultura, religia (JP II) 

 Częstochowa i miejsca związane  
z historią Żydów (zw. z religią) 

 branża  

 stowarzyszenia polonijne  
i opiniotwórcze 

Węgry 
 Kraków-Łagiewniki, Stary Sącz, 

Częstochowa 
 młodzież akademicka, rodziny  

z małymi dziećmi, seniorzy  

Włochy Częstochowa 
 branża i stowarzyszenia  

 młodzież 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategii Marketingowej…, op.cit.  

                                                 
2
  Źródło: Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015, POT 

2008. 
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 Z powyższego zestawienia wynika, że największą popularnością cieszą się 
oferty dotyczące zwiedzania miejsc związanych z Papieżem JP II oraz z Często-
chową.  
 Kolejnym działaniem promocyjnym podejmowanym przez POT w odniesieniu 
do produktów turystycznych jest organizowany od 2003 roku konkurs na certyfi-
kowane produkty turystyczne. W konkursie wyłaniane są produkty zgłaszane przez 
Regionalne Organizacje Turystyczne. Dotychczas zgłoszono ponad 600 produktów, 
a nagrodzono prawie 130. Wśród zgłoszeń tylko dziesięć dotyczyło produktów  
z zakresu turystyki religijno-pielgrzymkowej.  
 

Tabela 6 
Zgłoszone na konkurs produkty turystyczne 

 
Województwo Nazwa produktu Rok 

Kujawsko- 
-pomorskie 

Chełmno – Miasto Zakochanych (św.Walenty) 
2008 

Małopolskie 
Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie  2004 
Benedyktyni zapraszają do Tyńca  2006 

Podkarpackie Szlak Papieski w Beskidzie Niskim 2006 

Podlaskie 
Kanał Augustowski – Szlak Papieski  2005 
Transgraniczny Szlak Dominikański  2006 

Pomorskie Zabytkowy kompleks pocysterski w Pelplinie  2003 

Śląskie 
Bastion św. Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu  2006 
MFMS „Gude Mater” w Częstochowie  2006 

Zachodnio-
pomorskie 

Rowerowe szlaki sentymentalne po starych cmentarzach gminy 
Goleniów  

2006 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 Najwięcej nagrodzonych produktów pochodziło z województw: małopolskie-
go, podlaskiego i śląskiego. 
   Działaniem wzmacniającym wyżej wymienione produkty jest kolejny konkurs 
(od 2008), w którym z nagrodzonych dotychczas certyfikowanych produktów wy-
łania się tzw. „złote certyfikowane produkty”. Dotychczas nagrodzone w ten sposób 
zostały następujące produkty: „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” 
(2008), „Kanał Augustowski – Szlak Papieski” (2009) oraz „Manufaktura – Po-
znań” (2010). Produkty te wykorzystywane są w działaniach promocyjnych, np.  
w projekcie „Promujmy Polskę Razem” oraz w kampanii „Polska Podaj Dalej”.  
 Nagrodzony złotym certyfikatem „Szlak Papieski” oferuje rejs statkiem trasą, 
którą płynął papież JP II w 1999 roku. W czasie rejsu można podziwiać piękno 
Puszczy Augustowskiej, a także zwiedzić Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej  
z pomnikiem papieża.   
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 Polska Organizacja Turystyczna posiada także stronę promującą krajowy po-
tencjał turystyczny (www.polska.travel), która jest dostępna w 14 językach.  
W okresie 2006–2010 stronę odwiedziło ponad 2,5 mln internautów z 217 krajów.  
 

Tabela 7 
Zestawienie poszukiwanych haseł na stronie POT 

 
Poszukiwane hasło Ilość Poszukiwane hasło Ilość 

Sanktuaria 17715 Wadowice 216 
Churches 8651 Gietrzwałd 135 
Churches of peace in Jawor/ 
Świdnica 

6937 Sanktuarium Łagiewniki 98 

Częstochowa 2975 Sanctuaries 91 
Religia 1089 Pilgrimage 72 
UNESCO Churches 1034 Temples 63 
Święta Lipka 1019 Odpusty religijne 53 
Klasztory 897 Wota religijne 43 
Kalwaria Zebrzydowska 631 Wambierzyce 41 
Boże Narodzenie w Polsce 613 Miejsca cudowne/święte 20 
Grabarka 471 Jan Paweł II 17 
Oliwa 462 Koncerty organowe 11 
Religion 435 Ksiądz Popiełuszko 10 
Licheń 250 Pustelnia w Rytwianach 9 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.google.com. 
 
 W omawianym okresie 44.058 osób na stronie POT poszukiwało najczęściej 
haseł związanych z sanktuariami, kościołami, Częstochową i religią (tabela 7) (na-
leży przypuszczać, że w najbliższym czasie wzrośnie zainteresowanie internautów 
hasłem „Świebodzin – Figura Chrystusa”). Najwięcej internautów pochodziło  
z Polski, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. 
 Kolejnym działaniem POT jest działanie 6.4. „Inwestycje w produkty tury-
styczne o znaczeniu ponadregionalnym”, gdzie wspierane są inwestycje dla stwo-
rzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych (związanych  
z UNESCO i EURO 2012). Dostępne w ramach projektu środki wyniosły prawie 
140 mln Euro. Złożono w sumie 173 projekty, które pochodziły z 15 województw 
(tabela 8). 
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Tabela 8 
Zestawienie projektów w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej zgłoszonych 

przez regiony 
 

Tytuł projektu/województwo 

Wzrost poziomu atrakcyjności regionu Pomorza Zachodniego – kontynuacja rekonstrukcji ko-
ścioła Mariackiego w Chojnie – zachodniopomorskie 

Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości  
i chrześcijaństwa w Polsce – wielkopolskie 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – małopolskie 

Południowo-Zachodni Szlak Cystersów – wielkopolskie, małopolskie,  
opolskie, śląskie, dolnośląskie 

Jasna Góra – Turystyczna Perła Polski – śląskie 

Europejski Szlak Świętego Jakuba – Trasa polska drogami św. Wojciecha – wielkopolskie, 
dolnośląskie, lubuskie 

przygotowanie produktów turystyki kulturowo-religijnej w oparciu o dorobek prawosławia – 
podkarpackie, lubelskie, podlaskie, mazowieckie  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych POT, 2010.  
 
 Regiony zgłosiły w sumie siedem projektów z zakresu turystyki religijnej  
i pielgrzymkowej, z czego zakwalifikowano dwa: „ICH” z Ostrowa Tumskiego  
w Poznaniu oraz „Szlak Cystersów”. Zakończenie realizacji tych projektów zapla-
nowano na rok 2011. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawiony materiał skłania do wysunięcia następujących wniosków: 

 Polska posiada bardzo duże i zróżnicowane zasoby produktowe (w tym  
w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej) z powodzeniem promowa-
ne przez Polską Organizację Turystyczną, która w tym zakresie ściśle 
współpracuje z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi jako głów-
nymi partnerami; 

 potencjał w zakresie turystyki religijno-pielgrzymkowej oferowany jest za-
równo dla turysty krajowego, jak i zagranicznego, także dzięki ścisłej 
współpracy z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej na świecie (14). 
Dzięki tym działaniom w ostatnich latach coraz więcej touroperatorów za-
granicznych  proponuje ofertę dotyczącą tego typu turystyki odbiorcom za-
granicznym (najpopularniejszymi elementami oferty są: postać Papieża Ja-
na Pawła II, Częstochowa oraz obiekty sakralne i szlaki pielgrzymkowe);  
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 produkty z tego zakresu wykorzystywane są również z powodzeniem przez 
POT na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, a także ofero-
wane zagranicznym dziennikarzom i touroperatorom w trakcie podróży 
studyjnych do Polski.  

 Należy podjąć działania w celu wzmacniania już istniejących produktów tury-
stycznych z tego zakresu, co może doprowadzić do jeszcze większej niż dotychczas 
rozpoznawalności Polski jako miejscu oferującego ciekawą ofertę religijno- 
-pielgrzymkową. 
 
 

ANALYSIS OF PROMOTIONALAL ACTIONS OF POLISH TOURIST 
ORGANIZATION IN THE FIELD OF RELIGIOUS  PILGRIMAGE TOURISM 
 
 

Summary 
 
 In the article are presented some actions of the Polish Tourism Organization, those 
that use the potential of Polish products in the field of religious – pilgrimage tour-
ism.This potential is offered both for domestic and foreign tourists thank to close coop-
eration of the Polish Tourism Organisation and the Regional Tourist Organizations, as 
main partners, and the Polish Tourist Information Centres in the world (14).Through 
these activities, in recent years, more and more foreign tour operators propose offers of 
this type of tourism to foreign customers (the most popular elements of the offer are: the 
figure of Pope John Paul II Czestochowa and religious buildings).Products of this range 
are also successfully used by the Polish Tourism Organisation in the domestic and in-
ternational tourism fairs, and they are also offered to foreign journalists and tour opera-
tors in the course of study tours to Poland. There should also be taken actions to streng-
then existing tourism products in this range, which could lead to even greater visibility 
of Poland as a place that offers an interesting ‘religious – pilgrimage’ offer. 
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KREOWANIE WIZERUNKU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – OBIEKT  
ZA POMOCĄ STRON INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE  

SZCZECIŃSKIEJ BAZYLIKI METROPOLITALNEJ 
 
 
 
Wstęp 
 
 Warunki panujące na rynku turystycznym w ujęciu silnej konkurencji deter-
minują stosowanie różnorodnych form komunikowania się z otoczeniem, szczegól-
nie z potencjalnymi nabywcami produktów turystycznych. Tradycyjna reklama jest 
narzędziem niewystarczającym, aby skutecznie wpływać na decyzje nabywcze 
potencjalnych odbiorców, dlatego różnorodne podmioty podejmują działania w celu 
kreowania wizerunku produktu turystycznego, bez względu na to, czy jest to ob-
szar, szlak, obiekt, czy wydarzenie. Produkty tworzone wyłącznie na potrzeby tury-
styki charakteryzuje spójny komunikat o korzyściach wynikających z ich konsump-
cji przez turystów. W artykule podjęto próbę dokonania charakterystyki produktów 
turystycznych – obiekt w kontekście kreowania wizerunku za pomocą stron interne-
towych. Rozważania teoretyczne na temat takiego produktu wsparto przykładem, 
jakim jest kościół. Jego podstawowym zadaniem i celem jest zaspokajanie potrzeb 
religijnych, a dodatkowo posiada on walory turystyczne,  
 
 
1. Pojęcie produktu turystycznego – obiekt  
 
 Produkt turystyczny jest pojęciem złożonym i szeroko omawianym w literatu-
rze. Definiowany jest on jako cały zestaw dóbr i usług (obok walorów turystycz-
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nych) umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania atrakcji tury-
stycznych, pobyt i ich wykorzystanie. Produkt turystyczny może obejmować miej-
sce – obszar recepcji turystycznej, usługę – pojedynczą lub pakiet turystyczny oraz 
pewne produkty materialne1. Do najważniejszych składników produktu turystycz-
nego w ujęciu ogólnym można zaliczyć2: 

 atrakcje turystyczne miejsca docelowego (m.in. środowisko naturalne, kli-
mat, zabytki); 

 infrastrukturę miejsca docelowego (m.in. baza noclegowa, kultura, obycza-
je); 

 dostępność miejsca docelowego; 
 wizerunek miejsca docelowego, który istnieje w świadomości potencjal-

nych klientów i ma ogromny wpływ na podejmowanie przez nich decyzji  
o wyborze miejsca docelowego; 

 cenę, która uzależniona jest m.in. od standardu świadczonych usług. 
 W literaturze omawiany jest również podział produktu turystycznego według 
następujących rodzajów3: 

 produkt turystyczny – rzecz (np. przewodnik, mapa);  
 produkt turystyczny – usługa (np. hotelarska); 
 produkt turystyczny – wydarzenie (np. cykliczny festiwal filmowy); 
 produkt turystyczny – impreza (np. wycieczki, rajdy); 
 produkt turystyczny – szlak (np. historyczny); 
 produkt turystyczny – obszar (np. powiat, miejscowość, park narodowy); 
 produkt turystyczny – obiekt (np. kościół, kompleks hotelowy). 

 Wymienione powyżej rodzaje produktów turystycznych tworzą dwie grupy: 
produkty podstawowe (proste) i produktu zintegrowane. Do pierwszej zaliczyć 
można usługę i rzecz, natomiast do drugiej – produkty bardziej złożone i zintegro-
wane przestrzennie i organizacyjnie. Po połączeniu wspólną koncepcją produktów 
podstawowych powstaje produkt turystyczny – wydarzenie i impreza, których 
główną cechą jest integracja organizacyjna. Natomiast wtedy, gdy główną rolę pełni 
integracja przestrzenna, lokalizacja ma znaczenie fundamentalne, a konsumpcja 
produktu możliwa jest w określonym miejscu, wówczas powstają produkty tury-
styczne – obiekt, szlak i obszar4.  
 Produkt turystyczny – obiekt charakteryzuje się zatem występowaniem jednej 
głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku towarzyszących, które zorientowane są 

                                                 
1  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

s. 74. 
2  Ibidem. s. 75. 
3  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, za-

rządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 74. 
4  Ibidem, s. 77. 
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w jednym miejscu z punktu widzenia kartograficznego5. Za przykład służyć mogą: 
zamek, park rozrywki, centrum turystyczno-rekreacyjne czy kościół. Bez względu 
na to, jaki produkt turystyczny będzie analizowany, elementy go tworzące będą 
niezmienne. Produkt turystyczny składa się z takich elementów, jak6: 

 atrakcje i środowisko miejsca docelowego, 
 usługa miejsca docelowego i infrastruktury, 
 wizerunek miejsca, 
 dostępność miejsca docelowego, 
 cena. 

 Produkt turystyczny – obiekt rozpatrywany na przykładzie kościołów, oprócz 
podstawowej funkcji religijnej, może posiadać dodatkowe – w postaci atrakcji tury-
stycznych. Należeć do nich mogą: historyczna architektura, wieże widokowe, za-
bytki wewnątrz, znaczenie miejsca położenia. Kościoły czy świątynie mają swoje 
miejsce w koncepcji produktu turystyki pielgrzymkowej. Produkt turystyki piel-
grzymkowej może określać suma wrażeń, którą uzyskuje turysta (pielgrzym), po-
dejmując decyzję udania się na pielgrzymkę, podczas pielgrzymki i po powrocie  
z niej oraz przeżycie duchowe towarzyszące mu od chwili opuszczenia miejsca 
stałego zamieszkania do powrotu do niego. Kościoły i świątynie są elementem wa-
lorów turystycznych w aspekcie podstawowych dóbr i urządzeń turystycznych  
w całościowej koncepcji produktu turystyki pielgrzymkowej7.  
 
 
2. Wizerunek kościoła katolickiego jako produktu turystycznego – obiekt 
 
 Kościół jako wspólnota religijna zakładana w celu wyznawania i szerzenia 
wiary katolickiej posiada własny ustrój, doktrynę i obrzędy kulturowe8. Natomiast 
kościół jako produkt turystyczny to budynek, obiekt będący miejscem docelowym 
wyjazdów turystycznych. Może on również pełnić funkcje promocyjne miejscowo-
ści czy regionu, w którego obrębie się znajduje, kształtując jednocześnie jego wize-
runek.  
 Wizerunek definiowany jest przez Ph. Kotlera jako suma przekonań, opinii, 
wyobrażeń, jakie o danym miejscu mają odbiorcy9. To także zestawienie pewnych 

                                                 
5  Ibidem, s. 76. 
6  V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Warszawa 1996, s. 89. 
7  A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Turystyka religijna, red. 

Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,  
s. 375. 

8  www.stat.gov.pl/gus/ (5.01.2011). 
9  Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places – Attracting Investment, Industry and 

Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press New York 1993, s. 97, za: M. Zdon- 
-Korzeniowska, Jak kształtować..., op.cit., s. 74.  
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skojarzeń, subiektywnych odczuć w umysłach ludzkich, a także myśli i przekonań 
dotyczących danego obiektu, obszaru. Inaczej mówiąc, wizerunek marki jest odbi-
ciem tożsamości marki w percepcji odbiorcy, w związku z tym, od jakości postrze-
ganego wizerunku zależą decyzje zakupowe konsumentów. Rodzaje wizerunku 
pojawiające się w odniesieniu do marketingu terytorialnego to10: 

 wizerunek kraju, 
 wizerunek regionu, 
 wizerunek konkretnej miejscowości. 

 Pojęcie wizerunku w ujęciu obszaru, miasta czy podmiotu turystycznego nie 
jest aspektem nowym czy zaskakującym. W przypadku obiektów religijnych (ko-
ściołów) ich wizerunek jest dość niepowtarzalny i często niezauważalny w sposób 
bezpośredni, np. w postaci posiadanego logo, hasła czy identyfikacji barw.  
  „Wizerunek” jest terminem wywodzącym się z języka łacińskiego i oznacza 
wzór, obraz, odbicie. Określa również wypracowane oblicze osoby lub organizacji, 
które przedstawia je w korzystnym świetle i służy zdobywaniu społecznej akcepta-
cji oraz pozyskaniu szerszej liczby sympatyków11. W odniesieniu do podmiotów 
gospodarczych kreowanie wizerunku ma na celu wpływanie m.in. na poziom osią-
ganego zysku, popularności firmy, zaufania wśród odbiorców. Podmioty o charak-
terze religijno-turystycznym działają w celu osiągnięcia innych efektów; może to 
być np. zainteresowanie i zaproszenie szerszego grona wierzących, potencjalnych 
turystów, osób pasjonujących się architekturą itp. Informacja o istniejących walo-
rach turystycznych w strukturze kościoła może być przekazywana poprzez różne 
narzędzia, a mianowicie: reklamę w mediach religijnych (prasie, telewizji, radiu), 
działania bezpośrednie podczas spotkań o charakterze religijnym czy też poprzez 
Internet. Współcześnie prowadzenie strony internetowej przez podmioty kościelne 
jest zjawiskiem powszechnym. Strona taka jest głównie źródłem informacji dla 
parafian czy osób zainteresowanych na przykład kwestiami związanymi z prakty-
kowaniem wiary, obrzędami, świętami. Strony internetowe kościołów są miejscem 
publikowania ogłoszeń ważnych z punktu widzenia wiary, tj. dat i wydarzeń, ale 
również zbiorem artykułów, ciekawostek, fotografii, wspierania życia społecznego 
odbiorców (głównie parafian). Struktura stron WWW jest zdecydowanie bardziej 
rozbudowana, gdy dodatkową funkcją obiektu jest udostępnianie atrakcji turystycz-
nych. Wówczas informacje o kościele są rozbudowane, zawierają historię powsta-
nia obiektu, szczegółowe opisy mające na celu zachęcić potencjalnych odbiorców 

                                                 
10 M. Jedlińska, Możliwości wykorzystania public relations w kreowaniu wizerunku przed-

siębiorstwa turystycznego, w: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, 
Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 878, Wrocław 2008, s. 40, za: M. Zdon-Korzeniowska, Jak 
kształtować…, op.cit. s. 73. 

11  J. Altkorn, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 
Górnicza 2004, s. 14. 



Kreowanie wizerunku produktu turystycznego – obiekt za pomocą stron… 355

do odwiedzin. Bogate galerie, wirtualne spacery – to wiodące formy dynamicznej 
wizualizacji atrakcyjnych turystycznie elementów.  
 
 
3.  Internet jako forma kreowania wizerunku kościoła na przykładzie Szcze-

cińskiej Bazyliki Metropolitalnej 
 
 Internet – jako najbardziej popularne narzędzie komunikacji – posiada wiele 
możliwości promocyjnych, z których najciekawszym, z punktu widzenia turystyki, 
jest World Wide Web (WWW). Upraszczając, jest to zbiór stron internetowych 
dostępnych przez całą dobę. World Wide Web może zastępować bądź wspierać inne 
formy promocji, takie jak: public relations, reklamę czy sprzedaż osobistą. O sile  
i znaczeniu Internetu oraz stron WWW na rynku turystycznym świadczą następują-
ce jego zalety12: 

 możliwość komunikowania się z masowym rynkiem w sposób bezpośred-
ni; 

 pełnią funkcję kanałów: komunikacji i dystrybucji; 
 możliwość posługiwania się tekstem, obrazem, dźwiękiem i filmem uatrak-

cyjnia i wzbudza zainteresowanie użytkowników; 
 wygoda i nieograniczony dostęp pozwalają na zakup produktów turystycz-

nych on-line, nawet poza godzinami pracy biur i agencji turystycznych; 
 umożliwia monitorowanie poziomu zainteresowania stroną internetową 

oraz jej efektywność, a także gromadzenie informacji o użytkownikach; 
 pozwala niemal natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację na ryn-

ku, gdy w przypadku innych mediów reakcja ta jest opóźniona i wymaga 
większych nakładów; 

 umożliwia dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców; 
 nieograniczony dostęp do informacji oraz kontakt poprzez pocztę elektro-

niczną ułatwiają budowanie trwałych więzi z klientami.  
 Podejmowanie działań promocyjnych w Internecie podnosi konkurencyjność  
i atrakcyjność podmiotu turystycznego i – przede wszystkim – pozwala użytkowni-
kowi pozyskać informacje o obiekcie, ofercie, produkcie turystycznym. Mimo bra-
ku natychmiastowej interakcji z użytkownikiem, istnieją różnorakie formy komuni-
kacji z zainteresowanymi poprzez umieszczenie na stronie WWW adresu e-mail, 
telefonu czy nazwy komunikatorów internetowych13.  
 W odniesieniu do obiektów religijnych, kościołów szeroko rozumiana promo-
cja nie zawsze odbierana jest przez otoczenie w sposób obiektywny ze względu na 
                                                 

12  S. Briggs, Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, 
s. 144. 

13  Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010,  
s. 120. 
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znaczenie i powagę wiary. Na ulicach nieczęsto pojawiają się bilbordy promujące 
kościół czy religię, chodź takie przypadki miały miejsce w Polsce. Natomiast, funk-
cjonowanie stron internetowych obiektów religijnych jest odbierane głównie infor-
macyjnie, przez odbiorców lokalnych, czy turystów. Mimo braku bezpośrednich 
przekazów reklamowych, działania promocyjne, w tym wizerunkowe, są widoczne 
poprzez wiele elementów. 
 Najbardziej rozpoznawalnym obiektem religijnym w Szczecinie jest parafia 
pw. św. Jakuba Ap. przy Szczecińskiej Bazylice Metropolitalnej. Kościół jest miej-
scem praktykowania wiary, a także pełni funkcję turystyczną miasta Szczecin, 
mi.in. poprzez historię sięgającą XII w., neogotycką architekturę, zabytkowe tryp-
tyki wewnątrz obiektu czy wieżę katedralną. Znacznie rozbudowana strona interne-
towa obiektu  dostępna w czterech wersjach językowych – polskiej, angielskiej, 
niemieckiej i duńskiej  jest bogatym źródłem informacji dla parafian i przede 
wszystkim turystów. Górna część strony internetowej („główka”) nawiązuje do 
historii kościoła – daty umieszczone chronologicznie, ukazuje również miasto 
Szczecin – część Starego Miasta (rys. 1). Ciepłe, brązowo-złote barwy dodatkowo 
podkreślają bogactwo i historyczny charakter katedry na tle miasta. 
 

 
  

Rys. 1. Widok strony internetowej Szczecińskiej Bazyliki Metropolitalnej 

Źródło: www.katedra.szczecin.pl. 

 
 Strona internetowa Bazyliki posiada rozbudowane menu boczne, które składa 
się z aktualności, działu z fotografiami, informacjami o duszpasterstwie, siostrach 
zakonnych, historii kościoła i parafii, działu o Archidiecezji, biskupach i księgarni 
katedralnej. Dalszymi elementami są: kalendarz wydarzeń, magazyn kościelny, 
informacje o inwestycjach oraz istotne z punktu widzenia odwiedzających: dział 
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dotyczący wieży oraz wirtualnego zwiedzania katedry. Wygląd menu strony inter-
netowej Bazyliki przedstawia rysunek 2. 
 

 
 

Rys. 2.  Widok menu bocznego strony internetowej Szczecińskiej Bazyliki Metropoli-
talnej 

Źródło: www.katedra.szczecin.pl. 

 
 Wieża katedralna jest elementem Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Jakuba 
Apostoła i jest dostępna dla zwiedzających przez cały rok kalendarzowy. W zakład-
ce  Wieża użytkownik może zapoznać się z regulaminem zwiedzania, godzinami 
otwarcia, cenami, oraz dodatkowymi szczegółami. Najciekawszym elementem 
mającym charakter promocyjny, jest możliwość obejrzenia widoku z wieży kate-
dralnej, poprzez aplikację umieszczoną na stronie www (rysunek 3).  
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Rys. 3.  Aplikacja umieszczona na stronie internetowej z widokiem z wieży Szczeciń-
skiej Bazyliki Metropolitalnej 

Źródło: www.katedra.szczecin.pl. 

 
 Widok z wieży jest zestawieniem zdjęć, które tworzy spójny obraz miasta  
w układzie 360 stopni. Aplikacja jest zaproszeniem do kolejnej opcji, która ukazuje 
obraz miasta Szczecin w czasie rzeczywistym. Widok może być podziwiany po-
przez stronę internetową, jak również bezpośrednio w punkcie widokowym na wie-
ży, poprzez sprzęt komputerowy. Opisywana atrakcja turystyczna powstała poprzez 
umieszczenie dwóch nowoczesnych kamer w najwyższym punkcie iglicy wieży 
Bazyliki. Urządzenia znajdują się na wysokości 100 metrów, w punkcie niedostęp-
nym dla zwiedzających, oraz obejmują swoim zasięgiem Zamek Książąt Pomor-
skich, Wały Chrobrego, stocznię i jezioro Dąbie, Czerwony Ratusz, Dworzec PKP  
i Szczecińską Wenecję14. 
 Kolejną, internetową formą prezentacji turystycznego charakteru bazyliki jest 
Wirtualne zwiedzanie katedry. Poprzez aplikację złożoną ze zdjęć (dostępna rów-
nież w ujęciu 360 stopni) użytkownik może obejrzeć 9 różnych punktów obiektu. 
Począwszy od przedsionka, ołtarza, prezbiterium, nawę centralną, po widok na 
organy, Kaplicę najświętszego sakramentu, nawę boczną, wystawę, skończywszy 

                                                 
14  www.katedra.szczecin.pl, 10.12.2010. 
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na nawie lewej. Rysunek 4 przedstawia aplikację Wirtualnej podróży oraz punkty  
w niej zawarte. Poniższa, graficzna postać ukazuje umiejscowienie elementów  
w Bazylice.  
 

 
 

Rys. 4. Wirtualna podróż po Szczecińskiej Bazylice Metropolitalnej 

Źródło: www.katedra.szczecin.pl. 
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 Opisane powyżej, nowoczesne formy przedstawienia obiektu religijnego są 
niezwykle atrakcyjne dla mieszkańców miasta Szczecin, parafian, a także turystów. 
Aplikacje wykorzystane do przekazywania informacji o Bazylice są nowoczesne, 
zgodne z bieżącymi trendami promocji internetowej. Strona internetowa obiektu 
przedstawia Bazylikę, jako miejsce otwarte, służące do zaspokajania głównie po-
trzeb duchowych i turystycznych odbiorców. Aktualny i przejrzysty przekaz wpły-
wa na jego pozytywny odbiór, jako produktu turystycznego, jednocześnie kształtu-
jąc jego wizerunek. Mimo że aspekt wiary w obiekcie jest wiodący, to informacja  
o atrakcjach turystycznych jest stosunkowo neutralna.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Opisywany obiekt – Szczecińska Bazylika Metropolitalna  jest przykładem 
na to, jak ważna jest komunikacja z kościoła z szerokim gronem odbiorców. Stoso-
wane narzędzia, głównie internetowe pokazują, że promocja obiektu o charakterze 
religijnym i turystycznym może być elastyczna, nowoczesna i atrakcyjna. Kreowa-
nie wizerunku Bazyliki jest niezwykle istotne z punktu widzenia turystyki, gdzie 
kościół funkcjonuje jako produkt turystyczny z szeregiem posiadanych atrakcji 
turystycznych. 
 
 

CREATING THE IMAGE OF THE TOURISM PRODUCT  THE OBJECT 
USING THE WEBSITE AS AN EXAMPLE OF THE SZCZECIN 

METROPOLITAN BASILICA 
 
 

Summary 
 
Traditional advertising is not sufficient tool to effectively influence the purchase deci-
sions of potential tourist, recipient. Therefore, different parties take action to create an 
image of the tourist product, regardless of whether it is an area, trail, facility or event. 
The products, created exclusively for the purpose of tourism, characterized by a consis-
tent message about the benefits of their consumption by tourists. The article aims to take 
the test characteristics of tourism products - a case study of an object whose existence is 
based on meeting the needs of religious, and possessed an additional tourist attractions, 
in the context of creating the image using the website. 
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DYLEMATY PROMOCJI PRODUKTU TURYSTYKI RELIGIJNEJ 
 
 
 
Wstęp 
 
 Turystyka religijna jest jedną z ważniejszych dziedzin turystyki, której głów-
nym celem jest wędrowanie do miejsc kultu religijnego. Ten rodzaj turystyki uwa-
żany jest za jeden z najstarszych. Głównym motywem turystyki religijnej jest uda-
wanie się do miejsc kultu religijnego oraz uczestnictwo w wydarzeniach religij-
nych. Nie wyklucza to jednak celu drugoplanowego. Zgodnie z poglądem A. Jac-
kowskiego, na określenie charakteru podróży lub pobytu, których głównym celem 
są przede wszystkim aspekty religijno-poznawcze, lub wyłącznie poznawcze, wła-
ściwym terminem jest „turystyka religijna”1. Jeżeli podróże podejmowane są wy-
łącznie z pobudek religijnych, to wówczas należy używać pojęcia „turystyka piel-
grzymkowa”2. Zarówno turystyka pielgrzymkowa, jak i religijna to podróże podej-
mowane z motywów religijnych lub poznawczych, których głównym celem są 
miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charak-
terze religijnym oraz obiekty sakralne3.  
 Uczestnikami turystyki pielgrzymkowej są turyści (w tym pielgrzymi) mający 
określone potrzeby związane z uprawianiem turystyki jako takiej oraz szczególnie 
związane z aspektami religijnymi.  
 Obserwowane współcześnie tendencje na rynku turystycznym dotyczą rów-
nież turystyki religijnej. Konkurencyjność ofert turystycznych odnosi się zatem 
                                                 

1  A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 
1991, s. 8–9.  

2  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 61–62. 
3  A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, 

Gniezno 2008, s. 147. 
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także do produktu turystyki religijnej. Skuteczne dotarcie do rynków docelowych 
wymaga oddziaływania na sferę konsumpcji poprzez podejmowanie działań marke-
tingowych, w tym promocji. Działania te prowadzone mogą być zarówno przez 
podmioty komercyjne (bezpośrednich oferentów usług turystycznych), regiony 
turystyczne, jak równie przez konkretne atrakcje będące celem podróży religijnych. 
Podkreślić należy, że oddziaływanie na rynek ma dwojaką formułę, dotyczy bo-
wiem: 

 turystów, dla których miejsce kultu religijnego jest atrakcją turystyczną 
traktowaną z reguły w wymiarze kulturowym, 

 pielgrzymów udających się do miejsc kultu wyłącznie w celach ducho-
wych. 

 W stosunku do obu tych grup odbiorców powinny być zatem prowadzone 
zupełnie inne działania o charakterze marketingowym. Celem niniejszego opraco-
wania jest zatem rozważanie dylematów dotyczących zakresu prowadzenia działal-
ności promocyjnej, podejmowanej w celu wsparcia marketingowego produktu tury-
styki religijnej.  
 Prowadząc rozważania, generalnie założono, że produkt turystyki religijnej 
traktowany jest jako produkt w ujęciu przestrzennym (produkt miejsca, produkt 
obszaru), co wiąże go z ogólną ofertą turystyczną danej destynacji turystycznej. 
Atrakcje o charakterze religijnym stają się jednym z wielu elementów oferty tury-
stycznej, przy czym dla części odwiedzających będą one miały charakter pierwszo-
rzędny (pielgrzymi), dla innych – drugorzędny (turyści).  
 Rozróżnienie obu kategorii odwiedzających (pielgrzym i turysta) ma charakter 
wyłącznie umowny, gdyż pielgrzym zgodnie z ogólną terminologia turystyczną to 
turysta, dla którego motywem udania się w podróż turystyczną jest cel związany  
z wyznawaną religią.  
 
 
1. Promocja produktu turystycznego obszaru 
 
 Marketing jako dziedzina praktycznej wiedzy menadżerskiej jest wykorzysty-
wany w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, nie tylko w przed-
siębiorstwach dostarczających gotowych produktów rynkowych, tj. produkujących 
dobra i usługi, ale także w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębior-
stwach komunalnych, wspólnotach terytorialnych, instytucjach non-profit, organi-
zacjach i stowarzyszeniach społecznych4.  

                                                 
4  A. Szromnik: Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne,  

w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Kraju, t. CXVI, Warszawa 2006, s. 33. 
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 Praktyczny zakres działań podejmowanych w marketingu opiera się na zespo-
le instrumentów oddziałujących na rynek i określanych jako marketing mix. Kom-
pozycja marketingu-mix jest powszechnie znana w działaniach biznesowych i jest 
adaptowana także do wielu form działalności niekomercyjnej; może bez przeszkód 
być wykorzystywana w obszarze komercyjnego kształtowania produktu turystyki 
religijnej, jak i w działaniach podmiotów udostępniających walory religijne zainte-
resowanym turystom, w tym pielgrzymom. 
 Nie wdając się w obszerne rozważania nad uwarunkowaniami rozwoju współ-
czesnej koncepcji marketingowej, należy wskazać na pięcioelementową kompozy-
cję marketingu mix5 jako odpowiednią do wykorzystania w działaniach skierowa-
nych na produkt turystyki religijnej. Koncepcja pięcioelementowa powstała na pod-
stawie badań nad marketingiem usług, a do jej instrumentów zalicza się produkt, 
cenę, dystrybucję, promocję i personel. 
 Promocję należy traktować jako formę komunikacji podmiotów rynkowych6, 
tj. oferentów z nabywcami, kooperantami i konkurentami. Obejmuje ona działania  
i instrumenty umożliwiające informowanie otoczenia o organizacji i jej ofercie. 
Promocja jest tym elementem działalności marketingowej (struktury elementów 
marketingu-mix), który decyduje o pozycji nadawcy przekazu promocyjnego na 
rynku, przez co umożliwia oddziaływanie na pozostałych uczestników rynku za 
pośrednictwem dostarczania im informacji o ofercie, zachęcaniu do nabywania tej 
oferty, jak również daje podstawę kształtowania opinii o oferencie i zakresie jego 
działalności w otoczeniu rynkowym, a w efekcie ma się przyczynić do zwiększenia 
popytu na zakres oferty7. 
 Promocja w gospodarce turystycznej powinna być rozumiana jako propago-
wanie dóbr regionalnych na rynku zewnętrznym, sprzyjające tworzeniu pozytywne-
go, przyciągającego klientów obrazu regionu. Polega ona na ukazywaniu walorów 
przestrzeni regionu, jego lokalizacji i podejmowaniu działań podkreślających zalety 
regionu wobec przedsiębiorców (w tym inwestorów), ludności aktywnej zawodo-
wo, młodzieży w wieku akademickim i potencjalnych turystów. Działania niniejsze 
nie powinny ograniczać się do wspierania walorów ekonomicznych, ale ich zada-
niem jest także wskazywanie na walory środowiska naturalnego, kulturowego  
i naukowego8. W tym zakresie można zaznaczyć, że elementy produktu turystyki 
religijnej mogą być wspierane działaniami promocyjnymi w obszarze turystycz-
nym. 

                                                 
5  A. Payne, The Essence of Servicess Marketing, Prentice Hall, London 1993, s. 150;  

A. Palmer, Principles of Service Marketing, McGraw-Hill, Cambridge 1994, s. 279–300. 
6  J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 40. 
7  A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, Bu-

siness Press Ltd., Warszawa 1993, s. 4. 
8  T. Markowski, Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, op.cit. s. 101. 
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 Interpretowany w szerokim ujęciu produkt turystyczny (produkt obszarowy) 
jest kategorią równie skomplikowaną9 jak produkt regionu, stąd wydaje się, że dzia-
łania marketingowe (w tym promocja) prowadzone na obszarach regionalnych  
i obszarach turystycznych mają podobną naturę. 
 Z punktu widzenia podjętych rozważań koniecznym staje się zdefiniowanie 
polityki promocji. Jest to działalność podmiotów (samorządów, przedsiębiorstw  
i organizacji), które – wykorzystując instrumentarium promocyjne – kształtują 
określone, właściwe dla danego podmiotu cele komercyjne (wzrost dochodów lub 
obniżka kosztów) lub społeczne (stymulowanie i zaspokajanie popytu). Cele polity-
ki promocji wynikają z systemu ogólnych celów podmiotu, a zwłaszcza przyjętej 
strategii marketingowej10. Działania promocyjne podejmowane przez podmioty 
regionalne powinny opierać się o wykreowany system promocji, którego integral-
nym elementem winna być formalnie opracowana polityka promocji regionu. 
 System promocji regionu funkcjonuje w określonym środowisku i znajduje się 
w obszarze uwarunkowań gospodarczych, społecznych i technologicznych. Podob-
nie jak koncepcja marketingu mix, instrumenty promocji regionu zostały zaadopto-
wane z koncepcji marketingowej wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produ-
kujące towary i usługi, tj. promotion-mix. Są to zatem instrumenty wewnętrznie 
zintegrowane i podmioty podejmujące działalność promocyjną muszą podjąć decy-
zję, które z nich będą wykorzystywać, z jakim natężeniem i jak poszczególne in-
strumenty będą ze sobą powiązane. W literaturze marketingowej wyróżniono wiele 
klasyfikacji elementów wchodzących w promotion-mix. Próbując zobiektywizować 
poglądy, należy wyodrębnić: 

 sprzedaż osobistą, 
 reklamę, 
 public relations, 
 publicity, 
 promocję dodatkową, 
 sponsoring11. 

 Przy czym nie wszystkie z wymienionych instrumentów mogą być wykorzy-
stywane z równym nasileniem w zakresie promocji regionu. Zdecydowanie mniej-
sze znaczenia mają bowiem sprzedaż osobista i sponsoring, podobnie jak promocja 
dodatkowa, która może być wykorzystywana w ograniczonym zakresie12. 

                                                 
9  A. Panasiuk, Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe „Oeconomicus”, Wyższa Szkoła 

Zawodowa „Oeconomicus”, Szczecin 2001, s. 73–75; Marketing usług turystycznych, red.  
A Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 70–73. 

10  Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 324–325. 
11  A. Payne, The Essence…, op.cit., s. 150. 
12  Por. H. Meffert, Städtmarketing – Pflicht oder Kür? Sympozjum “Stadvisionen”, 

Stadtstrategien und Städtmarketing in der Zukunft, Münster 1989, za: Marketing terytorialny, 
op.cit. s. 70. 
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 Do najbardziej typowych i najczęściej wykorzystywanych w praktyce środ-
ków reklamowych należy zaliczyć: telewizję, radio, prasę i czasopisma, wydawnic-
twa, reklamę zewnętrzną oraz Internet. Nie wszystkie z nich są wykorzystywane 
powszechnie przez regiony, zwłaszcza ze względu na możliwość oddziaływania na 
grupy docelowe, a uzależnione są od ich skuteczności i poziomu kosztów. Koniecz-
ne jest umiejętne dobieranie środków reklamy i propagowanie regionu w sposób 
zależny od adresatów tych działań (mieszkańców, turystów, inwestorów), a także  
z uwzględnieniem określonych celów reklamy.  
 Polityka informacyjna13 wiąże się przede wszystkim z działaniami w zakresie 
public relations14. Instrument ten pozwala na podnoszenie wiarygodności podmiotu 
na rynku, kreowanie wszechstronności jego działania i możliwości szybkiego re-
agowania na sygnały płynące z rynku. Drugi wymiar public relations odnosi się do 
wewnętrznych stosunków organizacji i dotyczy kształtowania pozytywnego wize-
runku, zwłaszcza wokół mieszkańców. W przypadku działań prowadzonych  
w kontekście regionu należy kierować się na próby identyfikacji mieszkańców  
z polityką władz samorządowych poprzez wspólną realizację celów oraz możliwość 
kształtowania wspólnych korzyści.  
 Nieco odmiennym w swoim charakterze instrumentem jest publicity. Jest to 
instrument promocji często niedoceniany. Podmioty rynkowe korzystając z publici-
ty mającego charakter bezpłatnego dostępu do mediów, powinny dążyć do umiesz-
czania za pośrednictwem prasy, radia i telewizji informacji o ofercie, skali podej-
mowanych działań w regionie, a zwłaszcza o atrakcjach i wydarzeniach (events) 
organizowanych na obszarze regionu. 
 Promocja dodatkowa polega na intensyfikacji postrzegania oferty regionu  
w otoczeniu poprzez system zachęt, instrumentów związanych z instrumentami 
cenowymi, dodatkowe korzyści wynikające z korzystania oferty w określonym 
czasie i liczbie.  
 Jedną ze współcześnie rozpowszechnionych technik wspomagających stoso-
wanie instrumentów promocji jest Internet. Należy jednak pamiętać, że strona in-
ternetowa nie jest wystarczającym sposobem promowania obszaru turystycznego. 
Trudno sobie jednak wyobrazić regiony, które unikają tej formy przekazu w kon-
taktach z rynkiem. Strona internetowa powinna cechować się czytelnym układem 
graficznym, zawierać w miarę pełny zakres aktualnych informacji oraz umożliwiać 
użytkownikom interaktywną formę kontaktu.  
 

                                                 
13  A. Antczak, S. Gałwa, Dynamiczna firma usługowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000, 

s. 60–61. 
14  Z. Zemler, Public relations, kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1992, s. 101–

102.  
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2. Produkt turystyki religijnej 
 
 Produkt turystyczny jest zbiorem dóbr i usług, z których turyści korzystają  
i które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania. Konkretyzując in-
terpretację pojęcia produkt turystyczny, należy rozróżnić jego aspekt wąski i szero-
ki. W myśl ujęcia wąskiego produktem turystycznym jest wszystko to, co turysta 
kupuje (np. usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne, kulturalne)15. Pozo-
stałe elementy – związane ze sferą wrażeń i odczuć turysty – odnoszą się do defini-
cji produktu turystycznego w szerokim ujęciu16. Produkt turystyczny może wystę-
pować w niezliczonej liczbie kombinacji poszczególnych elementów, zawsze jed-
nak powinien odpowiadać potrzebom turystów, tj. ich wyobrażeniu o produkcie 
turystycznym, którego konsumpcja przynosi satysfakcję17. W szerokim ujęciu pro-
dukt turystyczny można zinterpretować jako sumę wrażeń, którą uzyskuje turysta 
podczas i po jego konsumpcji oraz złożone przeżycie turysty od momentu opusz-
czenia miejsca stałego zamieszkania do powrotu do niego18.  
 Szerokie ujęcie produktu turystycznego prowadzi do traktowania go jako ka-
tegorii przestrzennej. W tym aspekcie definiuje się produkt turystyczny obszaru 
(miejsca), który ma złożoną strukturę, kształtowaną przez wiele różnych podmio-
tów, składającą się z wielu pojedynczych elementów – częściowo podobnych, czę-
ściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych19. Każdy z tych elemen-
tów jest funkcjonalnie związany z innymi, nawet jeśli są one wytwarzane przez 
różne podmioty. Zależność ta wiąże świadczenia różnych przedsiębiorstw tury-
stycznych w danym obszarze, gdyż żadne z nich nie jest w stanie zaspokoić w cało-
ści popytu. Produkt turystyczny obszarowy nie jest jednak zwykłą sumą wszystkich 
dóbr i usług turystycznych oferowanych na danym terenie. Jest szczególnym, zde-
terminowanym przestrzennie produktem złożonym z wybranych elementów poten-
cjału turystycznego (lub istniejących produktów prostych) danego obszaru, połą-

                                                 
15  S. Medlik, Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995, s. 243. 
16  A. Panasiuk, Koncepcja produktu turstyki kulturowej, w: Turystuka religijna, red.  

Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczeci 2010, s. 373–
376. 

17  S. Bąk, Marketingowa koncepcja produktu turystycznego, w: Problemy zarządzania sferą 
kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1999, s. 121. 

18  S. Smith, The Tourism Product. Annals of Tourism Research 1994, nr 21, s. 583–586;  
S. Medlik, V.T.C. Middleton, Product formulation in tourism, „Tourism and Marketing” 1973, nr 
13, za: M. Żemła, Produkt turystyczny – ujęcie podmiotowe, „Problemy Turystyki” 2000, nr 12, 
s. 27. 

19  B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, „Rynek Turystyczny” 
1998, nr 12, s. 10. 
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czonych nadrzędną ideą decydującą o jego oryginalności, odrębności i atrakcyjno-
ści rynkowej20. 
 Interpretacja istoty produktu turystycznego staje się zatem podstawą do przy-
bliżenia koncepcji produktu turystyki religijnej. Należy w tym miejscu podkreślić, 
że produkt turystyczny może być postrzegany w różny sposób, a jednym z aspek-
tów jest też religia, stąd pielgrzymowanie oraz indywidualne potrzeby turystów 
(pielgrzymów) związane są z korzystaniem (konsumpcją) z tego produktu. 
 Pod pojęciem „produktu turystyki religijnej” można rozumieć sumę wrażeń, 
którą uzyskuje turysta (pielgrzym), podejmując decyzję udania się do miejsca kultu 
religijnego podczas pobytu w tym miejscu i po powrocie z niego oraz złożone prze-
życie kulturowe, emocjonalne, duchowe – od momentu opuszczenia miejsca stałego 
zamieszkania do powrotu do niego. 
 Podobnie jak sam produkt turystyczny, także produkt turystyki religijnej ro-
zumiany może być w ujęciu wąskim i szerokim. Ujęcia te decydują także o elemen-
tach wchodzących w skład produktu turystyki religijnej. 
 W ujęciu wąskim z produktem tym należy wiązać świadczenia usługowe 
związane z uprawieniem tej formy turystyki (nocleg, wyżywienie, transport, wstęp 
do atrakcji turystyki religijnej).  
 Produkt turystyki religijnej traktowany jako produkt obszarowy (miejsca) 
zawiera składniki będące produktami turystycznymi rozumianymi wąsko (usługi 
turystyczne) oraz elementy związane z ofertą turystyczną obszarów i miejsc doce-
lowych turystyki religijnej (walory turystyki religijnej, zagospodarowanie tury-
styczne – ogólne i specjalistyczne). 
 Czynnikiem decydującym o rzeczywistym wyodrębnieniu produktu turystyki 
religijnej powinny być względy stricte religijne. Brak tych elementów po stronie 
turysty (pielgrzyma) ogranicza istotę tego produktu wyłącznie do aspektów kultu-
rowych (wielokulturowych).  
 
 
3. Kształtowanie polityki promocji produktu turystyki religijnej 
 
 Przedstawiona problematyka promocji produktu turystycznego obszaru oraz 
produktu turystyki religijnej jest przesłanką do przeprowadzenia rozważań dotyczą-
cych promocji produktu turystyki religijnej. Jak wynika z tytułu opracowania oraz 
jego celu, podejmowanie działań promocyjnych związanych z produktem turystyki 
religijnej powinno być zadaniem prowadzonym poprzez odpowiedni i przemyślany 
dobór narzędzi oraz właściwe skierowanie do rynku docelowego. 

                                                 
20  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  

s. 100–101. 
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 Podstawowym zakresem podjętej problematyki jest wskazanie na następujące 
aspekty promocji produktu turystyki religijnej: 

1. atrybutowy – odnoszący się do przedmiotu, który jest promowany, religij-
na atrakcja turystyczna (zabytek sakralny), miejsce kultu religijnego  
(w tym miejsca związane z życiem świętych), wydarzenie religijne, szlak 
turystyki religijnej; 

2. instytucjonalny – dotyczący podmiotów prowadzących działalność pro-
mocyjną w zakresie produktu turystyki religijnej (region, miasto, muzeum, 
obiekt religijny, sanktuarium, cmentarz); 

3. instrumentalny – dotyczący doboru narzędzi promocji, a w szczególności: 
 doboru konkretnych środków (mediów) promocji, 
 sposobów dotarcia środków promocji do adresatów (rynków docelo-

wych) – turystów, pielgrzymów, 
 pomiaru efektów promocji. 

 Przedmiotem podejmowanych działań promocyjnych w zakresie produktu 
turystyki religijnej mogą być: 

 zabytki sakralne udostępniane głównie dla potrzeb turystów, szlaki turysty-
ki religijnej; 

 funkcjonujące stale miejsca kultu religijnego (np. kościoły, sanktuaria);  
 wydarzenia religijne (cykliczne bądź jednorazowe) organizowane w celach 

wyłącznie religijnych (zloty młodzieży, pielgrzymki grup społecznych  
i zawodowych, uroczystości beatyfikacyjne i kanonizacyjne, jubileusze). 

 Z punktu widzenia odbiorców – turystów (kategoria 1 i 2) i pielgrzymów (ka-
tegoria 2 i 3), można dokonać doboru odpowiednich form promocji, prowadząc 
najbardziej intensywne działania promocyjne (reklama, sprzedaż osobista) w obsza-
rze kategorii 1, a najmniej intensywne (o charakterze informacyjnym) w przypadku 
kategorii 3. 
 W układzie podmiotowym wskazać można na trzy zasadnicze podejścia do 
promocji produktu turystycznego prowadzonej przez: 

 podmioty komercyjne – na ogólnych zasadach rynkowych przez oferentów 
usług turystycznych przy doborze całego dostępnego zakresu narzędzi bez-
pośredniego oddziaływania na klienta (reklama, sprzedaż osobista, promo-
cja sprzedaży, sponsoring);  

 jednostki obszarowe (gmina, miasto, rzadziej region) – uwzględniając 
przyjęte rozwiązania marketingu terytorialnego, nie w pełni komercyjnie, 
traktując konkretny produkt turystyki religijnej jako główny obiekt promo-
cji lub jako jeden z wielu elementów, który współtworzy ofertę turystyczną 
danego obszaru (reklama, public relations, publicity, sponsoring, promocja 
dodatkowa), np. promocja turystyczna Częstochowy z uwzględnieniem 
najbardziej rozpoznawalnego jej waloru, jakim jest klasztor na Jasnej Gó-
rze; 
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 miejsca kultu religijnego – na szczególnych zasadach, przy użyciu tylko 
wybranych środków promocyjnych (głównie informacyjnych) wykorzy-
stywanych w danym miejscu kultu (public relations, publicity, informacja, 
promocja dodatkowa), np. działania podejmowane przez sam klasztor na 
Jasnej Górze.  

 Zagadnienia doboru instrumentów były wskazane przy omawianiu zakresu 
instytucjonalnego. W tym miejscu należy wskazać na dobór konkretnych mediów 
promocji i zakres informacji. Dylematem w podejmowanych działaniach promocyj-
nych jest dobór nie tylko środka (telewizja, prasa, reklama zewnętrzna, wydawnicza 
czy Internet), ale także treść przekazu, która powinna w odpowiedni sposób odnosić 
się do charakteru miejsca, tak aby nie wpływać negatywnie na odczucia religijne 
pielgrzymów i mniejsze lub neutralne zaangażowanie emocjonalne pozostałych 
turystów. Ten sam problem dotyczy intensywności promocji, czy np. użytych roz-
wiązań graficznych. Miejsce kultu religijnego powinno być przedstawione możli-
wie neutralnie. Wydaje się, że w tym zakresie dobre rozwiązania można obserwo-
wać w Jerozolimie – miejscu, w którym krzyżują się różne kultury i religie. Ponadto 
forma informacji o miejscach religijnych – i ta na miejscu, i w przewodnikach tury-
stycznych – podkreśla wielokulturowość, uwzględniając ją jako atut i umożliwiając 
korzystanie z produktu turystyki religijnej pielgrzymów różnych wyznań i turystów 
niewierzących. Nieraz przekaz promocyjny, a nawet sama atrakcja (walor) turystyki 
religijnej staje się elementem kontrowersyjnym. Stwierdzenie to dotyczyć może np. 
sanktuarium w Licheniu, a tym bardziej pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie.  
 Podmioty prowadzące działania promocyjne powinny zatem umiejętnie  
i w sposób przemyślany dobierać instrumenty promocji, kierując je łącznie do 
wszystkich potencjalnie zainteresowanych przybyciem do danego miejsca lub dzie-
ląc przekaz promocyjny do poszczególnych segmentów odwiedzających – piel-
grzymów i pozostałych turystów. Pewną istotną rolę, podobną w charakterze do 
funkcji biur podróży zajmujących się ruchem wyjazdowym, pełnią w Kościele kato-
lickim parafie, oddziałując na zainteresowanie parafian pewnymi atrakcjami religij-
nymi, kształtując tym samym zakres działań promujących miejsca kultu religijnego 
jako docelowe dla uprawiania tej formy turystyki (krajowej i zagranicznej), wpły-
wając tym samym na motywy wyjazdów, ich formę i program. 
 Najtrudniejszym aspektem analizy zagadnień związanych z promocją produk-
tu turystyki religijnej jest pomiar efektów. Jednoznacznie można stwierdzić, że 
podobnie jak w innych gałęziach gospodarki narodowej, tak też i w gospodarce 
turystycznej pomiar efektów jest zadaniem trudnym i często pozostaje niewykona-
nym. Ocena skuteczności promocji powinna być jednak prowadzona, zwłaszcza 
jeżeli na ten cel zostają wydatkowane konkretne środki (np. publikacja i kolportaż 
broszur i ulotek). W przypadku podmiotów zajmujących się komercyjnym zakre-
sem produktu turystyki religijnej pomiar skuteczności promocji może być analizo-
wany w jednostkach pieniężnych (przychody, zysk). Dla potrzeb analizy skuteczno-
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ści działań prowadzonych przez jednostki obszarowe, a zwłaszcza za pośrednic-
twem miejsc kultu religijnego, za właściwy należy uznać pomiar ilościowy – wiel-
kość ruchu turystycznego (liczba turystów krajowych i zagranicznych). Tym sa-
mym jest to jeden z podstawowych dylematów podejmowania działań promocyj-
nych skierowanych na produkt turystyki religijnej. Zakres podejmowanych instru-
mentów promocyjnych oraz sposób pomiaru efektów promocji nie powinien budzić 
wątpliwości związanych z próbą osiągania efektów ekonomicznych dzięki promo-
cji, a następnie udzielania świadczeń czy udostępniania miejsc kultu religijnego dla 
wiernych, ale także dla pozostałych turystów. Dlatego też polityka promocji pro-
duktu turystyki religijnej powinna zbliżać się w kierunku polityki informacyjnej. 
  
 
Podsumowanie 
 
 Przedstawione rozważania, zwłaszcza te ujęte w ostatniej części opracowania, 
mają charakter wstępu do dyskusji. Wydaje się, że podjęte kwestie zapewne poja-
wiają się w indywidualnych przemyśleniach wielu pielgrzymów uczestniczących  
w pielgrzymkach i pozostałych turystów korzystających z atrakcji religijnych jako 
dodatkowego elementu programu wyjazdów turystycznych. Należy mieć świado-
mość, że produkt turystyki religijnej jako oferta rynkowa kieruje się tymi samymi 
prawami rynkowymi co inne oferty na rynku. Przy nadwyżkach popytu cena pro-
duktu będzie wzrastała – co jest aktualnie obserwowane przy organizacji wyjazdów 
do Watykanu na uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Wzrost cen ofert biur 
podróży, w tym biur pielgrzymkowych, można uznać za uzasadniony, stąd też ob-
serwuje się ze strony organizatorów tych wyjazdów duże natężenie przekazów 
promocyjnych. W rzeczywistości społeczno-gospodarczej znane są jednak sytuacje 
o wykorzystywaniu takich sytuacji do nieuzasadnionego użycia mediów promocyj-
nych w celu realizacji szczególnych korzyści. W takim przypadku promocja pro-
duktu turystyki religijnej staje się dylematem nie tylko w wymiarze sprzedawca – 
konsument, ale także wymiarze społecznym i religijnym. 
 
 

DILEMMAS OF PROMOTION OF RELIGIOUS TOURISM PRODUCT 
 
 

Summary 
 
 Recently observed tendencies on the tourism market refer also to the religious 
tourism. Therefore competitiveness of tourist offers refers also to the product of reli-
gious tourism. To reach the target markets effectively it is necessary to influence a con-
sumption area by means of marketing activities, including promotion. Those activities 
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can be led by commercial entities (direct providers of tourist services), tourist regions 
and entities managing tourism virtues. 
 The aim of the article is consideration of dilemmas of the promotional activity 
taken up for marketing support of religious tourism product. There is made an assump-
tion that religious tourism product is a product in a spatial approach (product of a place, 
product of an area) what connects that product with a general tourist offer of the particu-
lar tourist destination.  
 

Translated by Agnieszka Drabik-Prywer 
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YIELD MANAGEMENT W OBIEKTACH SAKRALNYCH?  
 
 
 
Wstęp 
 
 Część obiektów sakralnych ze względu na wielkość, wiek i znaczenie kultu-
rowe służy nie tylko jako miejsce kultu religijnego, ale stanowi również atrakcję 
turystyczną. Dualna funkcja obiektów sakralnych powoduje dwa fundamentalne 
rodzaje konfliktów. Pierwszy konflikt dotyczy często sprzecznych interesów lokal-
nej społeczności wyznaniowej oraz potrzeb turystów. Drugi dylemat, który musi 
zostać rozstrzygnięty przez zarządzających obiektami sakralnymi, dotyczy również 
innych atrakcji turystycznych będących artefaktami z przeszłości i obejmuje trade 
off między konserwacją a dostępnością historycznego miejsca. Oba rodzaje konflik-
tów stają się istotne jedynie w przypadku stosunkowo dużego natężenia ruchu tury-
stycznego, który z jednej strony powoduje wymienione rodzaje problemów,  
a z drugiej – stanowi szansę na zdobycie dodatkowych środków w celu lepszej 
konserwacji obiektu oraz realizacji celów organizacji religijnej będącej właścicie-
lem obiektu.  
 W praktyce zdecydowana większość obiektów religijnych udostępniana jest 
turystom nieodpłatnie, a komercjalizacji podlegają jedynie ich fragmenty (najczę-
ściej wieże widokowe), które zarządzane są przez organizacje non-profit. W orga-
nizacjach non-profit z definicji maksymalizowane są korzyści niematerialne zwią-
zane z misją, podczas gdy przychody mają jedynie pokrywać koszty prowadzenia 
działalności. Teoretycznie nie wyklucza to stosowania technik różnicowania cen 
yield management, niemniej jednak w praktyce organizacje non-profit ustalają ceny 
na poziomie kosztów. Celem artykułu jest wykazanie, że stosowanie daleko idącej 
segmentacji oraz związanych z nią technik różnicowania cen może przyczynić się 
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do wzrostu zadowolenia klientów organizacji non-profit zarządzających komercyj-
nymi elementami obiektów sakralnych. 
 W artykule wskazano na miejsce obiektów sakralnych w obszarowym produk-
cie turystycznym i rolę organizacji non-profit w komercjalizacji tych atrakcji. Na-
stępnie krótko scharakteryzowano techniki różnicowania cen yield management 
oraz wskazano na obecne i możliwe do zastosowania techniki różnicowania cen  
w Bazylice Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie. Omówienie ograniczeń 
aplikacyjnych oraz potencjalnych korzyści stanowi ostatnią część artykułu. 
 
 
1. Obiekty sakralne jako atrakcja turystyczna 
 
 Ponieważ organizacje religijne miały znaczny wpływ na tworzenie się pierw-
szych organizacji państwowych, w sposób fundamentalny wpływały również na 
tworzenie się pierwszych systemów gospodarczych. Kościół chrześcijański w wal-
ny sposób przyczynił się do wykształcenia się feudalizmu i później kapitalizmu  
w Europie, a różnice w poziomie rozwoju zachodniej i wschodniej części kontynen-
tu tłumaczone są również poprzez różnice w protestanckich i katolickich odmianach 
chrześcijaństwa, które miały decydujący wpływ na kształt ówczesnego otoczenia 
instytucjonalnego1. Na znaczący wpływ organizacji religijnych na dystrybucję do-
chodów oraz kształt gospodarki zwracał uwagę już Adam Smith, a współcześnie 
Face2 dzieli zainteresowania ekonomii religii na trzy główne obszary: wpływ insty-
tucji kościoła na stabilność polityczną i gospodarczą (ujęcie makroekonomiczne), 
wpływ religii na zachowania nabywcze konsumentów oraz wpływ religii na rozwój 
gospodarczy. Wprawdzie określa on kościoły jako międzynarodowe korporacje ze 
świetnie rozwiniętą infrastrukturą dla edukacji i organizacji charytatywnych, wyda-
je się jednak, że ze względu na procesy globalizacji wpływ organizacji religijnych 
na światową gospodarkę jest mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 
 Rola organizacji religijnych w gospodarce turystycznej może być sklasyfiko-
wana w dwóch głównych obszarach. Pierwszy dotyczy turystyki religijnej, w której 
głównym motywem podróży jest odwiedzanie miejsc uznanych za święte. Drugi 
obszar dotyczy artefaktów wybudowanych w celach religijnych w przeszłości, które 
obecnie stanowią atrakcję turystyczną, nie tylko jako miejsca kultu religijnego.  
W drugim przypadku obiekty sakralne stanowią immanentną część obszarowego 
produktu turystycznego danego miasta lub regionu, podobnie muzea, zamki, zabyt-
kowe kamienice, pomniki itp. Obiekty sakralne stanowią w tym przypadku atrakcję 

                                                 
1  Por. N. Rosenberg, L. Birdzell, Historia Kapitalizmu, Signum, Kraków 1994; A. Grief, 

Institutions and International Trade: Lessons from the Commercial Revolution. The American 
Economic Review, 1992, s. 128–133. 

2  M. Fase, Notes and communications on economics and religion, De Economist nr 1, 
2005, s. 85–106. 
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turystyczną nie jako miejsca kultu religijnego, ale jako artefakty z przeszłości, które 
są motywem podróży zarówno dla wyznawców danej religii, jak i pozostałych tury-
stów. Używając terminologii J. Mundta, motywem podróży jest w tym przypadku 
miejsce, a nie transakcja (która jest głównym motywem dla turysty religijnego)3. 
Miejsce obiektów sakralnych w obszarowym produkcie turystycznym przedstawio-
ne zostało na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Miejsce obiektów sakralnych w obszarowym produkcie turystycznym 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Mundt, Einführung…, op.cit.; S. Wodej-
ko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-
szawa 1998. 

 
 Atrakcje turystyczne można również klasyfikować ze względu na możliwość 
komercjalizacji4. Część atrakcji ze względu na charakter dobra publicznego nie 
może zostać skomercjalizowana i jako dobro wspólne jest utrzymywana przez pań-
stwo. Przykładem jest część parków narodowych, niektóre powszechnie dostępne 
obiekty zabytkowe (Wały Chrobrego w Szczecinie, Kolumna Zygmunta lub Stare 
Miasto w Warszawie itd.)5. W przypadku innych atrakcji, przy korzystaniu z któ-
rych istnieje możliwość wykluczenia z konsumpcji turystów niepłacących za ich 

                                                 
3  J. Mundt, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München 2001, s. 247. 
4  Por. Visitor Attraction, A Development Guide, Scottish Tourist Board, Edinburgh 1991, 

s. 1. 
5  Więcej na temat dóbr publicznych w sektorze turystycznym, w: A. Pawlicz, Dobra pu-

bliczne i dobra klubowe na rynku turystycznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju, w: Zrów-
noważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 95–
106. 
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użytkowanie, pomoc państwa może być jedynie ograniczona lub w ogólezbędna. 
Do takich atrakcji należy niewątpliwie zaliczyć parki rozrywki, część biletowanych 
imprez masowych itp. W kontekście poruszonego w artykule tematu pojawia się 
pytanie: jakimi atrakcjami turystycznymi są obiekty sakralne?  
 Z jednej strony, jako obiekty zabytkowe, wszelkiego typu świątynie mogą być 
oglądane od zewnątrz i brak jest możliwości wykluczenia kogokolwiek z tego typu 
konsumpcji. Opłaty teoretycznie można pobierać za wejście do świątyń, jednak  
w Polsce praktykuje się to jedynie w kilku przypadkach (m.in. w kościele Mariac-
kim w Krakowie). Wydaje się, że najważniejszą przyczyną są stosunkowo duże 
koszty rozróżnienia wyznawców (którzy finansują organizacje religijne poprzez 
datki) i turystów. Ponadto należy zwrócić uwagę na wysokie, często niewspółmier-
ne do ewentualnych korzyści koszty pobierania opłat oraz na filozofię organizacji 
religijnych. Opłaty pobierane są najczęściej za odwiedzanie wież widokowych, 
które odwiedzane są w celach turystycznych, a nie wyznaniowych. Finansowaniem 
inwestycji związanych z budową i utrzymaniem obiektów, a także ich komercjali-
zacją zajmują się najczęściej organizacje non-profit, utworzone specjalnie w tym 
celu. 
 
 
2. Marketing w organizacjach non-profit 
 
 Według popularnego modelu Weisbroda, który wyjaśnia istnienie organizacji 
non-profit, państwo zaspokaja popyt na dobra publiczne, których nie jest w stanie 
zaspokoić wolny rynek. Sektor publiczny nie jest jednak w stanie zaspokoić potrzeb 
wszystkich wyborców, a jedynie ich części. Część niezaspokojonego popytu wy-
pełniana jest działaniem organizacji non-profit finansowanych przez darczyńców, 
którzy chcą zwiększenia konsumpcji danego dobra publicznego6.  
 Organizacje non-profit, jak wskazuje ich nazwa, są instytucjami, których ce-
lem nie jest maksymalizacja zysków, tylko maksymalizacja użyteczności. Organi-
zacje te mogą wprawdzie wykazywać zyski, ale nie mogą one podlegać dystrybucji 
wśród członków organizacji7. Wielkość przychodów determinuje jednak w znaczą-
cy sposób możliwości realizacji misji organizacji non-profit.  
 Organizacje non-profit8, choć nie jest to powszechnie akceptowane, funkcjo-
nują w otoczeniu konkurencyjnym i – podobnie jak przedsiębiorstwa komercyjne – 

                                                 
6  B. Kingma, Public good theories of the non-profit sector: Weisbrod revisited, Voluntas, 

nr 2 (8), 1997, s. 135–148. 
7  J. Zietlow, J. Hankin, A. Seidner, Financial management for nonprofit organizations: 

policies and practices, John Willey & Sons, New Jersey 2007, s. 2. 
8  W literaturze używa się również określeń: organizacje pozarządowe, woluntarystyczne, 

organizacje użyteczności publicznej, organizacje pożytku publicznego lub NGO (od angielskiego 
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radzą sobie z ograniczonymi zasobami zarówno kapitału, jak i w odniesieniu do 
zasobów ludzkich. W literaturze przyjmuje się, że tego typu organizacje nie sprze-
dają produktów materialnych, a jedynie idee, programy i usługi. Dla tego rodzaju 
organizacji bardzo istotny jest image, od którego zależy wsparcie lokalnych spo-
łeczności9.  
 Według A. Andreasena, P. Kotlera10, wykorzystanie marketingu w działalno-
ści organizacji non-profit ciągle jest raczej wyjątkiem niż regułą, pomimo że orga-
nizacje non-profit, podobnie jak przedsiębiorstwa, w celu maksymalizacji swojej 
użyteczności muszą w taki sam sposób orientować się na potrzeby klienta i stoso-
wać marketing. Według badań Dolnicara i Lazarevskiego11, większość organizacji 
non-profit, pomimo że deklaruje znajomość zasad marketingu, tak naprawdę ma  
o nim stosunkowo niewielką wiedzę i najczęściej również brak wykształcenia  
w tym kierunku. Autorzy spekulują ponadto, że marketing może być wykorzysty-
wany rzadziej w tego typu organizacjach ze względu na złe konotacje samego ter-
minu „marketing”, który kojarzy się z manipulacją i nie jest kompatybilny z szla-
chetną działalnością organizacji non-profit. 
 Marketing w organizacjach non-profit wykorzystywany jest przede wszystkim 
do budowy wizerunku i zbierania funduszy na działalność statutową12, podczas gdy 
znacznie mniej uwagi przywiązuje się w literaturze do polityki ustalania cen. Wy-
nika to przede wszystkim z faktu, iż organizacje non-profit najczęściej opierają 
swój budżet na dobrowolnych datkach.  
 
 
3. Yield management w organizacjach non-profit 
 
 Techniki yield management (YM), czyli techniki zarządzania zyskiem lub 
przychodami13 definiowane są jako metody sterowania cenami i zdolnością (usłu-
gową) optymalizującą dochody14. YM zakłada maksymalizację zysku (przycho-

                                                                                                                        

non governmental organization). Dla ogółu tego typu organizacji używana jest nazwa trzeci 
sektor. www.ngo.pl (4 listopad 2010). 

9  E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, Marketing for a non-profit organization, International 
Review on Public and Nonprofit Marketing nr 7, 2010, s. 57–68. 

10  A. Andreasen, P. Kotler, Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Pearson Edu-
cation, New York 2003 za: E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, op.cit. 

11  S. Dolnicar, K. Lazarevski, Marketing in non-profit organizations: an international 
perspective, Market Review nr 3 (26), 2009, s. 275–291 za: E. Blery, K. Efstathia, N. Tsara, 
op.cit. 

12  Por. m.in. W. Wymer, P. Knowles, R. Gomes, Nonprofit marketing: marketing manage-
ment for charitable and nongovernmental organizations, Sage Publications, London 2006, s. 1–5. 

13  W języku polskim brakuje jednoznacznego odpowiednika yield management, zatem  
w artykule wykorzystana będzie nazwa angielska lub akronim YM. 

14  Por. m.in. www.isc.infor.pl (5 listopada 2010). 
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dów) poprzez różnicowanie cen na te same usługi dla różnych segmentów rynku. 
Ze względu na jednoczesność konsumpcji i produkcji YM znalazł najszersze zasto-
sowanie w przypadku usług turystycznych (zwłaszcza transportu lotniczego15)  
w drugiej połowie XX wieku. Współcześnie jest on aplikowany (w bardzo wąskim 
zakresie) również w sektorze atrakcji turystycznych16.  
 Organizacje non-profit, również te w sektorze turystycznym, sprzedając 
świadczone przez siebie usługi, z jednej strony chcą pokryć koszty ich produkcji,  
a z drugiej – subsydiować produkcję usług pomiędzy poszczególnymi grupami 
klientów. W pierwszym przypadku implikuje to kosztową metodę ustalania cen, 
która jest trudna do aplikacji w sektorze usług ze względu na wysokie koszty stałe 
oraz niskie koszty krańcowe produkcji. W drugim przypadku występuje wprawdzie 
pewne różnicowanie cen, które do pewnego stopnia opiera się na wrażliwości ce-
nowej grup nabywców17. Nie ma jednak zgody wśród teoretyków, czy takie subsy-
diowanie krzyżowe jest zgodne ze statusem organizacji non-profit. Według A. Han-
chate18, dla organizacji non-profit, która oferuje usługi dla poszczególnych klientów 
(a nie dla ogółu), naturalną metodą ustalania cen jest metoda kosztowa zakładająca 
brak zysku i krzyżowego subsydiowania pomiędzy grupami klientów. Jest to jednak 
pogląd odosobniony, a J. Zietlow, J. Hankin i A. Seidner podzielili nawet organiza-
cje non-profit według zdolności samodzielnego generowania przychodów (rys. 2).  

                                                 
15  Według niektórych autorów, początki YM mają swoje źródło w sektorze hotelarskim, 

por. K. Payne, Revenue Management Isn't New – But It Is Important, artykuł dostępny na stronie: 
www.adhp.org/pdf/TheEffectofYieldManagementonHotelBrands.pdf (2 listopada 2010). 

16  Por. The spread of yield management practices: the need for systematic approaches, red. 
F. Sfodera, Physica Verlag, Assigi 2006, s. 83–100. 

17  Teoretyczny model organizacji non-profit, która subsydiuje działalność statutową dzia-
łalnością komercyjną rozważają M. Véricourt i M. Lobo. Autorzy porównują ten stan rzeczy  
z klasycznym trade off między konsumpcją (działalnością skierowaną do odbiorców misyjnych) 
oraz inwestycjami (działalnością komercyjną). Rozważania ilustrowane są przykładem szpitala 
okulistycznego w Indiach, w którym pacjenci komercyjni finansują leczenie pacjentów, których 
nie stać na opiekę zdrowotną. M. Véricourt, M. Lobo, Resource and Revenue Management in 
Nonprofit Operations, Operations research, nr 5 (57), s. 1114–1128. 

18  A. Hanchate, Nonprofit pricing of services under cost uncertainty, Journal of Cultural 
Economics, nr 20, 1996, s. 133–144. 
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Rys. 2. Typologia organizacji non-profit 

Źródło: J. Zietlow, J. Hankin i A. Seidner, op.cit., s. 2. 

 
 Przegląd cenników organizacji non-profit w sektorze turystycznym pozwala 
przypuszczać, że stosowane kryteria różnicowania cen nie opierają się na analizie 
popytu (tabela 1). Najczęściej stosowanym kryterium różnicowania cen jest przy-
znawanie biletów ulgowych młodzieży lub osobom uczącym się. Z pewnością jest 
to grupa o mniejszej elastyczności cenowej od osób dorosłych, niemniej jednak 
takie różnicowanie cen nie ma nic wspólnego z technikami YM stosowanymi  
w liniach lotniczych i przedsiębiorstwach hotelarskich. Zasadniczą różnicą jest brak 
różnicowania cen ze względu na moment sprzedaży (np. bilety kupione wcześniej 
mogłyby być tańsze) oraz na moment odwiedzania danego obiektu (bilety upraw-
niające do zwiedzania wczesnym rankiem mogłyby być tańsze od tych pozwalają-
cych na zwiedzanie w południe).  
 Wydaje się, że głównym motywem różnicowania cen w obiektach sakralnych 
nie była chęć maksymalizacji przychodów lub nawet maksymalizacji liczby odwie-
dzających, ale przede wszystkim sprostanie oczekiwaniom sprawiedliwości spo-
łecznej (bilety dla niepełnosprawnych, bilety rodzinne itp.).  
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Tabela 1 
Kryteria różnicowania cen w wybranych atrakcjach turystycznych opartych  

na obiektach sakralnych 
 

Atrakcja turystyczna Kryteria różnicowania cen 

Katedra Królewska na Wawelu 
1. Wiek plus wykształcenie 

2. Wielkość grupy 

Katedra św. Pawła w Londynie 

1. Wiek  

2. Wielkość grupy 

3. Bilety rodzinne 

Westminster Abbey (Londyn) 

1. Wiek 

2. Wielkość grupy 

3. Bilety rodzinne 

Katedra Nortre Dame (wieża) 

1. Wiek 

2. Status bezrobotnego 

3. Status niepełnosprawności 

Katedra w Ulm 
1. Wiek plus wykształcenie 

2. Wielkość grupy 

Katedra w Koloni 

1. Wiek plus wykształcenie 

2. Wielkość grupy 

3. Status niepełnosprawności 

4. Bilety rodzinne 
Objaśnianie: Kryterium „wiek plus wykształcenie” oznacza, że bilety ulgowe przysłu-
gują osobom mającym mniej niż określoną liczbę lat lub posiadającym status studen-
ta/ucznia. 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych badanych obiektów. 
 
 
4. Polityka cenowa wieży widokowej w Bazylice Archikatedralnej Świętego 

Jakuba w Szczecinie 
 
 Bazylika Archikatedralna Świętego Jakuba w Szczecinie wydaje się być naj-
ważniejszym obiektem sakralnym na terenie miasta. Kościół został zbudowany  
w XIII wieku i od tego czasu był wielokrotnie burzony, palony i przebudowywany. 
W 2009 roku oddano do użytku odbudowaną wieżę widokową, którą zarządza or-
ganizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakral-
nych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Katedra” w Szczecinie (dalej: Stowa-
rzyszenie „Katedra”).  
 Wysokość ceny biletów wstępu na wieżę przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2 
Ceny biletów wstępu na wieżę widokową w bazylice w Szczecinie 

 
Rodzaj biletu Cena 

Bilet normalny 8 zł 

Bilet ulgowy (młodzież szkolna) 5 zł 

Bilet grupowy 6 zł 

Niepełnosprawni, opiekunowie grup zorganizowanych, dzieci do lat 7 0 zł 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: B. Mikołajczyk, Wybrane problemy ustala-

nia cen usług turystycznych w organizacjach non-profit na przykładzie wieży 
widokowej Bazyliki archikatedralnej w Szczecinie, praca licencjacka napisana 
pod kierunkiem A. Pawlicza, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szcze-
cin 2010, s. 34. 

 
 Ceny biletów wstępu na wieżę zostały ustalone w podobny sposób jak w in-
nych obiektach sakralnych (tabela 1). Różnicowanie cen opiera się na kryterium 
wieku, wykształcenia, niepełnosprawności oraz wielkości grupy. Dzieje się tak 
pomimo faktu, iż ruch turystyczny na wieży ma charakter bardzo sezonowy zarów-
no w ujęciu rocznym, jak i tygodniowym. Liczba odwiedzających wieżę w miesią-
cach zimowych jest bardzo mała (znacznie poniżej 1 tys. biletów), podczas gdy  
w sierpniu 2009 roku sprzedano ponad 6 tys. biletów. Znacznie więcej biletów 
sprzedawano w soboty i niedziele (na podstawie danych z okresu od maja do wrze-
śnia 2009 roku stwierdzono, że w soboty liczba sprzedanych biletów jest o 247 
większa od średniej, a w niedziele o 530 razy wyższa. We wszystkie powszednie 
dni tygodnia liczba ta była znacznie niższa od średniej19). 
 Aplikacja technik yield management podobnych do stosowanych w organiza-
cjach for-profit mogłaby oznaczać: 

1. likwidację dotychczasowych sposobów różnicowania cen (likwidacja bile-
tów ulgowych, grupowych oraz bezpłatnych); 

2. wprowadzenie różnicowania cen w zależności od daty wejścia (niższe ceny 
w dni powszednie oraz w miesiącach zimowych); 

3. wprowadzenie różnicowania cen w zależności od czasu nabycia biletu 
(wprowadzenie przedsprzedaży biletów na określone godziny zwiedzania); 

4. wprowadzenie różnicowania cen w zależności od wielkości popytu (pierw-
sze bilety na daną godzinę byłyby tańsze, a ostatnie wolne miejsca droż-
sze).  

 Aplikacja tych zmian mogłaby potencjalnie oznaczać, że każdy kolejny bilet 
mógłby być sprzedawany w innej cenie. Turyści wrażliwi na cenę (m.in. studenci, 
niepełnosprawni) mieliby bodźce do odwiedzania wieży w okresach o małym natę-

                                                 
19  B. Mikołajczyk, op.cit. s. 37–40. 
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żeniu ruchu (cena w tym okresie powinna być niższa od obecnej średniej), podczas 
gdy turyści należący do segmentu money rich time poor zawsze mieliby pewność 
wstępu na wieżę bez kolejki i tłoku.  
 
 
5. Ograniczenia możliwości stosowania technik yield management w obiektach 

sakralnych 
 
 Wydaje się, że możliwości stosowania technik YM ograniczone są z dwóch 
podstawowych powodów: 

 postrzegania technik YM przez klientów (m.in. aspekty etyczne); 
 kosztów implementacji rozwiązań przy niewielkiej skali działalności. 

 Pierwsza grupa czynników dotyczy aspektów etycznych YM. O ile organiza-
cje z powodów przedstawionych powyżej mogą być entuzjastycznie nastawione do 
YM, to klienci mogą postrzegać sprzedawanie tych samych produktów po różnych 
cenach jako niesprawiedliwe, zwłaszcza jeśli nie mają wpływu na elementy decydu-
jące o różnicowaniu cen20. Wydaje się jednak, że znacznie większe problemy 
etyczne z różnicowaniem cen występują w przypadku sprzedaży produktów mate-
rialnych, a mniejsze w przypadku usług. W przypadku linii lotniczych klienci znają 
różne rodzaje taryf oraz ograniczenia z nimi związane, w związku z czym łatwiej 
jest im zaakceptować te różnice. W literaturze podkreśla się ponadto, że stosowanie 
YM na nowych rynkach (lub w przypadku produktów do tej sprzedawanych po 
stałych cenach) jest początkowo traktowane przez klientów z wrogością21.  
 W literaturze wskazuje się na cztery czynniki wpływające na postrzeganie 
technik YM przez klientów22: 

 Podobieństwo transakcji – im bardziej transakcje różnią się od siebie, tym 
większa jest szansa na to, że klienci zaakceptują różnice w cenie. 

 Koszty – konsumenci zaakceptują wyższe ceny, jeśli producent będzie  
w stanie wykazać różnice w kosztach sprzedaży różnych usług. Ze względu 
na asymetrię informacji konsumenci rzadko mają jednak okazję poznać 
prawdziwą strukturę kosztów producenta. 

 Relacje i zaufanie – im częściej transakcja jest zawierana pomiędzy stro-
nami, tym większe prawdopodobieństwo zaakceptowania różnic w cenach. 

                                                 
20  A. Mauri, Yield management and perceptions of fairness in the hotel business, Interna-

tional Review of Economics, 2007, nr 54, s. 284–293. 
21  T. Talluri, G. van Ryzin, The theory and practice of revenue management, Springer, 

2004, s. 615–617. 
22  A. Mauri, op.cit., por. J. Wirtz, S. Kimes, The Moderating Role of Familiarity in Fair-

ness Perceptions of Revenue Management Pricing, Journal of Service Research, nr 3 (9), 2007,  
s. 229–240. 
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 Normy społeczne oraz wiedza o rynku – społeczeństwo coraz częściej jest 
w stanie zaakceptować stosowanie YM.  

 Ignorowanie powyższych czynników przez organizacje może doprowadzić do 
odpływu klientów, złego marketingu szeptanego (który jest bardzo istotny dla orga-
nizacji non-profit) oraz zwiększenia przychodów jedynie w krótkim okresie. Przy-
kładem może być ambiwalentne przyjęcie wprowadzenia opłat za uczestnictwo we 
mszy podczas wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii w 2010 roku.  
 Druga grupa czynników dotyczy kosztów wprowadzenia systemu. Nawet jeśli 
system nie będzie bazował na specjalistycznym oprogramowaniu, jego implementa-
cja jest zawsze kosztowna. Do najważniejszych kosztów należy zaliczyć: badania 
rynku (elastyczności cenowej klientów, ich segmentacji, badania popytu), budowę 
nowego cennika oraz szkolenia pracowników. Znaczne koszty ponoszone są ponad-
to na utrzymanie wizerunku i wytłumaczenie potencjalnym klientom korzyści  
z nowego systemu. W przypadku organizacji non-profit, dla których wpływy  
z biletów stanowią jedynie część przychodów, może się okazać, że koszty są znacz-
nie wyższe od potencjalnych korzyści. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Stosowanie technik YM w obiektach sakralnych może potencjalnie zwiększyć 
przychody oraz liczbę odwiedzających. Ułatwi to konserwację i renowację obiek-
tów zabytkowych oraz przyczyni się do realizacji misji opiekujących się nimi orga-
nizacji. Rozwiązania stosowane w liniach lotniczych i sieciach hotelowych mogą 
jednak być trudne do zaakceptowania dla potencjalnych klientów oraz, co równie 
ważne, dla gestorów obiektu i lokalnych decydentów. Fakt, że tego rodzaju rozwią-
zania praktycznie nie są stosowane w obiektach sakralnych na świecie (i rzadko są 
stosowane w odniesieniu do innych niekomercyjnych atrakcji turystycznych) do-
datkowo zwiększa koszty kształtowania wizerunku organizacji.  
 
 

YIELD MANAGEMENT IN SACRAL TOURIST ATTRACTIONS? 
 
 

Summary 
 
 For the last two decades yield management (YM) has been increasingly employed 
in the hospitality and airline sector in order to improve the yield from the fixed capacity. 
In this article author undertakes an application of YM practices to the pricing manage-
ment of non-profit tourist attractions that base on sacral artifacts. Since the attention in 
the tourism literature paid to the problem of pricing in sacred areas in relatively scant, 
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theoretical foundations of the paper have been built basing on the non-profit pricing 
strategies.  
 The empirical research showed that pricing in sacred areas is based mostly on 
competition, costs and perceived justice. Hence, the application of YM to the revenue 
management of this organization may potentially increase sharply their revenue and 
through the increased number of visitors also contribute to their mission. Because of the 
expected ambiguous reception from public and religious decision makers and tourists 
several public relations actions must be held under close scrutiny.  
 

Translated by Adam Pawlicz 
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WYCIECZKA PO CMENTARZU JAKO FORMA PROMOCJI MIASTA 
 
 
 
Wstęp 
 
 Turysta podczas zwiedzania nowych, nieznanych dla siebie obszarów odwie-
dza również miejsca związane z sacrum, do których należą m.in. kościoły, meczety, 
cmentarze, święte góry, miejsca kultu religijnego1. 
 Od pewnego czasu bardzo popularne stało się pojęcie „marketingu terytorial-
nego”, który postrzegany jest jako koncepcja zarządzania miastem, wsią czy też 
regionem w warunkach gospodarki rynkowej przy uwzględnieniu interesów miesz-
kańców.  
 Ponieważ koncepcja marketingu terytorialnego jest adaptacją koncepcji zarzą-
dzania marketingowego z sektora prywatnego, dla którego marketing jest „sztuką 
tworzenia czegoś prawdziwie wartościowego w ocenie klienta”, możliwe jest zasto-
sowanie tych instrumentów, które nie wiążą się w sposób bezpośredni z realizowa-
niem zysków, w działaniach nastawionych na rozwój i wzbudzenie zainteresowa-
nia, chociażby takimi miejscami, jak cmentarze2. Są to bowiem miejsca wywołujące 
w ludziach liczne emocje będące istotnym wkładem w historię miasta. 

                                                 
1  A. Wilkońska, Turystyka religijna – między sacrum a profanum, w: Turystyka religijna, 

red. Z. Kroplewski, A. Panasiuka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, 
s. 60. 

2  L. Jodkowska, „Be-Berlin”– marketing miasta i marketing społeczny jako instrumenty 
kreowania image’u miasta oraz wartości dodanej dla mieszkańców i turystów na przykładzie 
stolicy Niemiec, Zeszyty Naukowe nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług”, Szczecin 2010,  
s. 159.  
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 Na całym świecie cmentarze powstawały jako wyraz pamięci o nieżyjących 
(kult zmarłych) i wiary w życie pozagrobowe. W każdym kraju dba się o nie  
w sposób szczególny jako o miejsce spoczynku poprzednich pokoleń, pomniki 
pamięci poświęcone zmarłym, ale i przypominające odwiedzającym o ich własnej 
śmiertelności.  
 Cmentarze są ważne zarówno dla samych mieszkańców, jak i dla turystów 
odwiedzających dane miasta. Jest wiele podwodów, dla których odwiedza się ne-
kropolie (groby bliskich, miejsce pochówku znanych osobistości, groby poległych 
za szczytne wartości, walory artystyczne i wiele innych). W niniejszym opracowa-
niu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy cmentarze mogą wpływać na zainte-
resowanie turystów miastem, czy mogą stać się narzędziem promocji? 
   
 
1. Promocja poprzez atrakcyjność cmentarzy  
 
 Ikon miasta poszukuje się w nauce, kulturze, ale również i w religii. Choć tego 
typu obiekty (cmentarze) przyciągają mniejszą grupę odbiorców, jednak na więk-
szości odwiedzających wywierają wielkie wrażenie3. 
 Na początku września 2008 roku mieszkańcy i turyści spacerujący ulicami 
Filadelfii mogli natknąć się na dość osobliwy widok. W ramach niekonwencjonal-
nej kampanii reklamowej lokalnego cmentarza Laurel Hill w niektórych dzielnicach 
miasta rozmieszczono kamienne płyty, wyglądem przypominające tablice nagrobne. 
 Na idealnie wkomponowanych w przestrzeń miejską obiektach (umieszczo-
nych na płytach chodnikowych, pomnikach czy elewacjach budynków) widniał 
napis: „Tutaj nikt nie spoczywa. Cóż za marnotrawstwo doskonałej jakości marmu-
ru” (lub granitu). Kreowanie wizerunku miejsc o tak wyrazistym charakterze jak 
cmentarze odbywało się dotychczas według ściśle określonych reguł pozostawiają-
cych raczej niewielkie pole dla innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystanie czarnego 
humoru w reklamie usług, które według powszechnej opinii wymagają zachowania 
najwyższej powagi, jest więc zabiegiem nie tyle oryginalnym, co dość ryzykow-
nym4. 
 

                                                 
3  A. Proszowska-Sala, M. Florek, Promocja miasta. Nowa perspektywa, Ströer Polska Sp. 

z o.o., Warszawa 2010, s. 80. 
4  Promocja cmentarza Laurel Hill; www.marketing-news.pl/theme.php?art=806, 

(20.11.2010 roku). 
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Rys. 1. Kamienne płyty rozmieszczone w Filadelfii 

Źródło: www.marketingprzykawie.pl. 

 
 Dyrekcja opisywanego cmentarza postanowiła wykorzystać do jego promocji 
potencjał rekreacyjno-turystyczny oraz fakt, że na terenie nekropolii znajduje się 
muzeum. Przeprowadzane akcje reklamowe przyniosły pożądane rezultaty –  
w wciągu czterech lat liczba odwiedzających to miejsce wzrosła ponad trzykrotnie. 
Oprócz usług pogrzebowych w ofercie cmentarza Laurel Hill znalazły się więc 
liczne wycieczki tematyczne (m.in. „Halloween Tour”, której atrakcją są występy 
profesjonalnych aktorów, „Kochankowie z Laurel Hill” czy „Ofiary z Titanica”) 
oraz coroczny „Bal Grabarza”, a nekropolię zaczęto oficjalnie reklamować jako 
atrakcyjne miejsce na rodzinny piknik czy niedzielny spacer. Głównym celem 
wspomnianej kampanii jest więc przyciągnięcie uwagi nie tylko „klientów” poszu-
kujących dogodnego miejsca wiecznego spoczynku, ale przede wszystkim turystów 
i osób zainteresowanych historycznym aspektem tego malowniczego zakątka5. 
 W sposób zupełnie odmienny promowane są polskie cmentarze. Taka kampa-
nia cmentarza jak prowadzona w przypadku Laurel Hill zostałaby w Polsce uznana 
za dalece niestosowną i kontrowersyjną. Tak wyrazisty dystans wobec spraw osta-

                                                 
5  Ibidem. 
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tecznych (zwłaszcza w kontekście promocji miejsca, które zwykliśmy traktować  
z największą powagą i szacunkiem) byłby z pewnością przekroczeniem oficjalnej 
granicy dobrego smaku i spotkałby się raczej z dezaprobatą niż zainteresowaniem 
odbiorców6. 
  W kulturze polskiej cmentarze to jedne z ważniejszych obiektów upamiętnia-
jących zmarłych i kryjących w sobie bogatą historię. Coraz więcej miast zaczyna 
dostrzegać te aspekty i wykorzystuje je do celów promujących swoje miasta. 
  Przykładem może być cmentarz w Cieszynie, do którego odwiedzania zachę-
cają władze miasta. Włodarze Cieszyna dążą do tego, by mieszkańcy oraz turyści 
postrzegali ten cmentarz jako zabytek kultury podobny do znanych nekropolii – 
takich jak Powązki czy Rakowice.  
 Cmentarz komunalny przy ulicy Katowickiej w Cieszynie został uruchomiony 
w 1891 roku. Są na nim pochowani między innymi: Gustaw Morcinek, Franciszek 
Popiołek czy Paweł Stalmach. Główne wejście na cmentarz prowadzi przez ozdob-
ną bramę wjazdową w stylu austriackiego baroku z kopułą, w której do 1950 roku 
znajdował się dzwon używany podczas pogrzebów. Turystów z całego świata  
i mieszkańców Cieszyna do odwiedzin cmentarza mają zachęcać: książka (wydana 
w języku polskim, angielskim i niemieckim) ze zdjęciami oraz opisami artystycznie 
wykonanych nagrobków i rzeźb pogrzebowych, a także ulotki z krótką historią, 
fotografiami i planem cmentarza7. 
 Innego rodzaju promocja dotyczy cmentarzy z krakowskiej dzielnicy Podgó-
rze. Zostały one wpisane na listę Association of Significant Cemetries in Europe 
(ASCE). ASCE to sieć skupiająca główne nekropolie Europy. Organizacja ta utwo-
rzyła Szlak Europejskich Cmentarzy, na którym znalazło się 49 cmentarzy z 37 
miast w 16 krajach, a wśród nich stary i nowy cmentarz podgórski. Celem ASCE 
jest ukazywanie nekropolii jako istotnej części naszego kulturowego dziedzictwa,  
a także przypominanie, że ludzie powinni o nie dbać, ponieważ dzięki cmentarzom 
poznają oni swoją przeszłość oraz uczą się historii8. 
 Od kilku lat rozwinęła się również turystyka cmentarna na terenie Grudziądza, 
gdzie organizowane są specjalne spacery z przewodnikiem. Co roku przybywają na 
nie coraz liczniejsze grupy turystów zainteresowanych nekropoliami9. Miasto to 
staje się coraz bardziej atrakcyjne. Szczególną rolę odgrywa w tym przypadku 
„marketing szeptany” oraz promocja bezpośrednia, która w dużym stopniu jest 

                                                 
6  Ibidem. 
7  Zaproszenie na cmentarz – oto nowa promocja miasta; cieszyn.naszemiasto.pl/ arty-

kul/284979,zaproszenie-na-cmentarz-oto-nowa-promocja-miasta,id,t.html, (04.12.2010 r.). 
8  Nekropolie na szlaku europejskich cmentarzy; www.diecezja.pl/pl/wydarzenia/2081-

nekropolie-na-szlaku-europejskich-cmentarzy, (04.12.2010 r.). 
9 Rozwój turystyki cmentarnej w Grudziądzu; www.grudziadz.twoje-miasto.pl/ wiadomo-

sci,3sy,rozwoj-turystyki-cmentarnej-w-grudziadzu, (10.12. 2010 r.). 
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działaniem samych mieszkańców. To oni stają się osobami promującymi gru-
dziądzki cmentarz i samo miasto. 
 Według grudziądzkiego przewodnika PTTK Mikołaja Żeżyńskiego, „Ludzie 
coraz bardziej interesują się tematyką cmentarzy i historią lokalną. Cmentarz jest 
miejscem szczególnym, gdzie spotykamy się z historią regionu. Należy pamiętać, 
że cmentarz to przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli historię Grudziądza (…). 
Turystyka cmentarna ma ogromne szanse rozwoju w mieście. Mieszkańcy coraz 
liczniej interesują się postaciami spoczywającymi w grudziądzkich mogiłach. Zain-
teresowanie to ma znaczny wpływ na budowanie lokalnej świadomości patriotycz-
nej. Z tej okazji poszukujemy osób, które posiadają jakiekolwiek informacje doty-
czące grudziądzkich cmentarzy czy zdjęcia przedstawiające ich dawny wygląd”. 
 Bardzo ciekawym narzędziem promowania polskich cmentarzy jest strona 
internetowa polskie-cmentarze.pl. Według odwiedzających tę stronę, odnaleźć na 
niej można najpiękniejsze i najciekawsze polskie cmentarze. W trakcie korzystania 
z zakładki „ciekawe miejsca” ukazuje się mapa z wybranymi przez internautów 
cmentarzami w kraju, co przedstawiono na rysunku 2.  
 

 
 

Rys. 2. Cmentarze w kraju 

Źródło: www.polskie-cmentarze.pl/Ciekawe-miejsca. 
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 Cmentarz Centralny w Szczecinie (rys. 3 i 4) to największy cmentarz w Pol-
sce, a trzeci co do wielkości w Europie. Oficjalnie otwarto go 6 grudnia 1901 roku. 
Wzorowany na nekropoliach Hamburga i Wiednia, zajmuje powierzchnię 167,8 ha. 
Od założenia cmentarza spoczęło tu ponad 300 tys. zmarłych. Obecnie jest on jed-
nym z najpiękniejszych parków przyrodniczych w Szczecinie10. 
 Fakt, że na terenie Szczecina znajduje się największy cmentarz w Polsce, daje 
temu miastu ogromny wachlarz możliwości odnośnie promocji miasta. Znajdujące 
się na cmentarzu trasy turystyczne stanowią punkt wyjścia do zapraszania całych 
rodzin, by przemierzyły szlaki wspólnie, oglądając po drodze liczne pomniki pa-
mięci, pomniki przyrody, zabytkowe nagrobki czy też powstałe lapidarium.  
 Cmentarz ma charakter parkowy i składa się z trzech części połączonych 
główną osią kompozycyjną wschód–zachód: wschodniej, zachodniej i łączącej 
środkowej. Część wschodnia posiada regularny, tarasowy układ przestrzenny  
z kaplicą i pomnikiem na kwaterze wojennej jako dominantami. W najniższej czę-
ści założenia znajduje się basen. Drogi i ścieżki mają układ kolisty. Część zachod-
nia ma układ pasmowy związany z dolinami trzech strumieni. Z architektonicznych 
obiektów centralnych zachowały się: kaplica główna (z 1906 roku), dom pogrze-
bowy, brama główna, budynki: administracyjny i mieszkalny (z 1903 roku). Na 
terenie cmentarza występuje olbrzymia różnorodność odmian drzew i krzewów11. 
 W 2003 roku zarejestrowano Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego 
w Szczecinie, którego inicjatorem był Jerzy Wohl. Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego cmentarza, jego kompleksowa rewaloryzacja połączona z prze-
kształceniem w miejsce pamięci i pojednania wszystkich pokoleń szczecinian, pro-
mocja cmentarza w programach turystycznych i mediach – oto główne zadania 
stowarzyszenia. Także lapidarium i trakt historyczny są dziełem tej organizacji12. 
 Na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie istnieje 
możliwość odbycia wirtualnego spaceru po cmentarzu.  
 Warto także dodać, że cmentarz w Szczecinie można odnaleźć w przewodniku 
po parkach i ogrodach.  

                                                 
10  Cmentarze w kraju; www.cmentarze.szczecin.pl/cmentarze/chapter_11955.asp. 
11  Cmentarz Centralny w Szczecinie; www.parki.org.pl/inne-pozostale/cmentarz-centralny-

w-szczecinie; (10.12.2010 r.). 
12  Szczecin – Lapidarium na starym cmentarzu; www.krajoznawcy.info.pl/Szczecin-

Lapidarium-na-starym-cmentarzu-a882.php. 
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Rys. 3. Cmentarz Centralny w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 

Rys. 4. Kaplica Cmentarna, Cmentarz Centralny w Szczecinie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie  
 
 Do niedawna cmentarze kojarzyły się tylko i wyłącznie z ich głównym prze-
znaczeniem (pochówkiem) i tylko nieliczni dostrzegali, że mogą mieć one szersze 
znaczenie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zabytkowe oraz historię wielu 
wybitnych ludzi, jacy tam spoczywają. Nekropolie mogą stać się jednym z punktów 
wartych odwiedzania nie tylko przez mieszkańców, ale również przez turystów 
krajowych i zagranicznych. Wszystko zależy od odpowiedniej promocji tych 
miejsc, takiej by „smutne” skojarzenia z cmentarzami zamieniły się w uczucie za-
ciekawienia i podziwu.  
 Od kilku lat zmienił się stosunek polskich miast do promowania siebie i re-
gionów. Widoczne są także coraz częstsze próby wykorzystywania cmentarzy – 
postrzeganych dotąd jako miejsca bólu i tragedii wielu ludzi – do promocji miast.  
 Już Napoleon w celu swego rodzaju „promocji” Cmentarza Père-Lachaise 
(największy i najsławniejszy cmentarz paryski) nakazał, aby przenieś tu prochy 
znanych osobistości, np. Moliera.  
 Odpowiednie wyeksponowanie walorów nekropolii, stworzenie tras do space-
rowania z opisem pomników i mogił znajdujących się przy nich oraz otaczającej je 
przyrody daje turystom możliwość zapoznania się z danym cmentarzem, poznania 
jego historii i zobaczenia miejsc wartych szczególnej uwagi.  
 Dobrze wypromowany cmentarz może służyć nie tylko jako park do spacero-
wania, ale także, jak to się dzieje np. w Szczecinie, jako miejsce koncertów muzyki 
poważnej, bardzo często mające na celu oddanie czci pochowanym tam maryna-
rzom czy też żołnierzom.  
  Być może wraz z upływem czasu powstaną przewodniki turystyczne oraz 
organizowane będą wycieczki szlakiem najpiękniejszych cmentarzy, jak ma to 
miejsce na przykład w przypadku wycieczek szlakiem zamków. 
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THE TRIP AROUND THE GRAVEYARD AS THE FORM  
OF THE PROMOTION OF THE CITY 

 
 

Summary 
 
 The article is about the promotion of cemeteries as a places of special worship, the 
natural potential and historical wealth, which is worth to use as an attraction for resi-
dents and tourists as well. The authors consider whether such places as cemeteries can 
be an element of city promotion. Presented question was based on numerous examples 
including the promotion of Polish cemeteries such as in Cieszyn, Grudziadz and Szcze-
cin and the Philadelphia cemetery. Each of these examples show different ways of these 
beautiful places promotion. 
 

Translated by Kamila Peszko 
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TURYSTYKA RELIGIJNA W STRATEGII I PROMOCJI  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
 
 
Wstęp 
 
 Województwo podkarpackie słynie z wybitnych walorów przyrodniczych  
i antropogenicznych. Szczególnie cenne są dobra kulturowe – ściśle związane  
z lokalizacją województwa w Polsce południowo-wschodniej, na terenie pogranicza 
kulturowego, a także religijnego. Mieszkające tu niegdyś grupy narodowościowe  
i etniczne wiele różniło, m.in. zwyczaje, strój, język, religia, alfabet, poczucie przy-
należności do kraju. W niniejszym artykule skupiono się na jednym z tych elemen-
tów, ale jakże ważnym – na religii.  
 Z regionem tym od wieków związane były dwa najważniejsze (zrzeszające 
największą liczbę wiernych) wyznania: rzymskokatolickie i greckokatolickie. Do 
drugiej wojny światowej olbrzymie znaczenie miała również religia związana  
z licznie tu mieszkającą ludnością żydowską, czyli judaizm. Należy także zwrócić 
uwagę na wpływy prawosławia do dziś widoczne w krajobrazie kulturowym regio-
nu, a także na ośrodki protestanckie. 
 Efektem dawnej mozaiki religijnej jest wielość i różnorodność pamiątek doty-
czących sfery sacrum. Wiele z nich uległo zapomnieniu, zniszczeniu lub też prze-
stały pełnić swą pierwotną funkcję. Są też takie, które do dnia dzisiejszego przycią-
gają rzesze turystów-pielgrzymów. Czasami nawet przylatują oni samolotami  
z odległych zakątków świata. Do innych, zapomnianych, podążają nieliczne grupy 
pątników. Wszyscy oni, niezależnie od potrzeb duchowych, są uczestnikami ruchu 
turystycznego. 
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 Celem artykułu jest ukazanie miejsca turystyki religijnej w strategii woje-
wództwa podkarpackiego oraz w publikowanych materiałach promocyjnych.  
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy ta forma turystyki jest 
ważna dla regionu oraz czy jest ona odpowiednio promowana. 
 Artykuł należy traktować jako kontynuację rozważań autorów na temat poten-
cjału turystycznego woj. podkarpackiego1, którego jednym z ważniejszych elemen-
tów jest sfera religijna. 
 
 
1. Najważniejsze ośrodki kultu religijnego w województwie podkarpackim 
 
 W odróżnieniu od większości współczesnych regionów Polski województwo 
podkarpackie obejmuje obszar niejednorodny pod względem historycznym i kultu-
rowym. Złożona historia tych ziem ma odzwierciedlenie w zachowanych tu pamiąt-
kach przeszłości. Niespotykana w innych krajach Europy tolerancja religijna po-
zwalała współistnieć nie tylko wyznawcom chrześcijaństwa: Polakom, Bojkom, 
Łemkom, ale także Żydom, którzy do początku II wojny światowej stanowili 
znaczny procent ogółu mieszkańców tych ziem, odgrywając ważną rolę w rozwoju 
regionu. Różnorodność obiektów kultu religijnego świadcząca o koegzystencji 
kilku wyznań (rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ewange-
lickiego i mojżeszowego) może przyciągnąć turystów zainteresowanych tą tematy-
ką2.  
 Współcześnie w województwie podkarpackim znajdują się obiekty ważne dla 
wyznania greckokatolickiego, mojżeszowego, prawosławnego i rzymskokatolickie-
go (przed II wojną światową także dla ewangelickiego). Znajduje się tutaj ponad 70 
ośrodków kultu, do których pielgrzymują wyznawcy różnych wyznań. Ich lokaliza-
cję przedstawiono na rysunku 2. Wśród wszystkich obiektów sakralnych najwięcej 
jest sanktuariów i innych obiektów rzymskokatolickich. Ze względu na przedmiot 
kultu sanktuaria dzieli się na: maryjne, pańskie i związane z kultem świętych. Naj-
ważniejszymi, ponadregionalnymi rzymskokatolickimi ośrodkami pielgrzymko-
wymi są: Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kalwarii Pacławskiej (z cu-
downym obrazem Matki Bożej z Kamieńca Podolskiego), Sanktuarium Matki Bo-
żej Płaczącej Saletyńskiej w Dębowcu oraz Sanktuarium i Klasztor oo. Bernardy-
nów w Leżajsku.  

                                                 
1  M. Skała, K. Szpara, Potencjał turystyczny województwa podkarpackiego w świetle ba-

dań ruchu turystycznego, w: Potencjał turystyczny – zagadnienia przestrzenne, red. B. Meyer, 
Zeszyty Naukowe nr 590, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 52, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 219–227. 

2  M. Koszałka, Dziedzictwo kultury materialnej Żydów jako element oferty turystycznej 
Podkarpacia, w: Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, red. J. Biliński, D. Sawaryn, 
WSIiZ, Rzeszów 2003, 309–316. 
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Rys. 1.  Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacław-
skiej  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Położone na Pogórzu Przemyskim (blisko granicy z Ukrainą) Sanktuarium 
Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej jest ciekawym 
przykładem ośrodka, do którego udają się pielgrzymi wyznania rzymskokatolickie-
go i greckokatolickiego (rys. 1). Rocznie dociera tu ok. 500 grup pielgrzymkowych, 
w tym ok. 300 z archidiecezji przemyskiej i ok. 100 z diecezji rzeszowskiej. Ruch 
pielgrzymkowy ma charakter wyraźnie sezonowy. Najwięcej grup rejestruje swe 
przybycie w maju i czerwcu, nieco mniej we wrześniu i w październiku, w pozosta-
łych miesiącach ruch jest znacznie mniejszy3.  

                                                 
3  F. Mróz, Pielgrzymowanie do sanktuariów Pańskich w Karpatach Polskich, w: Podró-

żowanie w Karpaty wczoraj i dziś, red. A. Sroka, Wyd. AVALON, Kraków 2009, s. 157. 
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 Atrakcyjnymi dla potencjalnego turysty są również liczne kapliczki cmentar-
ne, przydrożne i polne oraz szlaki tematyczne – istniejące i projektowane – np. 
Szlak Sanktuariów Maryjnych, Szlak Ikon, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak 
Cerkwi Bizantyjskich.  
 

 
Rys. 2.  Najważniejsze obiekty kultu religijnego w województwie podkarpackim  

w 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Dużo mniejsza jest liczba miejsc kultu dla wiernych wyznania greckokatolic-
kiego, stanowią one jednak ważne punkty w przestrzeni religijnej województwa. Są 
to przede wszystkim: Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu (z cudowną 
ikoną – ukoronowanym wizerunkiem Matki Bożej Jarosławskiej zwanej Bramą 
Miłosierdzia) oraz archikatedralny sobór pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Do 
mniejszych, ale lokalnie znanych miejsc kultu na terenie województwa należą m.in. 
źródło i kapliczka na miejscu „Zjawłennia” oraz stacja Drogi Krzyżowej w Korma-
nicach, a także cudowne źródełko i kapliczka w Radoszycach (od 1999 roku dzień 
uroczystości cerkiewnych wszedł do lokalnego kalendarza imprez jako łemkowski 
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kermesz pod nazwą „Radoszyckie Źródełko – Spotkanie przy granicy”; towarzyszą 
mu liczne występy, prezentacje, konkursy). Ponadto turyści udają się do: Komań-
czy, Rzepedzi, Turzańska w dolinie rzeki Osławy oraz Sanoka--Dąbrówki, gdzie 
znajduje się cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra z relikwiami bł. biskupa Josafata 
Kocyłowskiego. 
 Obok wyznania greckokatolickiego równie znaczące miejsce na badanym 
obszarze zajmuje prawosławie z tak znanymi miejscami kultu, jak: cerkiew kate-
dralna Świętej Trójcy w Sanoku (ze słynącą łaskami cudowną ikoną Matki Bożej) 
oraz monaster pw. św. św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach koło Przemyśla (ze 
słynącą łaskami ikoną Przenajświętszej Bogarodzicy, kopią cudownej ikony Wato-
pedzkiej Bogarodzicy Pocieszenia i Dobrej Rady z Atosu)4.  
 Większość obiektów kultu religijnego ma charakter regionalny bądź lokalny. 
Jedynym obiektem o randze międzynarodowej jest kirkut z ohelem grobu sławnego 
cadyka Elimelecha Weisbluma w Leżajsku. Jest on najliczniej i najchętniej odwie-
dzanym grobem cadyka w Polsce, a nawet i Europie. Do czasów II wojny świato-
wej teren obecnego województwa podkarpackiego bardzo licznie zamieszkiwała 
ludność żydowska wyznania mojżeszowego. Do dzisiaj Żydzi odwiedzają ten re-
gion, poszukując śladów przeszłości, pamiątek, grobów5. Ich miejscem docelowym 
jest przede wszystkim Leżajsk, a także m.in. synagoga i cmentarz w Rymanowie  
z ohelem Menahema Mendela i Cwi Hirsza, cmentarze w Dukli, Lesku, synagogi  
w Łańcucie, Rzeszowie. 
 
 
2. Turystyka religijna w strategii rozwoju turystyki w województwie podkar-

packim 
 
 Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–
20136 jest obecnie podstawowym dokumentem wyznaczającym najważniejsze kie-
runki rozwoju w zakresie turystyki. W opracowaniu tym wskazano drogę optymal-
nego wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego w celu zwiększenia ru-
chu turystycznego, a tym samym wzrostu rozwoju gospodarczego regionu. 
 Na bazie przeprowadzonej analizy zidentyfikowano najważniejsze dla regionu 
walory kulturowe, takie jak: kultura dworska, słynne postacie związane z regionem, 
różnorodność kulturowa, kultura mieszczańska (tradycje rzemiosła), ślady kultury 

                                                 
4  K. Szpara, M. Skała, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, w: Walory 

ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, red. J.R. Rak, Wyd. Mu-
zeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów 2010, s. 215–228. 

5  M. Koszałka, Dziedzictwo…, op.cit., s. 309–316. 
6  Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, Pod-

karpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., War-
szawa 2006, s. 585. 
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przedchrześcijańskiej, szlaki historyczne, nekropolie, obiekty poprzemysłowe, 
kuchnia regionalna, obyczaj, folklor i bogate życie kulturalne, kolejki wąskotorowe, 
bogate zbiory muzealne i legendy. Walory te stały się z kolei podstawą do stworze-
nia tzw. „hitów” województwa podkarpackiego. 
 Kultura religijna została przedstawiona jako jeden z takich właśnie turystycz-
nych „hitów”. W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę na powiązania regionu 
z różnymi wyznaniami religijnymi: rzymskokatolickim, greckokatolickim, prawo-
sławnym, protestanckim (luteranie, kalwini, arianie) i mojżeszowym. Podkreślone 
zostały również silne związki turystyki religijnej z innymi obszarami działalności 
turystycznej. 
 

 
 

Rys. 3. Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Do podstawowych atrakcji punktowych związanych z wyznaniem rzymskoka-
tolickim zaliczono: Kalwarię Pacławską oraz zespoły klasztorne oo. Bernardynów 
w Leżajsku i oo. Dominikanów w Jarosławiu. W przypadku wyznania greckokato-
lickiego do najważniejszych atrakcji zaliczono: Szlak Ikon i Szlak Cerkwi Bizantyj-
skich, a w przypadku wyznania protestanckiego – zachowane relikty w Iwoniczu- 
-Zdroju i w Baranowie Sandomierskim. 
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 Jako jedną z najważniejszych atrakcji wymieniono również Szlak Architektu-
ry Drewnianej, na którym znajdują się katolickie kościoły w Bliznem i Haczowie 
oraz grekokatolickie cerkwie w Smolniku (rys. 3) i Uluczu. 
 

 
 

Rys. 4. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kultura żydowska została potraktowana jako odrębny „hit” województwa  
i należy się zgodzić z faktem, iż odgrywa ona wyjątkową rolę w regionie. Jej ele-
mentami są synagogi, cmentarze oraz budynki mieszkalne. Pamiątki te świadczą  
o znaczącej niegdyś roli społecznej tutejszych Żydów. W tym przypadku do naj-
ważniejszych atrakcji zaliczono: synagogi obronne w Lesku i Rymanowie, synago-
gę w Łańcucie, cmentarz w Leżajsku z ohelem Cadyka Elimelecha oraz cmentarz  
w Rymanowie z ohelem Menahema Mendela i Cwi Hirsza. 
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3. Turystyka religijna w materiałach promocyjnych 
 
 Na wątki dotyczące turystyki religijnej można natknąć się w kilku opracowa-
niach. W folderze Podkarpackie na weekend 7 polecono m.in.: 

 eskapadę wokół Zbiornika Solińskiego, w tym Szlak Architektury Drew-
nianej, na którym można zwiedzić zabytkowe cerkwie greckokatolickie  
w Żłobku, Rabem, Hoszowie, Równi, Ustianowej Górnej i Stefkowej; 

 wypad w okolice Rzeszowa trasą pełną zabytków, na której wyróżniony 
został m.in. kirkut z XVIII wieku z grobem słynnego cadyka Elimelecha; 

 wycieczkę po zabytkach miasta Rzeszowa, wśród których zwrócono uwagę 
na kościół i klasztor oo. Bernardynów oraz kościół farny jako przykłady 
najważniejszych obiektów zabytkowych Rzeszowa; 

 poznanie Sanoka i okolic, w tym jednego z największych w Europie zbio-
rów ikon karpackich, chorągwi cerkiewnych i sprzętów liturgicznych  
w Muzeum Historycznym w Sanoku; Katedralnej Cerkwi Prawosławnej 
pw. Świętej Trójcy z 1784 roku z XVII-wieczną ikoną Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem, świątyń w Parku Etnograficznym w Sanoku. 

 Na temat Szlaku Architektury Drewnianej przygotowano osobne opracowa-
nie8. Czytelnik może zapoznać się w nim ze 128 obiektami podzielonymi na dzie-
więć lokalnych tras: krośnieńsko-brzozowską, sanocko-dynowską, ustrzycko-leską, 
sanocko-dukielską, przemyską, lubaczowską, rzeszowsko-jarosławską, jasielsko- 
-dębicko-ropczycką oraz tarnobrzesko-niżańską. 
 Opracowano również folder dotyczący szlaków tematycznych województwa 
podkarpackiego9. Opisano Szlak Turystyczny Gniazd Rodowych Lubomirskich, 
Szlak Militarny, Szlak Turystyczny „Śladami Dzielnego Wojaka Szwejka” i Szlak 
Turystyczny „Śladami Aleksandra Fredry”. Większość z nich dotyka w pewnym 
względzie problematyki turystyki religijnej, nie przedstawiono jednak szlaku po-
święconego wyłącznie tej tematyce. Przygotowano za to folder w całości poświęco-
ny turystyce pielgrzymkowej10. Zawiera on mapę wybranych obiektów religijnych 
w województwie podkarpackim (tylko kościoły i cerkwie). W szczególny sposób 
potraktowano sanktuaria, nieco miejsca poświęcono również greckokatolickim 
miejscom kultu i świątyniom prawosławnym. 

                                                 
7  Podkarpackie na weekend, Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
8  Szlak Architektury Drewnianej, Departament Promocji Regionalne i Sportu Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Podkarpackiego, s. 35. 
9  Szlaki tematyczne województwa podkarpackiego, Departament Promocji Regionalnej  

i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, s. 23. 
10  Turystyka pielgrzymkowa, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Mię-

dzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007, s. 35. 
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 Wszystkie analizowane materiały są starannie opracowane, bogato ilustrowa-
ne i wydane na odpowiednim jakościowo materiale. Ich treść była przygotowana 
przez znawców tematu lub też z nimi konsultowana (np. z przewodnikami tury-
stycznymi). Materiały te stanowią na pewno ważny element promocji regionu,  
w tym turystyki religijnej w Podkarpackiem. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Turystyka religijna jest szczególnym wyróżnikiem tego regionu. Potencjał 
turystyczny województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki religijnej 
jest znaczny, aczkolwiek nie zawsze odpowiednio wykorzystywany. W badaniach 
ruchu turystycznego prowadzonych na terenie województwa w 2009 roku zaledwie 
0,8% ankietowanych wskazało na cel religijny jako decydujący o przybyciu do tego 
regionu11. Spośród wszystkich wskazań dotyczących celu religijnego jako główne-
go motywu podróży ponad 31% zarejestrowano w Łańcucie. 
 Zapewne na taki wynik wpływ miała lokalizacja punktów badawczych. Żaden 
z nich nie był umiejscowiony bezpośrednio przy obiekcie pielgrzymkowym. Jedy-
nie w pobliżu muzeum-zamku w Łańcucie znajduje się jedno z najważniejszych 
miejsc pielgrzymkowych dla Żydów – synagoga żydowska. Z drugiej jednak strony 
obiekty turystyki pielgrzymkowej w województwie podkarpackim mają raczej zna-
czenie lokalne i regionalne, rzadko zaś są przedmiotem zainteresowania uczestni-
ków turystyki przyjazdowej. 
 Niewątpliwie rozwój turystyki religijnej na obszarze województwa podkar-
packiego jest zjawiskiem ważnym, choć kompleksowo niezbadanym. Znane są dane 
dotyczące liczby, a czasami wybranych elementów struktury ruchu pielgrzymko-
wego do najważniejszych tego typu ośrodków, natomiast wiedza na temat obiektów 
średnich i małych (które przeważają) jest szczątkowa. 
 W badanym regionie istnieje duży potencjał do rozwoju turystyki religijnej. 
Spotyka się to z poparciem i zrozumieniem miejscowej ludności, która często sama 
licznie uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Nie jest to zaskakujące. Powszech-
nie znany jest konserwatyzm i silnie zakorzenienie wartości religijnych mieszkań-
ców tej części Polski. 
 Niestety wydaje się, że w regionalnej strategii rozwoju turystyki nie dość 
mocno zaakcentowano tę formę ruchu turystycznego. Materiały promujące woje-
wództwo są interesujące i kolorowe. W wielu miejscach dotyczą bezpośrednio lub 

                                                 
11  Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycz-

nej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, maszynopis powielony, praca zbio-
rowa wykonana pod kierunkiem dr. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informa-
tyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkar-
packiego, Rzeszów 2009, s. 35–39. 
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pośrednio omawianego zagadnienia, czasami jednak nie zawierają pełnej informacji 
na ten temat. Przykładowo w opracowaniu dotyczącym turystyki pielgrzymkowej12 
pominięto zupełnie obiekty żydowskie. 
 
 

RELIGIOUS TOURISM IN THE STRATEGY AND PROMOTION  
OF THE PODKARPACIE REGION 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to present the place of religious tourism in the strategy of 
the Podkarpacie region and in the promotional materials published. The authors attempt 
to answer the question whether this form of tourism is important for the region and 
whether it is appropriately promoted. 
 Religious tourism is a particular distinguishing mark of the region. Tourism poten-
tial within this form of tourism is considerable, although it is not always suitably ex-
ploited. 
 In the regional strategy of tourism development, this form of tourist traffic has not 
been emphasised strongly enough. Promotional materials for the region have an inter-
esting form. Many concern the discussed issue directly or indirectly, yet sometimes they 
do not have full information on the topic. For example, in a folder concerning pilgrim-
age tourism Jewish objects were completely overlooked. 
 

Translated by Agnieszka Maria Gernand 

                                                 
12  Turystyka pielgrzymkowa, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Mię-

dzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2007, s. 35.  
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Wstęp 
 
 Uczestnictwo ludzi w turystyce związane z konsumowaniem przez nich dóbr  
i usług turystycznych jest zdeterminowane rozmaitymi czynnikami. Czynniki te 
muszą mieć taką siłę oddziaływania, aby skłonić konsumentów do wykorzystania 
funduszu swobodnej decyzji na cele turystyczne. W licznych klasyfikacjach spoty-
kanych w literaturze przedmiotu czynniki determinujące uczestnictwo w wyjazdach 
turystycznych dzieli się najczęściej na: 

 zewnętrzne, czyli takie, które oddziałują na konsumenta,  
 wewnętrzne, które charakteryzują konsumenta. 

 Wśród czynników zewnętrznych można wyróżnić uwarunkowania o charakte-
rze: ekonomicznym, demograficznym, geograficznym oraz prawno-politycznym1. 
Grupa czynników wewnętrznych to czynniki określające profil społeczny i psycho-
logiczny konsumenta i zalicza się do nich także: wierzenia, sztukę, kulturę, zwycza-
je i wszelkie inne zdolności nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa2.  
 Członkom każdej kultury i subkultury można przypisać pewne wspólne cechy, 
a do najistotniejszych z nich należą wyznawane wartości, które nadają znaczenie  
i kierunek zachowaniom jednostek. 

                                                 
1  Szerzej na ten temat: V.C.T. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1999, 

s. 38. 
2  L. Nowak, Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Akademia Ekonomicz-

na, Poznań 1995, s. 73. 



Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz 406 

 W okresie Świąt Bożego Narodzenia dla Polaków najważniejszy jest czas 
spędzony w gronie rodzinnym. Potwierdzeniem tego faktu mogą być wyniki telefo-
nicznego sondażu, jaki Instytut Badania Opinii Homo Homini przeprowadził  
w grudniu 2010 roku na zlecenie Polskiego Radia na grupie 1088 osób. W sondażu 
tym zadano pytanie: „gdzie najchętniej spędzilibyście Święta Bożego Narodze-
nia?”. Aż 77,4% respondentów odpowiedziało „z rodziną w domu”. Także z rodzi-
ną, ale poza domem, na przykład w górach, chciałoby spędzić święta 10,6%. bada-
nych, a w ciepłych krajach – również z najbliższymi – 10,2% badanych3. Jak wyni-
ka z sondażu, Polacy wprawdzie dość wolno, ale jednak zmieniają swoje zwyczaje 
dotyczące sposobów spędzania świąt religijnych i coraz częściej skłonni są spędzać 
je poza domem, korzystając z usług hotelarskich. 
 Celem artykułu jest przedstawienie oferty hotelarskiej wybranych obiektów  
w Polsce w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2010 r. Artykuł jest wynikiem 
studiów literaturowych oraz analizy stron internetowych wybranych obiektów hote-
larskich. 
 
 
1. Produkt turystyki religijnej  
 
 Współczesny człowiek ma silną motywację do podróżowania i odwiedzania 
nowych miejsc. Część ludzi podróżując, wybiera odpoczynek bierny, a część (wy-
daje się, że coraz większa) – odpoczynek czynny powiązany ze zwiedzaniem inte-
resujących miejsc, a także z pewną formą własnego rozwoju, zdobywania nowego 
doświadczenia.  
 W potrzebę podróżowania wpisuje się także turystyka religijna. Terminem 
tym określa się podróże turystów do miejsc kultu religijnego, podejmowane wy-
łącznie z pobudek poznawczych. 
 Należy odróżnić pojęcie „turystyka religijna” od terminu „turystyka piel-
grzymkowa”4. Turystyka pielgrzymkowa oznacza podróż, w której najważniejszym 
celem jest spotkanie z Bogiem, modlitwa, kontemplacja, osobiste przemyślenia, 
uczestnictwo w uroczystościach religijnych. Turystyka religijna zaś jest pojęciem 
szerszym i obejmuje wszystkie wyjazdy o charakterze religijno-poznawczym, tj.: 

 turystykę pielgrzymkową,  
 odwiedzanie ważnych ośrodków religijnych w ramach wyjazdu turystycz-

nego.  
 Turystyka religijna może być pielgrzymowaniem, wówczas gdy jest związana 
z osobistym wyznaniem wiary człowieka lub realizowaniem bardzo wyraźnej po-
                                                 

3  http://travel-fan.pl/news/polacy-chca-spedzac-swieta-z-rodzina-w-domu/, (05.12.2010.). 
4  Szerzej na ten temat: A. Jackowski, Pielgrzymka a turystyka religijna. Rozważania na 

czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 17–32. 
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trzeby religijnej, duchowej, zwłaszcza potrzeby modlitwy, ekspiacji (umartwienia, 
pokuty). Może też być mniej związana z życiem duchowym człowieka, a stanowić 
formę zwiedzania miejsc charakterystycznych dla danej religii i kultury, odnosząc 
się do ludzkich potrzeb kulturowych. 
 Produkt turystyki religijnej można zdefiniować jako zbiór dóbr i usług, z któ-
rych uczestnicy turystyki religijnej („turyści religijni”) korzystają i które są dla nich 
szczególnym przedmiotem zainteresowania. Z punktu widzenia potencjalnego tury-
sty rozważającego możliwość podróży, przez produkt turystyki religijnej należy 
rozumieć dostępny na rynku pakiet materialnych i niematerialnych składników 
umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego5.  
 Produkt turystyki religijnej posiada wiele unikatowych cech, wynikających 
głównie z jego usługowego charakteru. Produktu nie można magazynować, co 
oznacza, że nie może być on wytwarzany i przechowywany. Wielkość konsumpcji 
produktu turystycznego w danym momencie uzależniona jest bezpośrednio od 
wielkości aktualnego popytu. Istotną cechą produktu turystyki religijnej jest jego 
sezonowość. Można zaobserwować okresy znaczącego wzrostu zapotrzebowania 
oraz wyraźnego spadku popytu na określony produkt turystyczny. Do głównych 
składników produktu turystyki religijnej należą: 

1. walory turystyczne miejsca docelowego (naturalne i antropogeniczne – 
atrakcje historyczne, wykopaliska, muzea, świątynie itp.); 

2. infrastruktura i usługi miejsca docelowego – elementy w miejscu docelo-
wym lub z nim związane, które umożliwiają turystom pobyt i korzystanie  
z atrakcji, tj.: 
 baza noclegowa – hotele, pensjonaty, apartamenty, schroniska, kempin-

gi, 
 baza gastronomiczna – restauracje, bary, kawiarnie, 
 środki transportu w miejscu docelowym – taksówki, autobusy, autokary, 

wypożyczalnie samochodów, rowerów. 
 Podstawowym elementem infrastruktury turystycznej jest baza noclegowa. 
Według definicji opracowanej przez Światową Organizację Turystyki stanowią ją 
„obiekty noclegowe, które oferują podróżnemu nocleg w pokoju lub innym po-
mieszczeniu, przy czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne 
określone minimum, a ponadto nie chodzi o zakwaterowanie pojedynczej rodziny; 
wszystkie miejsca w obiekcie muszą podlegać jednolitemu zarządowi na zasadach 
komercyjnych, nawet jeśli nie ma on charakteru komercyjnego”6. Baza noclegowa 
zapewnia dostęp do usług hotelarskich, które – zgodnie z definicją ustawową – 
polegają na: „krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniu domów, miesz-
kań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przy-

                                                 
5  V.T.C. Middleton, Marketing w…, op.cit., s. 89. 
6  Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, Warszawa 1995, s. 14. 



Marta Sidorkiewicz, Anna Tokarz 408 

czep samochodowych oraz świadczeniu, w obrębie obiektu, usług z tym związa-
nych”7. 
 
 
2. Istota usług hotelarskich  
 
 Usługi hotelarskie są w swojej istocie i specyfice produkcji uniwersalne, tzn. 
nie są przypisane tylko do jednego rodzaju obiektu hotelarskiego lub konkretnej 
działalności hotelarskiej. Usługi hotelarskie mogą być świadczone zarówno  
w obiektach hotelarskich zaliczanych do hotelarstwa właściwego (np. hotele, pen-
sjonaty, motele, kempingi), jak i w innych obiektach, w których usługa ta jest pod-
stawą prowadzonej działalności lub jest uzupełnieniem działalności innej, podsta-
wowej, wobec której świadczenia hotelarskie są komplementarne8. 
 Usługa hotelarska zazwyczaj nie jest celem konsumpcji samym w sobie. 
Umożliwia ona, a co najmniej ułatwia odbycie podróży i pobyt w miejscu docelo-
wym podróży9, którym dla pielgrzymów jest miejsce kultu religijnego. Usługa hote-
larska stanowi odpowiedź na potrzeby ludzkie rozumiane jako poczucie braku 
czynnika niezbędnego człowiekowi do dobrego samopoczucia fizycznego i psy-
chicznego. Bardziej szczegółowo można rozpatrywać tę problematykę w kontekście 
najpopularniejszej teorii hierarchii potrzeb ludzkich autorstwa A. Maslowa. Sfor-
mułował on założenie, że każdy człowiek posiada podstawowe potrzeby (inaczej – 
dyspozycje motywacyjne), a mianowicie:  

 potrzeby fizjologiczne,  
 potrzeby bezpieczeństwa,  
 potrzeby przynależności i miłości,  
 szacunku, 
 potrzeby samourzeczywistnienia się.  

 Pierwsze dwie potrzeby Maslow określa jako potrzeby niższego rzędu, nato-
miast pozostałe to potrzeby wyższego rzędu10. Maslow twierdzi, że jeżeli potrzeby 
niższego rzędu nie zostaną zaspokojone, to nie może być mowy o zaspokojeniu 
potrzeb wyższego rzędu. O zachowaniu człowieka w głównej mierze decydują 
potrzeby niższego rzędu. Jeżeli nie są one zaspokojone, dominują nad pozostałymi 
potrzebami, spychając je na dalszy plan. W kontekście turystyki religijnej mowa tu 

                                                 
7  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Tekst jednolity DzU  

z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zmianami.  
8  D. Milewski, A. Pawlicz, M. Sidorkiewicz, Oferta hotelarska w miejscach kultu religij-

nego w Polsce na przykładzie domów pielgrzyma, w: Turystyka…, op.cit., s. 346–356. 
9  M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 34. 
10  W. Bańka, Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 

2002, s. 185. 
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o niemożności duchowego przeżycia wyjazdu bez zaspokojenia potrzeb podstawo-
wych.  
 Reasumując zaprezentowane treści, należy stwierdzić, że obiekt hotelarski 
daje człowiekowi możliwość zaspokojenia dwóch najważniejszych poziomów po-
trzeb łącznie: bezpiecznego zaspokojenia fizjologicznej potrzeby snu11. Potrzeby 
fizjologiczne to potrzeby podstawowe: przetrwania, zaspokojenia głodu, wody, 
tlenu, snu czy biologicznego funkcjonowania człowieka, natomiast potrzeby bez-
pieczeństwa to potrzeby środowiska psychicznego i emocjonalnego. Obejmują one 
między innymi takie elementy, jak: zapewnienie bezpieczeństwa prywatnego 
w obiekcie, ochrony, porządku, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń12.  
 W przypadku usług hotelarskich świadczonych w obiektach hotelarskich, 
czynności i działania obsługowe składają się z: 

 zapewnienia odpowiedniego zakwaterowania turystom, które polega na 
zorganizowaniu odpowiedniej liczby, rodzaju i jakości pomieszczeń, ich 
wyposażenia, wystroju, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji; z odpowied-
nim zakwaterowaniem wiąże się utrzymanie pomieszczeń noclegowych  
w należytej gotowości użytkowej, porządku, czystości oraz higienie; 

 zapewnienia turystom żywienia w postaci odpowiednio wyposażonych 
i przygotowanych punktów gastronomicznych; 

 świadczenia innych usług uzupełniających, takich jak możliwość skorzy-
stania z kaplicy czy wynajęcia sali konferencyjnej. 

 Rozwój hotelarstwa, poprzez dostosowanie się do zdywersyfikowanych po-
trzeb konsumentów, spowodował wykreowanie w przedsiębiorstwach hotelarskich 
różnych rodzajów produktów hotelarskich, tj. zestawów usług oferowanych seg-
mentom rynku w ramach specjalnie przygotowanej oferty. W zależności od rodzaju 
obiektów hotelarskich, ich wielkości, a głównie posiadanego potencjału usługowe-
go (rzeczowego i ludzkiego), można wskazać następujące przykłady produktów 
hotelarskich13: 

 weekendowy – nocleg, wyżywienie, usługi rekreacyjno-sportowe, sprze-
dawane z reguły po obniżonej cenie; 

 konferencyjny – nocleg, wyżywienie wraz z obsługą konsumpcyjną w trak-
cie konferencji, udostępnianie sali konferencyjnej i obsługa konferencji; 

 biznesowy – nocleg, wyżywienie, udostępnianie pomieszczeń do spotkań 
biznesowych (negocjacje); 

 wystawienniczy – nocleg, wyżywienie, udostępnianie pomieszczeń i holu 
do ekspozycji; 

                                                 
11  J. Piasta, Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta – Doradztwo, 

Warszawa 2007, s. 18. 
12  http://www.anacco.pl/ (Portal Doradztwa Strategicznego i Szkoleń Biznesowych). 
13  Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2008, s. 78. 
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 rekreacyjno-wypoczynkowy – nocleg, wyżywienie, usługi fitness i Spa, 
 okolicznościowy (bankiety, wesela, świąteczne wieczerze) – nocleg, wy-

żywienie, obsługa konsumpcyjna i rozrywkowa imprezy okolicznościowej, 
inne usługi towarzyszące. 

 Wymienione przykładowe produkty hotelarskie mogą być realizowane na 
rzecz indywidualnych klientów, a także w porozumieniu z organizatorami przed-
sięwzięć, w tym z organizatorami turystyki (biurami podróży). 
 
 
3. Analiza oferty wybranych obiektów hotelarskich w Polsce 
 
 Analizę oferty pobytów w obiektach hotelarskich w Polsce w okresie Bożego 
Narodzenia przeprowadzono w oparciu o eksplorację propozycji zamieszczonych 
na portalu internetowym (największym na polskim rynku) poświęconym porówny-
waniu cen towarów i usług w sklepach internetowych – http://www.ceneo.pl/14  
w dniu 7 grudnia 2010 roku. Jedną z sekcji cenowych prezentowych na portalu jest 
dział dotyczący „turystyki”, w którym, szukając odpowiednich pod względem po-
trzeb ofert, można wskazać w zapytaniu takie elementy, jak: lokalizacja, cena, kate-
goria wyjazdu oraz wyrażenie15. W zakresie ofert turystycznych portal 
http://www.ceneo.pl/ współpracuje z portalem http://www.oto-wakacje.pl/16.  
 Biorąc pod uwagę analizowany w artykule temat, w zapytaniu dotyczącym 
„wyrażenia” wpisano hasło „Boże Narodzenie”. Otrzymano 181 propozycji obiek-
tów z terenu całego kraju, które w roku 2010 postanowiły poszerzyć swoją dotych-
czasową ofertę o pakiety usług hotelarskich specjalnie przygotowanych na okres 
bożonarodzeniowy. Można zatem uznać, iż pobyt w obiektach hotelarskich tury-
stów korzystających z takich usług ma charakter religijny.  
 Prezentowane oferty dotyczyły różnych rodzajów obiektów zakwaterowania 
zbiorowego, natomiast na potrzeby artykułu skupiono się tylko i wyłącznie na 
podmiotach typu hotel. Jest on bowiem najbardziej uniwersalnym podmiotem 
świadczącym usługi hotelarskie. Po ponownej weryfikacji ofert, do końcowej anali-
zy zostało zakwalifikowanych 58 obiektów o zróżnicowanym standardzie świad-
czonych usług. 
 Elementy oferty, które zostały poddane analizie to: 

 lokalizacja, 
 długość pobytu, 
 cena, 

                                                 
14  http://www.ceneo.pl/, (07.12.2010 r.). 
15  Pod pojęciem „wyrażenia” zamieszczonego na portalu, należy rozumieć: slogany, hasła, 

nazwy świąt i imprez okolicznościowych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu poszukiwanej 
oferty. 

16 http://www.otowakacje.pl/, (07.12.2010 r.). 
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 usługi noclegowe,  
 usługi gastronomiczne, 
 usługi dodatkowe świadczone w związku ze świętami, 
 standardowe usługo dodatkowe. 

 Hotele oferujące „pakiety świąteczne” zlokalizowane są poza terenami wiel-
kich aglomeracji, w miejscach atrakcyjnych turystycznie, zwłaszcza w górach. Do 
najpopularniejszych miejscowości w tym zakresie należą: Krynica-Zdrój, Polanica- 
-Zdrój, Kudowa-Zdrój oraz Karpacz. Lokalizacja analizowanych obiektów wskazu-
je, iż adresatami „świątecznej” oferty są mieszkańcy dużych miast, którzy dużo 
pracując, nie mają czasu na przygotowania świąteczne. Ponadto takie osoby dyspo-
nują zazwyczaj odpowiednio wysokim dochodem, pozwalającym kilkuosobowej 
rodzinie na kilkudniowy pobyt w obiekcie.  
 Długość „świątecznego pobytu” w obiektach jest przez hotelarzy identyfiko-
wana różnie. Najkrótszy pobyt obejmuje dwa noclegi, najdłuższy zaś – pięć, co ze 
względów promocyjnych jest nazywane pobytami trzy- i sześciodniowymi. Prze-
ważanie oferowane pakiety rozpoczynają się 23 bądź 24 grudnia, jednak w kilku 
przypadkach hotele proponują swoim gościom przyjazdy już 22 grudnia. Większość 
hoteli z góry narzuca klientom pozostawanie w hotelu przez kilka dni (w ramach 
„świątecznego pakietu”), chociaż zdarzają się hotelarze, którzy dość elastycznie 
reagują na potrzeby klientów, proponując im pakiety co najmniej dwudniowe, ale  
z możliwością dłuższego pozostania w obiekcie.  
 Ceny pobytów podczas świąt Bożego Narodzenia są zróżnicowane, co ma 
związek ze standardem świadczonych usług. Jednakże biorąc pod uwagę standar-
dowe ceny w hotelach obowiązujące w ciągu roku, poziom cen wydaje się stosun-
kowo niski, zwłaszcza że obejmują one takie świadczenia, jak: usługi noclegowe, 
gastronomiczne (łącznie z wieczerzą wigilijną), usługi dodatkowe świadczone przez 
hotel w związku ze specjalną okazją oraz usługi dodatkowe, standardowo sprzeda-
wane przez hotel. Ponieważ ceny analizowanych hoteli odnoszą się do różnej dłu-
gości pobytów, trudno jest obliczyć rzetelną średnią cenę za jedną noc na osobę  
w okresie bożonarodzeniowym. Pobyty trzydniowe (24–26 grudnia) kształtowały 
się na osobę na poziomie od 238 zł do 399 zł, pobyty czterodniowe (23–26 grudnia 
lub 24–27 grudnia) to koszt od 590 zł do 700 zł. Pobyty dłuższe kosztowały jeszcze 
więcej; najdroższą ofertą był pobyt obejmujący pięć noclegów w cenie 900 zł.  
 Usługi noclegowe świadczone są w różnego rodzaju pokojach. W związku  
z tym, że analizowane pobyty są wyjazdami rodzinnymi, bardzo często podkreślano 
możliwość noclegów w pokojach wieloosobowych. 
 Usługi gastronomiczne tylko w 20% hoteli obejmują trzy posiłki w ciągu dnia, 
czyli gościom serwowane są śniadania, obiady i kolacje. W pozostałej części obiek-
tów w cenie pakietu znajduje się śniadanie i obiadokolacja. Oczywiście nieodłącz-
nym elementem pakietu związanym z gastronomią jest uroczysta wieczerza w dniu 
24 grudnia. W swoich materiałach promocyjnych hotele podkreślają swą dbałość  
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o zachowanie polskiej tradycji podczas kolacji wigilijnej (opłatek i 12 potraw). 
Przykładowe menu obejmuje następujące pozycje: barszcz z uszkami, śledzie  
w oleju, kluski z makiem, karp w galarecie, ryba po grecku, karp smażony, sałatka 
jarzynowa, pierogi z kapustą i grzybami, owoce, pieczywo, kompot z suszu, ciasto, 
kawa, herbata, woda mineralna oraz soki. 
 Hotelarze dokładają wielu starań, aby pobyt w ich hotelu w okresie świąt  
Bożego Narodzenia był wyjątkowy i atrakcyjny dla gości, dlatego też kreowane są  
w tym czasie przygotowane specjalnie na tę okazję usługi dodatkowe: 

 wizyta Świętego Mikołaja/Gwiazdora i kolędników w trakcie wieczerzy 
wigilijnej z podarunkami dla każdego gościa; 

 bożonarodzeniowy recital kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalnego; 
 możliwość uczestnictwa w kuligu szczytami gór (przejażdżka saniami  

z pochodniami, dorożkami), przejażdżka saniami zaprzężonymi w psy hu-
sky; 

 strzelanie dzienne lub nocne na strzelnicy myśliwskiej z instruktorem;  
 przejażdżka samochodami terenowymi, skuterami śnieżnymi; 
 wycieczka piesza z przewodnikiem po okolicy; 
 wycieczki do Słowacji; 
 degustacja miodów pitnych; 
 wspólne ubieranie świątecznej choinki oraz kolędowanie przy dźwiękach 

regionalnych kolęd; 
 pasterka (gdzieniegdzie płatna nawet 60 zł za osobę); 
 warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych; 
 wieczór góralski z kapelą regionalną i góralskim jadłem; 
 wizyta gawędziarza i przymierzanie strojów góralskich;  
 biesiada przy muzyce lat 80. i 90. prowadzona przez Dj’a,  
 wspólne śpiewanie kolęd; 
 ognisko z pieczeniem kiełbasek i „szklaneczką grzańca”;  
 sala zabaw dla dzieci pod opieką „hotelowej niani”; 
 projekcja filmu dla dzieci; 
 programy tematyczne dla dzieci: malowanie bombek i wspólne ubieranie 

choinki, pieczenie piernika, wyprawa małych zdobywców w poszukiwaniu 
bieguna; rodzinne zawody sportowe: strzelanie z łuku, strzelanie z wia-
trówki, wyścig na szczudłach, rodzinne lepienie bałwana, wyścigi sanecz-
kami, wojna na śnieżki, przeciąganie liny, rodzinne warsztaty kulinarne; 

 lodowisko.  
 Wśród pozostałych usług dodatkowych, które w wielu hotelach są traktowane 
jako standardowe, należy wymienić: bezpłatne korzystanie z basenu, jacuzzi, siłow-
ni, sauny suchej i łaźni tureckiej, możliwość zakupu z rabatem karnetów narciar-
skich, usługi wellness i spa, w tym szeroki wybór zabiegów na twarz i ciało oraz 
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masaże, przechowywanie sprzętu w narciarni i suszarnia butów narciarskich czy 
korzystanie z kijków do nordic-walking. 
 Reasumując zaprezentowane zagadnienie, warto podkreślić, iż oferta pobytów 
turystycznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest bardzo licznie kreowana 
przez różnego rodzaju obiekty zakwaterowania zbiorowego. Poza portalem interne-
towym wykorzystanym w niniejszym referacie istnieją portale, które funkcjonują 
tylko i wyłącznie w celu promocji „świątecznych pobytów w obiektach noclegowo- 
-gastronomicznych”, a przykładem są następujące strony: http://www.bozenarodze-
nie.net.pl/ czy http://www.boze.narodzenie.podroze.strefa.pl/. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Jak wynika z badań, Polacy wolno, ale jednak zmieniają swoje zwyczaje doty-
czące sposobów spędzania świąt religijnych, w tym świąt Bożego Narodzenia. 
Zmianę tę dostrzegli hotelarze, kreując specjalne „świąteczne pakiety usług hotelar-
skich”. Dla obiektów hotelarskich takie działanie na rynku stanowi niezwykle istot-
ne narzędzie walki z sezonowością, która zwłaszcza w Polsce jeszcze do niedawna 
wpisywała się właśnie w okres świąt religijnych. Przyszłość pokaże, czy ta zamiana 
dotycząca spędzania świąt poza domem okaże się trwała i czy będzie dotyczyła 
większej liczby Polaków. Należy jednak przypuszczać, że w miarę bogacenia się 
społeczeństwa, taki trend będzie coraz bardziej widoczny.  
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PROCES BUDOWY PRODUKTU TURYSTYKI RELIGIJNEJ  
NA PRZYKŁADZIE KALWARII WEJHEROWSKIEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Podróże o charakterze religijnym uważane są za najstarszą formę migracji 
turystycznych. Odbywano je niemal w każdym okresie historycznym1. Rozwój 
turystyki związanej z miejscami kultu religijnego daje obecnie podstawy do dzia-
łalności gospodarczej wielu podmiotom. Produkt turystyki religijnej powinien za-
spokajać nie tylko potrzeby duchowe osób wierzących, ale także potrzeby bytowe, 
poznawcze, estetyczne. Może on pełnić zarówno funkcje społeczne, kulturowe, jak 
i ekonomiczne. Sfera podaży sięga obecnie podmiotów związanych z handlem  
i produkcją pamiątek, dewocjonaliów, napojów chłodzących, obsługę przewodnic-
ką, organizację spotkań i konferencji i wielu innych. Podmioty obsługi ruchu tury-
stycznego, ale także podmioty związane z przekształceniami funkcjonalno-
przestrzennymi miejsc kultu religijnego, muszą spełniać coraz wyższe wymagania. 
Produkt turystyczny miejsca kultu religijnego wymaga współpracy coraz większej 
liczby podmiotów, by utrzymać swoją atrakcyjność na rynku2. 
 Budowa produktu turystyki religijnej (w kontekście miejsca) jest złożonym 
procesem, który ma charakter ciągły, a w jego organizację i realizację często zaan-
gażowanych jest wiele podmiotów. W procesie tym ważna jest kwestia uszanowa-
nia delikatnej sfery duchowej, wyeksponowania wartości kulturowych, a także 
                                                 

1  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005,  
s. 22. 

2  Pisze o tym również: W.W. Gaworecki, Rola turystyki w promocji wartości religijnych  
i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej (tezy szczegółowe), w: Turystyka religijno- 
-pielgrzymkowa, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 13–32. 
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skomercjalizowania wielu elementów i stworzenia profesjonalnej obsługi przyjeż-
dżających osób. 
 W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia produktu turystyki 
religijnej i procesu jego budowy na konkretnym przykładzie produktu miejsca, 
jakim jest Kalwaria Wejherowska. Specyficzne walory kulturowe i przyrodnicze 
Kalwarii Wejherowskiej oraz sprawna i skuteczna organizacja sprawiły, że jest to 
produkt o szczególnych wartościach, tak religijnych, jak i kulturowych czy ekono-
micznych3. 
 
 
1.  Produkt turystyczny i proces jego budowy z uwzględnieniem specyfiki pro-

duktu turystyki religijnej 
 
 Termin „produkt turystyczny” w literaturze interpretowany jest bardzo szero-
ko. Z punktu widzenia teorii marketingu „(…) produkt to wszystko to, co znajduje 
się na rynku i zyskuje uwagę, zostaje nabyte, użyte lub skonsumowane, i zaspokaja 
czyjeś pragnienia i potrzeby (…)”, produkt stanowi „(…) przedmiot działań marke-
tingowych ukształtowany zgodnie ze zbadanymi potrzebami odbiorców. Przedmio-
tem działań marketingowych może być rzecz, usługa, czynność, osoba, miejsce, 
organizacja lub idea (…)”4. Produkt w marketingu jest więc interpretowany głównie 
na płaszczyźnie relacji oferent–nabywca. Określenie „produkt turystyczny” staje się 
uzasadnione i celowe, gdyż z góry wskazuje odbiorcę, dzięki czemu możliwe jest 
wyłowienie określonych elementów produktu i cech obszaru związanych z jego 
potrzebami, pragnieniami i konsumpcją. 
 Każdy produkt na rynku ma swoją specyfikę, której źródłem są potrzeby  
i oczekiwania klientów z nim związane. Każdy produkt posiada swój własny prze-
bieg budowy i konsumpcji w zależności od uwarunkowań, które tworzyły jego 
funkcjonalność i to, w jakim kształcie był pożądany przez rynek. Produkt tury-
styczny oferowany jest turystom – osobom poruszającym się w przestrzeni, związa-
nymi z podróżami w rozmaitych celach. Na etapie tworzenia się produktu najważ-
niejsze pytania to: komu ma on służyć i jakie cele ma realizować.  
 W kontekście turystyki religijnej możemy mieć do czynienia z produktem 
miejsca, którego funkcje utworzone zostały poprzez:  

 funkcję religijną miejsca,  
 motyw religijny podróży osób. 

                                                 
3  Wyniki badań opinii turystów przestawiają G. Krzykowski, K. Maroszek, E. Matowski, 

Badanie opinii uczestników pielgrzymki do Kalwarii Wejherowskiej, w: Turystyka religijno- 
-pielgrzymkowa, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 13–32. 

4  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, War-
szawa 1994, s. 11. 



Proces budowy produktu turystyki religijnej… 417

 W przypadku tworzenia się produktów związanych z funkcją miejsca docelo-
wego (lub etapowego) turysty, podróż może mieć charakter typowo religijny, zwią-
zany z potrzebami duchowymi, ale również może być ona związana z potrzebami 
poznawczymi (pogłębiania wiedzy o miejscach kultu, sztuce, kulturze itp.), rekre-
acyjnymi (np. sprzyjające temu piękno przyrody), estetycznymi itp. 
 W przypadku tworzenia się produktów związanych z motywami religijnymi 
podróży, możliwe jest kreowania produktów o charakterze religijnym w miejscach, 
które nie posiadały wcześniej takiego charakteru (mogą go mieć tylko czasowo), 
np. spotkania z osobistościami Kościoła, rekolekcje. Czasem może być to duże 
wydarzenie (np. spotkanie z papieżem, obchody świąt, rocznice związane z osoba-
mi czy wydarzeniami kościelnymi itp.), które przyciąga tysiące osób i wymaga 
dużego wysiłku organizacyjnego wielu podmiotów.  
 Możemy mieć też do czynienia z produktem, w którym oba warunki zostały 
spełnione, a więc zarówno miejsce pełni funkcje religijne, jak i motyw podróży 
wynika z pobudek religijnych. Z uwagi jednak na subiektywny indywidualny cha-
rakter podróży każdego turysty, określenie motywu podróży, a także przeżyć tury-
sty najczęściej pozostaje w sferze uogólnień, a produkt z punktu widzenia konkret-
nego uczestnika ruchu turystycznego przybiera charakter indywidualny5. 
 Produkt turystyki religijnej, jak każdy produkt, powstawał w czasie i był uza-
leżniony od wielu elementów. Jako punkt wyjścia budowy każdego produktu  
w literaturze podaje się następujące elementy:  

 przestrzenne uwarunkowania (jako potencjał turystyczny), które tworzą 
walory turystyczne miejsca;  

 zagospodarowanie turystyczne; 
 dostępność komunikacyjna; 
 zasoby niematerialne, w tym: wartości historyczne, gościnność, atmosfera 

miejsca, potencjał organizacyjny.  
 Elementy te po przekształceniu w użyteczną i dostępną ofertę tworzą stronę 
podaży turystycznej rynku. Drugim ważnym warunkiem budowy produktu tury-
stycznego jest sfera potrzeb turysty, która ma swoje źródło w osobowości i czynni-
kach środowiskowych (społecznych, kulturowych, materialnych, finansowych itp.) 
kształtujących człowieka. Oferta turystyczna powinna być kompromisem między 
oczekiwaniem turysty a potencjałem turystycznych danego miejsca. Atrakcyjność 
oferty zależy przede wszystkim od umiejętności przekształcenia potencjału w ofertę 
spełniającą oczekiwania turysty6. Poprzez zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pro-
dukt turystyczny staje się wartością. 

                                                 
5  Pisze o tym również A. Panasiuk, Koncepcja produktu turystyki pielgrzymkowej, w: Tu-

rystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010, s. 375. 

6  Por. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt…, op.cit., s. 67. 



Marzena Wanagos 418 

 Działania pierwotne w procesie tworzenia wartości dla turysty A. Szromnik 
przedstawia następująco7: 

 przygotowanie atrakcji turystycznych, 
 tworzenie infrastruktury turystycznej, 
 realizacja procesu usługowego – przyjmowanie turystów, 
 aktywizacja i marketing, 
 świadczenia dodatkowe. 

 Proces budowy produktu turystycznego przewiduje logiczne, systematyczne  
i uporządkowane zwiększanie wartości wyjściowych (od potencjału do zaspokoje-
nia potrzeb). Budowa produktu może być wspierana przez operacyjne procesy 
wpierające: obsługę infrastruktury zarządczej i systemu gromadzenia i ewidencji, 
rozwój technologii i procedur oraz zarządzanie personelem. Produkt miejsca (w tym 
Kalwaria Wejherowska) powinien stanowić całość funkcjonalno-przestrzenną.  
W jego tworzeniu mogą mieć udział różne podmioty – organy władz administracyj-
nych i samorządowych, przedsiębiorstwa komunalne, instytucje użyteczności pu-
blicznej, instytucje kościelne, przedsiębiorstwa prywatne, stowarzyszenia i związki, 
osoby fizyczne. Sprawność i efektywność produktu (w ujęciu społecznym i ekono-
micznym) zależy w dużej mierze od właściwych relacji między partnerami oraz od 
właściwego podziału zadań. Korzyści powinien mieć każdy podmiot uczestniczący 
w procesie budowy i wymiany rynkowej produktu. 
 
 
2. Kalwaria Wejherowska jako produkt turystyczny  
 
 Kalwaria Wejherowska to sanktuarium Męki Pańskiej położone w wojewódz-
twie pomorskim w mieście Wejherowo. Kalwaria Wejherowska jest najbardziej 
wysuniętym na północ obiektem tego typu w Polsce. Znajduje się ona w południo-
wej części Wejherowa, blisko zabytkowego centrum miasta. Większość kapliczek 
leży na malowniczych morenowych wzgórzach porośniętych bukowo-mieszanymi 
lasami 
 Miasto Wejherowo leży w centrum Kaszub – 25 km od Gdyni i znajdującej się 
tam bazy promowej, 30 km od atrakcyjnych miejscowości turystycznych położo-
nych w pasie nadmorskim (Karwia, Dębki) i 40 km od lotniska w Gdańsku. Miasto 
to jest więc doskonale zlokalizowane – niewielkie odległości od ośrodków miej-
skich i turystycznych. Dodatkowo Wejherowo posiada doskonałe połączenia komu-
nikacyjne – przebiega tu międzynarodowa trasa E-28 (droga krajowa nr 6) Gdańsk–
Szczecin–Berlin oraz północna linia kolejowa Polski. Z Trójmiastem Wejherowo 

                                                 
7  A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Klu-

wer business, Warszawa 2010, s. 55. 
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połączone jest poprzez Szybką Kolej Miejską (SKM), a z Gdańskiem i Sopotem 
dodatkowo obwodnicą trójmiejską.  
 Wejherowo to dogodne miejsce podróży jednodniowych dla mieszkańców 
aglomeracji trójmiejskiej, pobliskich miejscowości oraz wczasowiczów przebywa-
jących w nieodległych miejscowościach nadmorskich.  
 Kalwaria Wejherowska jest obiektem o bardzo ciekawej historii, ściśle zwią-
zanej z historią całego Wejherowa. Powstanie Wejherowa oraz wejherowskich 
kapliczek związane jest z osobą wojewody malborskiego Jakuba Wejhera (1609–
1657). Jakub Wejher podczas wyprawy wojennej na Białoruś (twierdza Biała koło 
Smoleńska) w 1634 roku został w czasie oblężenia warowni zasypany w podkopie. 
Obawiając się śmierci, modlił się i obiecywał, że jeśli przeżyje, będzie wdzięczny 
Bogu do końca życia. Złożył śluby: „na wieczną pamiątkę tego dobrodziejstwa 
wybuduję w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka  
i wszelkimi siłami będzie szerzył chwałę Bożą”. Jakub Wejher przeżył, a w czerw-
cu 1643 roku zbudował niewielki kościół pod wezwaniem św. Franciszka. W listo-
padzie 1646 roku Wejher zaprosił warszawskich franciszkanów na ziemie wejhe-
rowską. W dniu 3 maja 1648 roku została wydana zgoda na powstanie nowej pla-
cówki zakonnej. Wydał ją biskup Mikołaj Albert Gniewosz z Aleksowa. Wokół 
kościoła Wejher założył osadę – Wolę Wejherowską (Nowa Kolonia), której w dniu 
13 stycznia 1650 roku król Jan Kazimierz nadał prawa miasta, nazywając ją Wejhe-
rowem8. 
 W wigilię Bożego Narodzenia 1649 roku zakonnicy wprowadzili się do klasz-
toru i nowego kościoła pod wezwaniem św. Anny. Kościół poświęcono 18 marca 
1651 roku. W roku 1649 Wejher postanowił wybudować na wejherowskich wzgó-
rzach kalwarię. W dniu 9 czerwca 1649 roku zgodzę wydał ponownie biskup Gnie-
wosz. Wejher stworzył także szkołę przy klasztorze franciszkanów. Rozpoczęła ona 
działalność w 1651 roku i funkcjonowała do XIX wieku. W 1834 roku – w okresie 
zaborów – szkołę klasztorną rozebrano, klasztor zamieniono w szkołę świecką,  
a zakonników przepędzono. Franciszkanie wrócili do Wejherowa 4 października 
1946 roku. W dniu 17 września 1973 roku przy klasztornym kościele powstała 
parafia. Od 25 marca 1992 roku kalwaria została uznana za franciszkańskie sanktu-
arium archidiecezjalne. W wejherowskim klasztorze znajduję się słynący łaskami 
obraz Matki Bożej. Został on ukoronowany 5 czerwca 1999 roku w Sopocie przez 
Ojca św. Jana Pawła II9. 
 „Decyzję o budowie kalwarii Jakub Wejher podjął w 1646 r. Podobno  
w 1648 r. cysters z opactwa oliwskiego o. Robert z Werden wyznaczył drewniany-
mi krzyżami miejsca pod kaplice i kalwaryjskie ścieżki. Źródła podają, że o. Robert 
został wysłany do Jerozolimy, aby dokładnie wymierzyć odległości między stacja-

                                                 
8  Szerzej na www.refleksje.republika.pl, www.nordszon.pl, www.wejherowo.pl. 
9  www.franciszkanie.net. 
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mi Męki Pańskiej. Wykonał on szkice kościołów i kaplic na świętych miejscach. 
Wykonał je w mniejszej skali, jednak odległości między nimi zostały zachowane. 
Wyznaczono je za pomocą kroków, np. między kaplicami Kajfasza i Piłata – 1000 
kroków; Piłata i Heroda – 350 kroków. Ojciec Robert miał również przywieźć zie-
mię z Kalwarii Jerozolimskiej do Wejherowa. Przewoził ją trzema statkami. Jednak 
do kraju dotarł tylko jeden. Dlatego też ziemie usypano jedynie pod kaplicami, a nie 
jak zamierzano, na całej Kalwarii”. Wzgórza kalwarii posiadają biblijne nazwy: 
Góra Oliwna, Syjon, Golgota10. 
 Kalwaria Wejherowska posiada 26 kaplic, które zlokalizowane są nad rzeką 
Cedron na malowniczych morenowych wzgórzach porośniętych lasem bukowym. 
Znajduje się tu 25 kaplic renesansowych, manierystycznych i barokowych oraz 
centralnie położona 26. – kościół Trzech Krzyży, główne miejsce nabożeństw. 
Każda z kapliczek ma swoisty charakter, architekturę, a także swoją ciekawą histo-
rię. Grób Pana Jezusa to jedyna na Pomorzu budowla sakralna z ciosanego polnego 
kamienia. Obrabiano go w Krakowie, Wisłą spławiano do Gdańska i stamtąd trans-
portowano do Wejherowa. Za jedną z piękniejszych uważana jest kaplica spotkania 
Chrystusa z Matką. Ufundowała ją żona Jakuba Wejhera, a sam założyciel Wejhe-
rowa służył do pierwszej mszy świętej odprawionej w tym miejscu. Pięć budynków 
kaszubskiej kalwarii odróżnia się pruskim murem, ale to tylko zewnętrzna osłona 
kapliczek. Pod spodem kryje się miękki piaskowiec. Kapliczki te zostały osłonięte 
przed wpływami atmosferycznymi i grzybem w XIX wieku przez ówczesnego pro-
boszcza kościoła św. Trójcy w Wejherowie11. 
 Kalwaria Wejherowska jest niewątpliwie jednym z ciekawszych miejsc  
o charakterze religijnym w Polsce. To jedno z centrów pielgrzymkowych, które 
odwiedza tysiące pielgrzymów rocznie. Przyczyniło się do tego papieskie Breve, 
wyjednane przez Radziwiłłów, a zapewniające pielgrzymom odwiedzającym kal-
warię odpust wieczysty. Jednak kalwaria dzięki urokliwemu położeniu, wartości 
architektonicznej i historycznej przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale również kone-
serów sztuki, przyrody oraz wiedzy historycznej ziemi pomorskiej. O jej wartości 
świadczy fakt angażowania się w inwestycje i promocję władz samorządowych 
zarówno szczebla lokalnego, jak i regionalnego. 
 Jest to obiekt zadbany i pięknie wyeksponowany. Iluminacja zespołu 25 kaplic 
Kalwarii Wejherowskiej została wykonana w ramach szerszego projektu o nazwie: 
Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kultu-
rowego w Wejherowie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
W latach 2007–2008 na iluminację kaplic Kalwarii Wejherowskiej wydatkowano 
ponad 1,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło prawie 75%. Oświetle-

                                                 
10  www.wrotapomorza.pl. 
11  www.kalwariawejherowska.pl. 
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nie kalwarii jest integralną częścią rewitalizacji. Dzięki tej inwestycji Kalwaria 
Wejherowska najpiękniejsza jest nocą. Oświetlenie podniosło również bezpieczeń-
stwo turystów. W ramach oświetlenia i iluminacji na kalwarii zamontowano 353 
sztuk opraw oświetleniowych. Wykonana iluminacja stanowi kompozycyjnie jedną 
całość o dużych walorach dekoracyjnych, co w połączeniu z oświetleniem dróg, 
alejek i placów Kalwarii Wejherowskiej stanowi niezaprzeczalną wartość estetycz-
ną, pozostając na długo w pamięci turystów i pielgrzymów. Intencją gospodarzy 
miasta było wzbudzenie wśród odwiedzających Kalwarię Wejherowską pragnienia 
ponownego przyjazdu do tego niepowtarzalnego miejsca oraz to, by turyści przeka-
zywali swoje wrażenia innym12 . 
 Jedną z głównych atrakcji Kalwarii Wejcherowskiej jest tzw. „szlak kalwaryj-
ski”. Liczy on 4,6 km długości i pokonanie go zajmuje ok. 2,5 godziny. Najbardziej 
popularnym odcinkiem wśród turystów jest trasa Drogi Krzyżowej obejmująca 14 
kaplic. Zwiedzanie zaczyna się przy kościele klasztornym, dalej trasa prowadzi 
ulicami Klasztorną i Parkową obok pałacu Przebendowskich (siedziba Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej – najczęściej grupy zwiedzają 
również to muzeum.) Szlak obejmuje kaplice Drogi Krzyżowej: Pałac Piłata, Pod-
jęcia z Krzyża, Pierwszego Upadku, Spotkania z Matką, Cyrenejczyka, św. Wero-
niki. Na ostatnim odcinku szlak kalwaryjski wspina się na górę Golgoty, mijając 
kaplice: Bramy Łez, Płaczących Niewiast, Trzeciego Upadku Chrystusa, Obnażenia 
Chrystusa, Przybicia do Krzyża, Kościoła Trzech Krzyży, Zdjęcia z Krzyża i Grobu 
Pańskiego13. 
 Niezwykłą wartość Kalwarii Wejherowskiej – głównie religijną, ale również 
artystyczną, kulturową i poznawczą – tworzą organizowane tu uroczystości. Wzgó-
rza Kalwarii Wejherowskiej są miejscem odpustów, nabożeństw Drogi Krzyżowej  
i inscenizacji Męki Pańskiej. Obecnie na kalwarii celebruje się pięć odpustów: 
Wniebowstąpienia Pańskiego, Trójcy Przenajświętszej, Uzdrowienia Chorych, 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego. Dwa 
pierwsze mają charakter powszechny i przyciągają tysiące pielgrzymów z Kaszub. 
Pozostałe trzy to odpusty lokalne, w których nie uczestniczą zorganizowane grupy 
pielgrzymkowe. Mimo to i one ściągają na kalwarię tysiące mieszkańców Wejhe-
rowa i okolic14. 
 Do nabożeństw odbywających się w Kalwarii Wejherowskiej należą: 

1. Odpusty: 
 Wniebowstąpienia Pańskiego – odbywa się w niedzielę przed Zielonymi 

Świętami. Jako że przybywają na niego pielgrzymi z południowych  
i środkowych Kaszub nazywany jest ”odpustem lądowym”. Uroczysto-

                                                 
12  www.wejherowo.pl. 
13  Ibidem. 
14  www.kalwariawejherowska.pl. 
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ści odpustowe rozpoczynają się w piątek po południu wraz z przyby-
ciem pierwszych pielgrzymek i trwają do niedzielnego popołudnia;  

 Trójcy Świętej – nazywany „odpustem morskim”, ponieważ przybywają 
na niego pielgrzymki z północnych Kaszub, głównie z nadmorskich 
miejscowości, takich jak: Puck, Swarzewo, Władysławowo, Oksywie, 
Rumia, Reda, Kosakowo i Gdynia. Uroczystości odpustowe rozpoczy-
nają się w sobotę po południu wraz z przybyciem pierwszych pielgrzy-
mek i trwają do niedzielnego popołudnia; 

 Uzdrowienia chorych – obchodzony w pierwszą sobotę i niedzielę lipca. 
Główne uroczystości odbywają się w niedzielę o godz. 10.00 przy Ka-
plicy Kajfasza. Suma odpustowa odprawiana jest w intencji licznie 
przybyłych ludzi chorych, którzy przywożeni są na góry przez rodzinę  
i znajomych, by uzyskać odpust zupełny i otrzymać ostatnie namasz-
czenie. W tym dniu poświęcone zostają także samochody wiernych; 

 Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – przypada na dni 14 i 15 
sierpnia. Jego głównym punktem jest wieczorna procesja z zapalonymi 
świecami i przeźroczystą trumienką, w której ułożona jest figura zmarłej 
Matki Bożej z kaplicy Domek Matki Bożej do kaplicy Grób Matki Bo-
żej. Procesja wywiera niezwykłe wrażenie, gdy wijący się w ciemno-
ściach wśród wzgórz i dolin płonący świecami „wąż” wiernych pokonu-
je trasę między kaplicami; 

 Podwyższenia Krzyża Świętego – odbywa się w drugą sobotę i niedzielę 
września i jest jednocześnie świętem religijnym rozpoczynającym rok 
szkolny, dlatego licznie uczestniczą w nim uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele powiatu wejherowskiego. 

2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawiane w każdy piątek Wielkiego Po-
stu przyciągają na kalwarię równie wielkie tłumy wiernych jak odpusty  
o charakterze lokalnym. Droga krzyżowa na kalwarii rozpoczyna się  
o godz. 16.00 wyjściem z kościoła klasztornego i procesją do Kaplicy Piła-
ta. Na czele procesji, w której bierze udział do kilku tysięcy osób, niesione 
są chorągwie kalwaryjskie oraz krzyż. Przystanki Drogi Krzyżowej przy-
padają przy głównych kaplicach kalwarii. Nabożeństwa te trwają ok. 2,5 
godziny; 

3. Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej organizowane w Wielki Piątek 
stanowi połączenie uroczystości religijnej z inscenizacją teatralną. Dwugo-
dzinne misterium zaczyna się o godz. 10.00 przy Pałacu Piłata i ukazuje 
Mękę Jezusa Chrystusa. Wielkie wrażenie na widzach wywiera szczególnie 
moment przybicia Chrystusa do krzyża i scena Jego śmierci. Dzięki wyso-
kim walorom duchowym i artystycznym inscenizacje zyskały duży rozgłos 
i uznanie i przyciągają coraz liczniejsze grono wiernych. Reżyserem wi-
dowiska jest Wojciech Rybakowski, występują w nim członkowie wejhe-
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rowskiej grupy teatralnej Misternicy Kaszubscy, a opiekę organizacyjno- 
-duchową sprawują kustosz kalwarii oraz Wejherowskie Centrum Kultury. 
Muzykę do misterium skomponował Cezary Paciorek, a inspirowane No-
wym Testamentem rozważania napisał Tomasz Pohl.  

 Na uwagę zasługuje fakt doskonałej organizacji możliwości zwiedzania Kal-
warii Wejherowskiej. Opiekunowie Kalwarii – ojcowie Franciszkanie – udostępnia-
ją ją do zwiedzania codziennie, a od poniedziałku do soboty o godzinie 11.00 pro-
ponują zbiórkę grup na placu klasztornym i oprowadzanie z przewodnikiem.  
W niedziele ojcowie franciszkanie nie oprowadzają, ale można zwiedzić kalwarię 
indywidualnie. Najczęściej grupy zorganizowane oprowadzają zakonnicy, ale po-
mocą służą też przewodnicy PTTK. Istnieje możliwość wcześniejszego zarezerwo-
wania terminu przez telefon.  
 Jednym z elementów aktywizacji produktu jest jego promocja i informacja, 
bowiem oddziaływanie na klienta wiąże się ściśle z wykorzystaniem funkcji infor-
macyjnych. Polegają one na dostarczeniu informacji o wartościach użytkowych 
oferowanych produktów. Wszelkie działania zmierzają do uzyskania pożądanego 
odzewu rynku, którego celem jest zwiększenie popytu, co powinno przełożyć się na 
lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców i większą satysfakcję oferentów. W przy-
padku Kalwarii Wejherowskiej na uwagę zasługuje: 

 sprawna i na bieżąco aktualizowana strona internetowa; 
 oznaczenia – tablice informacyjne, drogowskazy na terenie miasta i kalwa-

rii, 
 materiały drukowane – np. mapki, ulotki, wydawane najczęściej wspólnie  

z urzędem miasta; 
 prezentacja na imprezach promocyjnych, takich jak targi turystyczne 

(głównie dzięki współpracy z lokalnymi organizacjami turystycznymi 
(LOT – Stowarzyszenie Północnych Kaszub „Norda”, LOT „Ziemia Wej-
herowska”) oraz przedstawicielami samorządu lokalnego i regionalnego; 

 nagrody w konkursach. 
 Nagrody, które dotyczą Kalwarii Wejherowskiej uzyskane zostały dzięki 
współpracy z samorządem terytorialnym. Jedną z nich jest II miejsce w 11. Ogól-
nopolskim konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 roku, którą 
otrzymał Urząd Miejski w Wejherowie za iluminację Kalwarii Wejherowskiej  
w grupie miast i gmin do 70 tys. mieszkańców w kategorii „Oświetlenie wybranej 
przestrzeni lub obiektu”. Innym przykładem jest najwyższa nota kapituły w katego-
rii „Zabytek” dla renowacji Kalwarii Wejherowskiej w 2009 w konkursie „Polska 
Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy”. Konkurs zorganizowany był przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego, przy współudziale wydawnictwa turystycznego 
Pascal i agencji promocyjnej Smartlink. Kapituła dokonała wyboru 100 projektów, 
które w ubiegłych latach zostały zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu finanso-
wemu. Z tej setki w drugim etapie wybrano 20 nominowanych projektów, oceniając 
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m.in. to, w jakim stopniu ich realizacja przyczyniła się (lub przyczyni w przyszło-
ści) do stworzenia nowych produktów turystycznych czy też – w jakim stopniu 
wykorzystano innowacyjne rozwiązania architektoniczne. Ocenie poddano również 
styl, w jakim promowano projekty. Zdobycie pierwszego miejsca było więc wiel-
kim wyróżnieniem, ale również dowodem na dobrą i skuteczną współpracę i zaan-
gażowanie podmiotów skupionych wokół produktu turystycznego Kalwarii Wejhe-
rowskiej. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Kalwaria Wejherowska jest przykładem produktu turystycznego, w przypadku 
którego doskonale wykorzystano potencjalne możliwości miejsca. Bogata historia 
kalwarii, wartości religijne, ale również architektoniczne, artystyczne i estetyczne 
przedstawione w ofercie i kompleksowej obsłudze turysty mogę być wzorem dla 
innych podobnych miejsc. Główną rolę w tym sukcesie odegrały relacje między 
klasztorem oo. franciszkanów oraz organami samorządu terytorialnego, które po-
zwoliły na wyeksponowanie najbardziej wartościowych komponentów produktu. 
Budowa produktu turystycznego jest procesem ciągłym, który z biegiem czasu 
będzie wymagał kontynuacji i poszerzenia działań – udoskonalania produktu, jego 
modernizacji, renowacji części zabytkowych, dostosowania do zmieniających się 
potrzeb turystów, a co za tym idzie – zmian organizacyjnych.  
 
 
THE CONSTRUCTION PROCESS OF THE RELIGION TOURIST PRODUCT 

FOR EXAMPLE THE WEJHEROWO CALVARY 
 
 

Summary 
 
 The construction process of the tourist product is a folded and long-drawn-out 
process, particularly if it concerns historic buildings. In the religious tourism the ex-
change concerns peculiar values and peculiar needs of the customer. The tourist product 
in this case should have the not only cognitive, or recreational, but also spiritual aspect. 
On the other hand, the product depends on the same market laws and must equally ful-
fill standards of the quality of the market offer. The Wejherowo Calvary is an example 
of the product, in which the long-term cooperation of local governments, the tourist 
trade and the church managed to obtain the product of a very for high rank.  
 

Translated by Marzena Wanagos 
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STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI RELIGIJNEJ  
W EUROREGIONIE PRADZIAD 

 
 
 
Wstęp 
 
 Każda epoka w dziejach świata charakteryzowała się różnymi rodzajami tury-
styk, od tych najprostszych do tych najbardziej zaskakujących. Autorzy wielu opra-
cowań dotyczących historii turystyki dopatrują się jej korzeni już w starożytności1. 
Jedną z najstarszych turystyk na świecie jest turystyka religijna – początkowo na-
zywana pielgrzymkami. Już w dawnym Egipcie kupcy podróżowali do miejsc kul-
tu, pochówku, do piramid i świątyń. Znanym i często odwiedzanym w ówczesnych 
czasach miejscem pielgrzymkowym były Delfy2. Ludzie przez całe wieki pielgrzy-
mowali tam, aby otrzymać od kapłanki Pytii odpowiedź na nurtujące ich problemy. 
Przyjęte i akceptowane wówczas zasady postępowania umożliwiły wytworzenie się 
podwalin międzynarodowego ruchu osobowego owych czasów, co następnie miało 
wpływ na utworzenie zasad uznawanych po dzień dzisiejszy3. 
 Obecna epoka jest tą, w której rozwój turystyki odbywa się w sposób najbar-
dziej dynamiczny. Sprzyjają temu przemiany społeczno-polityczne przełomu XX  
i XXI w., które w zasadniczy sposób zmieniły sposób funkcjonowania państw Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Procesy integracji i współpracy transgranicznej, jakie 
obserwuje się we współczesnej Europie, wpłynęły też znacząco na rozwój turystyki, 
w tym także na rozwój turystyki religijnej. Możliwość swobodnego przekraczania 

                                                 
1  J. Czerwiński, Turystyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. PWSZ im. Angelusa Silesiusa, 

Wałbrzych 2006, s. 13. 
2  P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006, s. 34. 
3  M.R. Łazarkowie, Gospodarka turystyczna, WSE, Warszawa 2002, s. 11. 
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granic w obrębie krajów Wspólnoty Europejskiej pozwoliła na intensyfikację po-
dróży turystów do miejsc kultu religijnego położonych poza granicami kraju  
(w roku 2009 roku 1,1% Polaków uczestniczyło w pielgrzymkach zagranicznych)4.  
 Szczególną formą współpracy transgranicznej, w której biorą udział społecz-
ności lokalne i regionalne, jest współpraca euroregionalna. Euroregion Pradziad jest 
jednym z sześciu euroregionów funkcjonujących w pasie polsko-czeskiego pogra-
nicza od 1997 roku, kiedy to podpisano umowę ramową ich utworzeniu. W związku 
z rozwojem turystyki religijnej w Polsce, w opracowaniu dokonano analizy tej tury-
styki i perspektyw jej rozwoju na obszarze transgranicznym na przykładzie eurore-
gionu Pradziad. 
 
 
1. Istota turystyki religijnej 
 
 Mimo wiecznych wojen, wzajemnej wrogości plemion i całych grup ludności, 
już w starożytności istniała potrzeba wzajemnego kontaktowania się w różnych 
celach, między innymi takich jak: szpiegowskie, handlowe, medyczne czy wreszcie 
religijne5. W taki oto sposób zrodziła się nowa kategoria turystyki – początkowo 
nazywana pielgrzymkami, później turystyką pielgrzymkową, a wreszcie – po dru-
giej wojnie światowej – nazwana turystyką religijną. Pojęciem tym Antoni Jackow-
ski określił podróże, których głównym celem są aspekty religijno-poznawcze lub 
wyłącznie poznawcze6. Jeśli chodzi o termin „turystyka pielgrzymkowa”, to w śro-
dowisku naukowym toczy się wokół niego dyskusja, i tak A. Jackowski uważa, że 
termin ten sprawia, że motyw religijny przestaje pełnić role pierwszoplanową. Pro-
ponuje on, aby w sytuacjach, kiedy głównym motywem podróżowania są pobudki 
religijne, używać terminu „pielgrzymka”7. Z poglądem tym polemizuje W.W. Ga-
worecki, twierdząc, że współczesny pielgrzym w czasie wyjazdu do obiektów kultu 
religijnego obok celu głównego, jakim bez wątpienia jest motyw religijny, realizuje 
także cel drugoplanowy – pozareligijny. W związku z tym, że cele te nie znajdują 
się we wzajemnym konflikcie, Gaworecki proponuje przyjąć zbiorczy termin „tury-
styka religijno-pielgrzymkowa”8. Celem tak rozumianej turystyki jest dotarcie do 
świętego miejsca (ośrodka kultury, sanktuarium). Czas podróży i pobyt w sanktu-
arium poświęcony jest modlitwie, medytacji, pokucie i innym formom pobożności9. 

                                                 
4  Badania Instytutu Turystyki. 
5  M.R. Łazarkowie, op.cit., s. 11. 
6  A. Jackowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa 

1991, s. 8–9. 
7  Ibidem, s. 1. 
8  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 78. 
9  D. Ptaszycka-Jackowska, Turystyka religijna (turystyka pielgrzymkowa), w: Turystyka, 

red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 292. 
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Nie należy jednak zapominać, że motywem turystyki religijnej sensu largo są też 
cele pozareligijne, takie jak: chęć poznania przez turystę innej kultury, jej tradycji  
i zwyczajów, a także wartości sakralnych budowli architektonicznych. Mając na 
względzie powyższe rozważania, zdecydowano o używaniu w dalszej części niniej-
szego artykułu pojęcia „turystyka religijna”, pamiętając także o aspekcie ducho-
wym podróży tego typu.  
 
 
2. Ogólna charakterystyka euroregionu Pradziad 
 
 Euroregion Pradziad to ponadgraniczne porozumienie samorządów lokalnych 
z pogranicza polsko-czeskiego10. Zajmuje on południowo-wschodnią część Niziny 
Śląskiej i wschodnią część Sudetów. Polska część euroregionu położona jest  
w południowej części kraju i obejmuje zachodnią część Płaskowyżu Głubczyckiego 
oraz wschodnią część Sudetów. Czeska część euroregionu leży na obszarze 
wschodnich Sudetów, w paśmie Gór Opawskich i Jesioników11. Całkowita po-
wierzchnia euroregionu wynosi 7386 km2, a liczba mieszkańców to 870 600. 
Wspólna polsko-czeska granica ma długość 199,8 km. W skład Stowarzyszenia 
Gmin Polskich euroregionu Pradziad wchodzi (według stanu na 30 grudnia 2009 
roku) 35 gmin oraz pięć powiatów województwa opolskiego, które leżą na obszarze 
4157 km2 z liczbą mieszkańców 737 600. Czeską część euroregionu to obszar  
o powierzchni 1900 km2, znajdują się tu 74 gminy z powiatów Jesenik i Bruntal  
z liczbą ludności 133 00012 (rys. 1).  
 Na terenie euroregionu występują atrakcyjne krajobrazowo tereny górskie, 
podgórskie, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, a także niezwykle rzadkie 
gatunki flory i fauny. Te walory turystyczne euroregionu Pradziad wzbogacają 
atrakcyjne jeziora, korzystne warunki bioklimatyczne, a także występowanie wód 
leczniczych. Wśród walorów turystycznych badanego obszaru ważną rolę odgrywa-
ją walory antropogeniczne (kulturowe), także te, które przyczyniają się do rozwoju 
turystyki religijnej, tj. zabytki architektury sakralnej, sanktuaria pielgrzymkowe  
i klasztory. 
 

                                                 
10  Euroregion Pradziad Phare CBC, Wspólny Fundusz Małych projektów, Biuro Eurore-

gionu Pradziad, Prudnik 2004, s. 3. 
11  L. Roszkowska, R. Roszkowski, Rozwój współpracy transgranicznej na granicach Polski 

na przykładzie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, 
Prudnik 2007, s. 59–60. 

12  www.europradziad.pl (31 XII 2009 roku). 
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Rys. 1.  Euroregion Pradziad wraz z gminami członkowskimi według stanu na dzień 31 
grudnia 2009 roku 

Źródło:  Strona internetowa euroregionu Pradziad – www.europradziad.pl (z dnia 31 
XII 2009 roku). 

 
 
3. Walory antropogeniczne euroregionu Pradziad mające wpływ na rozwój 

turystyki religijnej 
 
 Obiektami zabytkowymi niezmiernie cennymi dla rozwoju turystyki religijnej 
są zabytki architektury sakralnej. W każdej części euroregionu znajdują się znaczą-
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ce sanktuaria pielgrzymkowe i klasztory. W euroregionie Pradziad miastem, które 
może poszczycić się największą liczbą zabytków tego typu jest Nysa – zwana  
z tego powodu „Śląskim Rzymem”13. Do najcenniejszych zabytków znajdujących 
się w mieście należy Bazylika mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, której 
historia sięga początków istnienia miasta, jeszcze niedawno nazywana Kościołem 
pod wezwaniem św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, a przez współczesnych nysan – 
katedrą. Bazylika ta jest miejscem pochówku ośmiu biskupów wrocławskich14, 
znajduje się tu także zabytkowe epitafium oraz ołtarz wpisane do rejestru zabytków. 
Obok kościoła umiejscowiona jest późnogotycka dzwonnica, a w niej otwarty  
w kwietniu 2005 roku skarbiec św. Jakuba, czyli zbiór cennych wyrobów nyskich 
złotników15. We wrześniu 2007 roku w bazylice odbyły się uroczystości beatyfika-
cyjne Marii Luizy Merkert16 – współzałożycielki zakonu elżbietanek żyjącej w tym 
mieście. W związku z faktem, że w bazylice znajduje się też jej grób, zdążają do 
niego pielgrzymi z całego świata. Ważnym obiektem, z punktu widzenia turystyki 
religijnej, jest także Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek, wybudowany przez zało-
życielkę zgromadzenia – błogosławioną Marię Luizę Merkert. To tutaj rozpoczyna 
się nyski szlak Marii Merkert. 
 W dniu 29 października 2009 roku włączono bazylikę mniejszą do znanego  
w świecie szlaku pątniczego i handlowego Via Regia czyli Królewska Droga, bie-
gnącego do Santiago de Compostela, a związanego z kultem św. Jakuba.  
  Inne równie cenne sakralne zabytki Nysy to: gotycki kościół ewangelicki 
(dawniej św. Barbary); kościół św. św. Piotra i Pawła wybudowany przez zakon 
bożogrobców w stylu barokowym17; kolegium jezuickie; seminarium św. Anny; 
kościół Wniebowzięcia NMP18; kościół Zwiastowania NMP; barokowe kościoły 
św. Dominika i św. Franciszka z Asyżu; późnobarokowy kościół św. Jana Chrzci-
ciela; klasztor zakonu misyjnego oo. Werbistów z kościołem Matki Boskiej Bole-
snej; kościół pątniczy MB Wspomożenia Wiernych, który powstał w miejscu, gdzie 
znaleziono cudowny obraz MB Wspomożenia Wiernych (w większe święta do 
kościoła przybywają pielgrzymi); neoromański kościół św. Elżbiety Węgierskiej 

                                                 
13  Nysa, kalejdoskop wrażeń, projekt zrealizowany w ramach programu INTERREG IIIA 

CzechyPolska, Nysa 2007, s. 8. 
14  Atlas turystyczno-geograficzny atrakcji pogranicza nysko-jesenickiego, projekt zrealizo-

wany w ramach programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, Starostwo Powiatowe, Nysa 2007,  
s. 14. 

15  Nysa. Przystanek wędrowca, Urząd Miejski, Nysa 2006, s. 4–7. 
16  Sławne postacie pogranicza polsko-czeskiego Euroregionu Pradziad – Wspólne dzie-

dzictwo historyczne, projekt zrealizowany w ramach programu INTERREG IIIA CzechyPolska, 
Starostwo Powiatowe, Nysa 2007, s. 99108. 

17  Nysa. The fortress town, projekt zrealizowany w ramach programu INTERREG IIIA 
CzechyPolska, Nysa 2007, s. 9. 

18  Wypisy do dziejów ziemi nyskiej, F. Hawranek (red.), Instytut Śląski, Opole 1980,  
s. 103106. 
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(kult św. Rocha); późnorenesansowy kościół św. Krzyża, zwany też „jerozolim-
skim”. Warto podkreślić, że w samym tylko powiecie nyskim znajdują się 62 ko-
ścioły wpisane do rejestru zabytków (na Opolszczyźnie jest ich 405).  
 Ciekawe obiekty sakralne w pozostałych miejscowościach euroregionu Pra-
dziad to: Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim (kult św. Jacka); Kościół 
katedralny pw. Świętego Krzyża w Opolu (według tradycji założony przez Bole-
sława Chrobrego); Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na „Szwedzkiej Górce” 
(kult maryjny); gotycki kościół Najświętszej Marii Panny w Kałkowie (wzniesiony 
prawdopodobnie przez zakon Templariuszy)19; kościół św. Wawrzyńca w Głucho-
łazach z końca XIII w.; kościół św. Jana Ewangelisty w Paczkowie20 (świątynia 
obronna z XIV w.); gotycki kościół św. św. Piotra i Pawła w Starym Mieście 
(wzmiankowany już w 1225 roku); kościół św. Michała Archanioła21 w Grodkowie 
wybudowany w XIII w.; kościół św. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu 
(wzmiankowany w 1295 roku), neobarokowy kościół pw. Świętej Trójcy w Korfan-
towie (jeden z najpiękniejszych kościołów na Śląsku Opolskim)22, kościół pw. 
NMP w Krapkowicach-Otmęcie23 (wzmiankowany w 1223 roku), kościół parafial-
ny w Niemodlinie (zbudowany pod koniec XII w.); kościół w Grodźcu (sanktu-
arium Matki Bożej Sybiraków).  
 Wędrówkę po zabytkach sakralnych i miejscach pielgrzymkowych czeskiej 
części euroregionu turysta powinien rozpocząć od kościoła pielgrzymkowego p.w. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych koło Zlatych Hor (Maria Hilf). Prowadzi do 
niego Droga Krzyżowa rozpoczynająca się przy ośrodku wypoczynkowym Bohe-
ma. Przez ponad dwa wieki Maria Hilf była ważnym ośrodkiem kultu maryjnego na 
Śląsku. Obecnie sanktuarium to przeżywa swoisty rozkwit – z roku na rok przyby-
wa pielgrzymów, którzy z różnych stron Czech, Moraw, Śląska i Niemiec szukają 
tu ukojenia i pomocy24.  
 Kolejnym interesującym miejscem jest kaplica św. Rocha na wzgórzu przed 
Kopą Biskupią, koło Zlatych Hor. Kaplicę tę wybudowano dla ochrony przed epi-
demią, która dotknęła miasto w latach 1632–163325. Inne równie cenne zabytki 
sakralne czeskiej części euroregionu Pradziad to: kościół farny Wniebowzięcia 

                                                 
19  Legendy i mity pogranicza nysko-jesenickiego w drewnie malowane, projekt zrealizowa-

ny w ramach programu PHARE CBC, Nysa 2005, s. 2225. 
20 Na wędrownych szlakach Opolszczyzny. Poradnik krajoznawczy, H. Smyk, M. Buchow-

ski (red.), OTK-O Opole 1972, 62. 
21  C. Skała, Śląsk na weekend, Pascal 2001, s. 94. 
22  Euroregion Pradziad, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, Prudnik 

2007, s. 10–24. 
23  Przewodnik turystyczny po województwie opolskim, Sygnopol Opole 1999, s. I-f-3. 
24  G. Żmuda, Wędrówki po śląskiej ziemi w Górach Opawskich, Głuchołazy 2004, s. 52–

65. 
25  Jeseniki. Góry, zdrowie, wypoczynek, Urząd Miejski w Jeseniku, Jesenik 2006, s. 22–23. 
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Panny Marii oraz klasztor Urszulanek w Jeseniku, kościół farny Wniebowzięcia 
Panny Marii w Zlatych Horach, kościół cmentarny św. Krzyża, kościół Trójcy 
Świętej w Javorniku, kościół dziekański Wniebowzięcia Panny Marii i Kościół 
Panny Marii Pocieszycielki z klasztorem Pijarów w Bruntálu, kościół pw. Marii 
Matki Bolesnej w miejscowości Krnov, kościół św. Mikołaja w Mikulovicach26, 
kościół parafialny pw. Maryi Uzdrowienia Chorych27.  
 Na terenie euroregionu Pradziad znajduje się także dużo tzw. małej architektu-
ry sakralnej, tzn. kapliczek polnych, figur świętych oraz – zasługujących na szcze-
gólną uwagę – krzyży pokutnych. Na terenie pogranicza nysko-jesenickiego można 
znaleźć około 30 takich obiektów28. 
 Prezentując walory antropogeniczne euroregionu Pradziad, które wpływają na 
rozwój turystyki religijnej, należy zwrócić uwagę także na organizowane tu impre-
zy cykliczne. Należy wśród nich wymienić: Nyski Jarmark Jakubowy organizowa-
ny przez bazylikę mniejszą – święto nawiązujące do średniowiecznych tradycji 
festynów i kiermaszy29, Festiwal „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach 
Księstwa Nyskiego”, Paczkowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im.  
M. Brosiga, Festiwal Muzyki Organowej w Jeseniku.  
 
 
4. Oferta produktowa dla turystyki religijnej realizowanej w euroregionie 

Pradziad  
 
 Podmioty kierujące swoją ofertę związaną z euroregionem Pradziad do od-
biorców turystyki religijnej to przede wszystkim: biura podróży – touroperatorzy 
zajmujący się organizacją i sprzedażą imprez turystycznych (produkt – impreza),  
a także jednostki samorządu terytorialnego, które przygotowują produkty turystyki 
religijnej (produkt turystyczny – szlak), korzystając ze środków własnych oraz ze 
środków finansowych funduszy europejskich. Na terenie euroregionu nie ma biur 
pielgrzyma. 
 W celu zbadania oferty produktowej (produkt – impreza) w zakresie turystyki 
religijnej w euroregionie Pradziad, dokonano analizy ofert, jakie proponują swoim 
klientom działające na tym terenie biura podróży.  
 Na terenie polskiej części euroregionu Pradziad wpis do Rejestru organizato-
rów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego (2010 rok) 

                                                 
26  Top 10. Jesioniki z podgórzem, Olomuniec 2005, s. 8–9. 
27  G. Żmuda, op.cit., s. 69. 
28  A. Bukała, Zabytki sakralne jako element wspólnego dziedzictwa historycznego w kon-

tekście turystyki kulturowej na pograniczu polsko-czeskim w rejonie nysko-jesenickim, w: Zabytki 
sakralne pogranicza nysko-jesenickiego, red. A. Bukała, Starostwo Powiatowe, Nysa 2009, s. 22. 

29  Atlas turystyczno-geograficzny atrakcji pogranicza nysko-jesenickiego, op.cit., s. 26. 
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posiada 58 organizatorów30. Zbadano ofertę całej populacji organizatorów i pośred-
ników turystycznych, analizując informacje zawarte na stronach internetowych lub 
drogą bezpośrednich kontaktów telefonicznych i mailowych z organizatorami.  
Z grupy 58 badanych wyeliminowano biura, które: zawiesiły swoją działalność  
(1 biuro), których głównym profilem działalności nie jest turystyka (6 biur).  
W efekcie tej selekcji pozostało 51 biur. W tej grupie tylko 45% badanych (23 biu-
ra) posiada oferty związane z turystykę religijną (pielgrzymkową) w szerokim tego 
słowa znaczeniu, a 55% (28 biur) to biura, które nie mają ofert z zakresu tego ro-
dzaju turystyki. Wyniki przeprowadzonego badania przedstawiono na rysunku 2.  
W świetle zgromadzonych danych, wśród biur posiadających ofertę z zakresu tury-
styki religijnej należy wyróżnić: 

 oferujące turystykę religijną (pielgrzymkową) krajową z miejscami piel-
grzymkowymi znajdującymi się na terenie euroregionu Pradziad – 8% ba-
danej populacji; 

 turystykę religijną (pielgrzymkową) krajową bez miejsc pielgrzymkowych 
na terenie euroregionu Pradziad – 16% badanej populacji; 

 turystykę religijną (pielgrzymkową) zagraniczną – 45% badanej populacji; 
 turystykę krajową realizowaną na terenie euroregionu Pradziad z elemen-

tami poznawczej turystyki religijnej realizowanej w trakcie typowych wy-
jazdów turystycznych – 31% badanej populacji. 

 

 
 

Rys. 2.  Propozycje imprez z zakresu turystyki religijnej w ofercie organizatorów tury-
styki z polskiej części euroregionu Pradziad 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analizując przedstawione dane, a także opierając swoje rozważania o wywia-
dy indywidualne z pracownikami i właścicielami biur z polskiej części euroregionu 

                                                 
30  Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z dnia 03.12.2010 roku.  
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Pradziad, można sformułować następujące wnioski dotyczące polskiej części euro-
regionu:  

1. Tylko trzy biura (Almatur – Opole, Java Tour – Gogolin, PTTK – Opole) 
mają w swojej ofercie miejsca pielgrzymkowe znajdujące się na terenie eu-
roregionu Pradziad. Proponują one turystom pielgrzymki do: kościoła pw. 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych koło Zlatych Hor (Maria Hilf), Sank-
tuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim (kult św. Jacka) oraz do sąsiadują-
cego z euroregionem sanktuarium Góra św. Anny; 

2. Prawie połowa biur podróży (17 biur) oferujących turystykę religijną pro-
ponuje turystom pielgrzymki zagraniczne. Najpopularniejsze destynacje to: 
Włochy (Rzym, Asyż), Francja (Lourdes), Hiszpania (Santiago de Compo-
stella), Portugalia (Fatima), Grecja (śladami św. Pawła), Chorwacja (Med-
jugorie). Mniejszym zainteresowaniem cieszą się destynacje dalsze, jak 
chociażby Ziemia Święta. W pielgrzymkowych ofertach biur pojawiają się 
też zupełnie nowe propozycje, takie jak: pielgrzymka na kresy, sanktuaria 
Bawarii, Petersburg, a nawet Norwegia; 

3. Turystykę religijną krajową (z wyłączeniem miejsc pielgrzymkowych 
znajdujących się na obszarze euroregionu Pradziad) proponuje sześć biur. 
Wśród najczęściej wybieranych przez turystów kierunków krajowych piel-
grzymek czołowe miejsce zajmują: Częstochowa, Licheń, Święta Lipka, 
Wadowice; 

4. Jedna trzecia biur (12 biur) w swojej ofercie posiada typowe imprezy ob-
jazdowe, realizowane na terenie euroregionu Pradziad. W programach tych 
imprez znajdują się też elementy poznawczej turystyki religijnej.  

 W czeskiej części euroregionu Pradziad status organizatora turystyki posiadają 
tylko cztery biura podróży. Trzy spośród nich mają swoją siedzibę w Bruntalu i są 
to: Atis a.s. (największy touroperator na tym terenie), ROS.BR, s.r.o. oraz RNDr. 
Helena Hanzelkova. Czwarte biuro – Mondi-tour, s.r.o. – mieści się w Jeseniku. 
Żadne z nich nie posiada ofert z zakresu turystyki religijnej, a jedynie propozycje 
imprez pobytowych, realizowanych na terenie euroregionu Pradziad (tygodniowe 
pobyty wypoczynkowe w hotelach euroregionu). 
 Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami biur podróży działających 
na obszarze euroregionu Pradziad wynika, że powody małego zainteresowania 
wśród klientów biur podróży turystyką religijną realizowaną na terenie euroregionu 
Pradziad są następujące: 

 główni organizatorzy imprez z zakresu turystyki religijnej (duszpasterze) 
nie korzystają z usług biur podróży kompleksowo, ograniczają się jedynie 
do wynajmu autokaru, resztę świadczeń organizują we własnym zakresie; 

 grupy korzystające z propozycji biur podróży w zakresie turystyki religijnej 
to grupy niskobudżetowe, a zysk uzyskiwany z takich imprez jest symbo-
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liczny. W związku z powyższym rozszerzanie oferty produktowej w tym 
zakresie jest mało ekonomiczne; 

 obserwuje się większe zainteresowanie uczestników wyjazdów religijnych 
wyjazdami do sanktuariów zagranicznych niż polskich; 

 brakuje oferty z zakresu religijnej turystyki przyjazdowej dla turystów za-
granicznych; pewnym wyjątkiem jest Biuro Podróży Almatur – Opole, któ-
re ma w swoich strukturach specjalną komórkę zajmującą się obsługą tury-
stów przyjeżdżających do Polski, w tym również w celach religijnych. Są 
to głównie turyści z Rosji, Ukrainy i Białorusi, niestety nie ma wśród nich 
grup zainteresowanych miejscami kultu religijnego znajdującymi się na 
Opolszczyźnie. 

 W celu zbadania oferty produktowej (produkt – szlak) w zakresie turystyki 
religijnej w euroregionie Pradziad, dokonano analizy ofert, jakie proponują tury-
stom jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje społeczne. Najwięcej 
szlaków pielgrzymkowych czeka na turystów w Nysie. To tutaj 25 września 2010 
roku otwarto szlak związany z błogosławioną Marią Luizą Merkert (przygotowany 
przez wydział promocji UM w Nysie). Został on oznakowany płytami z brązu; jego 
trasa wiedzie przez miejsca związane z błogosławioną. Istniejąca od ponad tysiąca 
lat Droga św. Jakuba, obok szlaków zmierzających do Rzymu i Jerozolimy, jest 
jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. W dniu 29 
października 2009 roku nastąpiło połączenie Nyskiej Drogi św. Jakuba (biegnącej 
od Głuchołaz do Skorogoszczy) z Drogą św. Jakuba VIA REGIA w województwie 
opolskim. Wszystkie te odcinki prowadzą do grobu św. Jakuba w Santiago de 
Compostela w Hiszpanii. Spacer po tych szlakach ma niewątpliwie, oprócz ducho-
wego, także walor poznawczy – daje możliwość poznania pięknych zakątków Nysy 
oraz jej historii. Kolejnym produktem turystycznym przygotowanym przez Wydział 
Promocji Powiatu Nyskiego we współpracy z czeskim miastem Sumperk jest tury-
styczna trasa rowerowa „Szlakiem czarownic po czesko-polskim pograniczu”. Tra-
sa ta przebiega przez miejsca związane z historią procesów czarownic. Produkt ten 
został nagrodzony certyfikatem OROT za najlepszy produkt Opolszczyzny w kate-
gorii szlak. Kolejnym szlakiem, tym razem przygotowanym przez Oddział PTTK 
Opole, jest Szlak Drewnianych Kościołów Opolszczyzny. Przez tereny ziemi brze-
skiej przebiega Szlak Polichromii Brzeskich (na szlaku znajduje się 14 zabytko-
wych kościołów). 
 Z wywiadów przeprowadzonych z pracownikami wydziałów promocji jedno-
stek samorządu terytorialnego wynika, że wśród turystów istnieje duże zaintereso-
wanie przygotowanymi szlakami, które oprócz walorów duchowych i poznawczych 
wpływają na zachowanie zdrowego trybu życia. Pracownicy ci organizują okazjo-
nalnie rajdy rowerowe wytyczonymi szlakami dla turystów i mieszkańców eurore-
gionu. Pracownicy lokalnych biur podróży nie uwzględniają tych szlaków w swoich 
produktach turystycznych. 
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5. Perspektywy rozwoju turystyki religijnej realizowanej w euroregionie Pra-
dziad 

 
 Euroregion to obszar szczególny jeśli chodzi o uprawianie turystyki religijnej. 
Z jednej strony mówi się o roli euroregionów w umacnianiu tożsamości pogranicza, 
ale równocześnie – o różnicach kulturowych ludności po obu stronach granicy, 
jakie utrudniają współpracę w wielu dziedzinach. Uprawianie turystyki religijnej na 
terenie euroregionu zależne jest w dużym stopniu od świadomości religijnej i świa-
topoglądowej zamieszkującej tu ludności. Granica państwa wciąż odgrywa znaczą-
cą rolę. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że mieszkańcy Europy, udając się 
do miejsc kultu religijnego, coraz częściej przedkładają aspekt poznawczy i kultu-
rowy tych podróży nad względy duchowe. Motyw religijny jako cel wyjazdów 
turystycznych Polaków odgrywał znaczącą rolę szczególnie w latach 80. XX w.  
W ostatnich latach widoczny jest spadek zainteresowania pielgrzymowaniem, co 
wiąże się przede wszystkim ze śmiercią Jana Pawła II (w 2005 roku). Ponadto nale-
ży przypuszczać, że dla młodego pokolenia Polaków, wyjeżdżającego często poza 
granice kraju, cele poznawcze turystyki religijnej będą w coraz większym stopniu 
dominowały nad celami duchowymi. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Czy w związku z powyższym w euroregionie Pradziad turystyka religijna ma 
szanse rozwoju? Wydaje się, że mimo tych przeszkód, barier i światowych tenden-
cji wzrost znaczenia turystyki religijnej w euroregionie Pradziad jest możliwy. Na-
leżałoby jednak położyć większy nacisk na aspekt kulturowy niż duchowy tej tury-
styki. Ciekawe obiekty sakralne, imprezy cykliczne o charakterze religijnym,  
a zwłaszcza nowo powstałe ciekawe szlaki religijno-pielgrzymkowe mogą stać się 
wyjątkowo cenne dla turystów XXI w., nasyconych konsumpcyjnym stylem życia, 
szukających ciszy, spokoju, relaksu i wypoczynku. Te religijne walory antropoge-
niczne mogą stanowić podstawę do poszerzenia oferty turystycznej o nowe tury-
styczne produkty markowe. Oczywiście wymaga to pewnych działań ze strony 
podmiotów zajmujących się rozwojem turystyki w euroregionie: intensyfikacji 
działań promocyjnych dotyczących turystyki religijnej, wykorzystywania instru-
mentów marketingowych przez samorządy gmin – członków euroregionu oraz in-
stytucje powołane na rzecz rozwoju turystyki, szerszego rozpropagowania nowo 
powstałych produktów, np. Szlaku Czarownic, Szlaku Marii Merkert, Szlaku św. 
Jakuba, zainteresowania nimi mieszkańców czeskiej części euroregionu. Należy 
również rozwinąć współpracę z lokalnymi biurami podróży, które w większości nie 
są zainteresowane organizowaniem imprez turystyki religijnej na terenie euroregio-
nu Pradziad ani włączeniem do swojej oferty nowo powstałych produktów – szla-
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ków religijnych (przeważająca większość biur o tych produktach po prostu nie wie). 
Przygotowania do przyjęcia turystów chętnych do uprawiania turystyki religijnej na 
terenie euroregionu Pradziad należy połączyć z zainteresowaniem lokalnych przed-
siębiorców produkcją lokalnych dewocjonaliów – tematycznie powiązanych z kul-
tem dotyczącym danego szlaku. Planując rozwój turystyki religijnej, należy także 
pamiętać o wzroście wymagań pielgrzymów względem standardu usług noclego-
wych oraz gastronomicznych. Aby osiągnąć ten cel, należałoby w zakresie istnieją-
cej bazy noclegowej i żywieniowej w polskiej części euroregionu Pradziad prowa-
dzić intensywniejszą niż do tej pory politykę inwestycyjną. Należy pamiętać, że 
same naturalne atrakcje turystyczne polskiej części euroregionu nie są wystarczają-
cą motywacją do zatrzymania się tu turystów na dłużej i wydatkowania przez nich 
większych kwot pieniędzy. Turystyka religijna realizowana w euroregionie Pra-
dziad ma szanse stać się ciekawą propozycją spędzenia wolnego czasu dla turystów 
kierujących się przy jej wyborze głównie motywem poznawczym i kulturowym 
(motywy te mogą zostać później dopełnione aspektem duchowym). 
 
 

PRESENT STATE AND PERSPECTIVES OF RELIGIOUS TOURISM 
DEVELOPMENT IN EUROREGION PRADZIAD 

 
 

Summary 
 
 Processes of integration and trans-border cooperation which we observe in con-
temporary Europe has impacted significantly on tourism development including the 
development of religious tourism. Euroregion is special area to serve religious tourism. 
On the one side the role of euroregions in strengthening the identity of borderland is 
discussed but on the other side there are cultural differences on both sides of border 
which makes cooperation in many fields difficult. In this paper author talks over the 
clue and the present state of present state of religious tourism in euroregion Pradziad, 
describing anthropogenic values of this region which have impact on religious tourism 
development. In concluding remarks author talks over the perspectives of religious 
tourism development in euroregion, finishing with conclusion that this sort of tourism 
can become an interesting proposition of spending spare time for tourists in euroregion 
Pradziad, who have meeting and coultural motives to fulfill the main target of traveling 
by spiritual aspect.  
 

Translated by Bożena Węcka 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  647 EKONOMICZNE  PROBLEMY  USŁUG  NR  65 2011 
 
 
 
 

MIROSŁAW ZALECH 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
 
 
 

OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO W KSZTAŁTOWANIU  
TURYSTYCZNEGO WIZERUNKU MIEJSCA 

 
 
Wprowadzenie 
 
 Globalizacja i rozwój technologii informacyjnych, środków i sposobów ko-
munikacji przyczyniły się do tego, że już nie tylko firmy, organizacje non-profit, ale 
także wyodrębnione terytoria (miasta, gminy, powiaty, obszary powiązane przyrod-
niczo, geograficznie i funkcjonalnie, kraje czy organizacje międzynarodowe) zaczę-
ły konkurować o ograniczone zasoby rynkowe (między innymi turystów). Jednym  
z instrumentów pozwalających na uzyskanie przewagi nad innymi anonimowymi 
obszarami jest wykreowanie pozytywnych i prostych skojarzeń, silnie i jedno-
znaczne kojarzonych z danym miejscem. Miejsca postrzegane są poprzez przypi-
sywane lub nadawane im cechy, kojarzone z różnymi elementami przynależnymi do 
danej przestrzeni. Wizerunek jest mentalną reprezentacją wiedzy i wrażeń, jakie 
posiada jednostka na temat destynacji, powstającą na bazie interakcji pomiędzy 
przekonaniami, doznaniami i oczekiwaniami1.  
 Turystyka, będąc jednym z szeroko rozumianych sektorów gospodarki,  
w wielu krajach należy do podstawowych sektorów przyczyniających się do znacz-
nego wzrostu gospodarczego. W Polsce udział gospodarki turystycznej w tworzeniu 
PKB w 2009 roku wyniósł 4,9%2. Wśród innych pozytywnych aspektów rozwoju 
turystyki na danym obszarze należy wymienić: wzrost dochodów ich mieszkańców, 

                                                 
1  S. Baloglua, K.W. McCleary, A model of destination image formation, “Annals of Tour-

ism Research” 1999, vol. 26 (4), s. 868–897; K-S. Chon, The role of destination image in tour-
ism: A review and discussion, “Tourism Review” 1993, vol.45 (2), s. 2–9. 

2  Gospodarka turystyczna w Polsce w 2009 roku, Departament Turystyki, data zamiesz-
czenia komunikatu 2010.08.03; http://msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/1698-Gospodarka-
turystyczna-w-Polsce-w-2-9-roku-?retpag=/aktualnosci-turystyka/p468/4/ (05.12.2010). 
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rozwój infrastruktury, zmniejszenie bezrobocia, napływ inwestycji3. Dodatkowo, 
pozytywny, właściwie wykreowany wizerunek, uważany jest powszechnie za waż-
ny element miejsca, pozwalający na nawiązanie kontaktu z turystami, przybliżenie 
obszaru, zachęcenie do przyjazdu, stworzenie więzi emocjonalnej z przyjezdnymi 
oraz pozyskanie ich lojalności. Istotnym elementem w tworzeniu przemyślanej 
koncepcji jest dostrzeżenie specyficznych, wyróżniających lub przeważających 
cech obszaru, takich jak np. obiekty sakralne czy miejsca kultu religijnego. 
 Celem artykułu jest przybliżenie znaczenia udziału wybranych komponentów 
w tworzeniu wizerunku miejsc oraz wskazanie na możliwość wykorzystania ośrod-
ków kultu religijnego i obiektów związanych z duchową sferą życia człowieka jako 
wyróżnika image’u obszaru.  
 
 
1. Tożsamość i osobowość marki elementem wizerunku turystycznego miejsca  
 
 Rozwój środków masowego przekazu przyczynił się do wzrostu znaczenia 
wizerunku w oddziaływaniu na turystów. Każdy obszar, jeżeli aspiruje do przycią-
gnięcia turystów (niekoniecznie w wymiarze masowym tego zjawiska), potrzebuje 
określonej tożsamości. W takim kontekście tożsamość należy rozumieć jako zbiór 
atrybutów miejsca, które stanowią o jego odrębności i przez które chce ono być 
postrzegane, i komunikować się z otoczeniem4. Pomiędzy wizerunkiem i tożsamo-
ścią zachodzi zależność przyczynowo-skutkowa. Tożsamość stanowi zbiór przeja-
wów wizualnych i niewizualnych, za pomocą których kształtowany jest wizerunek5, 
a także materialnych i niematerialnych, których ogniwem spinającym jest sposób 
komunikacji (władz gminy oraz innych organizacji i podmiotów) z otoczeniem 
zarówno wewnątrz jednostki, jak i na zewnątrz. Główne wymiary komunikacji  
z otoczeniem mają charakter: 

 materialny – rodzaje obiektów, stan obiektów, oznakowanie (styl, wkom-
ponowanie w przestrzeni), stan dróg, parkingi, wyroby regionalne i pa-
miątkarskie; 

 niematerialny – historia, kultura, religia, tradycja, specyficzna wiedza  
i umiejętności mieszkańców, imprezy, wydarzenia;  

                                                 
3  A. Panasiuk, Zagospodarowanie turystyczne jako warunek kształtowania marki prze-

strzeni, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 466, „Ekonomiczne Problemy 
Turystyki” nr 9, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 215–221;  
B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, w: „Rozprawy i Studia” 
t. 545, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 177–182. 

4  J. Wiktor, Tożsamość i wizerunek – wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komu-
nikacji marketingowej, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, J. Wiktor, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 183. 

5  A. Talik-Orłowska, Rola wizerunku w dążeniu przedsiębiorstwa do sukcesu, „Świat 
Marketingu” (czasopismo internetowe), marzec 2003.  
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 wizualny – logo, symbol miejsca, zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie, 
architektura i wystrój obiektów i miejsc odwiedzanych przez turystów, 
przekazy promocyjne;  

 niewizualny – doznania i kontakty z miejscową ludnością, opinie o usłu-
gach i produktach, poczucie bezpieczeństwa, atmosfera, poziom cen.  

 Na tożsamość składają się elementy stałe lub względnie stałe, do których zali-
cza się między innymi: historię miejsca, warunki przyrodnicze, dziedzictwo kultu-
rowe, lokalizację miejsca oraz te, które ulegają przekształceniom w czasie, takie 
jak: sytuacja rynkowa, cele rozwojowe czy zgromadzone na danym obszarze zaso-
by (np. kapitał, ludzie i ich potencjał)6.  
 Utrzymanie niepowtarzalnego wizerunku marki miejsca jest możliwe dzięki 
wyposażeniu jej w wartości emocjonalne, które turyści cenią sobie wyżej niż inne 
korzyści. Zależności te wynikają z tego, jak dana osoba postrzega siebie, jak chciał-
by być postrzegana oraz jak chciałby być postrzegany w określonej sytuacji. Zatem 
turyści, dokonując wyboru pomiędzy konkurencyjnymi miejscami, oceniają i wy-
bierają osobowość, z jaką chcieliby się utożsamiać lub się utożsamiają7. Osobowość 
to sposób postrzegania miejsca przez odwiedzających oraz podstawa formułowania 
się silnych z nim skojarzeń bazujących na emocjach. Korzyści emocjonalne wyni-
kają z odwiedzin w danym miejscu, bycia, zobaczenia, odpoczynku, doznań du-
chowych, kulturowych, przynależności do grupy, prestiżu. Motywem podróży może 
być w takim przypadku chęć wyrażenia własnej indywidualności8. 
 
 
2. Etapy budowania image’u turystycznego miejsc  
 
 Coraz więcej obszarów wyodrębnionych administracyjnie lub geograficznie, 
szczególnie miast, podejmuje się kierowania komunikatów promocyjnych, starając 
się tym samym wpływać na tworzenie określonego wizerunku9. Ułatwione zadanie 
kreowania image’u mają obszary i miejscowości turystyczne położone w częściach 
kraju uważanych za atrakcyjne (przy morzu, w górach czy nad jeziorami), jak rów-

                                                 
6  A. Łuczak, Istota tożsamości miasta, „Samorząd Terytorialny” 2000, s. 10. 
7  L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-

giczne, Gdańsk 2003, s. 44–45.  
8  Por. A. Kozak, A. Gózik, A. Trojanowska, Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech 

jej użytkownika, „Marketing i Rynek” 2006, nr 2, s. 21.  
9  G. Rosa, K. Barczyk, Kształtowanie marki regionu ma przykładzie województwa zachod-

niopomorskiego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, „Ekonomiczne 
Problemy Usług” nr 56, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 193–
200; K. Majchrzak, Kreowanie wizerunku marki miasta na arenie międzynarodowej w kontekście 
nowej strategii marki miasta Poznania, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  
nr 591, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 53, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010, s. 71–81. 
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nież te, które na przełomie wieków nagromadziły na swojej przestrzeni znaczące 
zabytki kultury materialnej lub te, z którymi wiążą się ważne wydarzenia. Miejsca 
te posiadają już ugruntowaną pozycję, a także swój wyrazisty i silny wizerunek 
turystyczny. Przykładami takich miejscowości są miejsca pielgrzymowania, takie 
jak: Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń. Miejsca te coraz częściej są 
celami wypraw nie tylko związanymi z praktykami religijnymi, modlitwą i spełnie-
niem określonych rytuałów czy też wiarą w siły nadprzyrodzone, ale także z pozna-
niem dziedzictwa kulturowego, gdyż stanowią one ważny element kultury material-
nej10.  
 Tworząc wizerunek, należy brać pod uwagę to, że ma on najczęściej charakter 
dynamiczno-statyczny. Może zmieniać się błyskawicznie wraz ze zmianą samego 
miejsca lub tylko poglądów i upodobań na jego temat bądź też nie ulegać transfor-
macji przez lata, pomimo dynamicznych zmian, jakie nastąpiły na tym obszarze. 
Wizerunek jest zatem względnie niezależny, gdyż powstaje i rozwija się nie zawsze 
tak jak tego oczekują zainteresowani, nie zawsze też odzwierciedla rzeczywistość, 
ponieważ powstaje jako subiektywny obraz tworzony z wielu elementów11. Złożo-
ność i trudność budowania pożądanego obrazu wymaga zaangażowania wielu pod-
miotów. Przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej mają w tym procesie 
niekiedy nawet dominujące znaczenie.  
 Proces tworzenia wizerunku składa się z następujących etapów12: 

 diagnostyczny (analiza stanu wyjściowego) – polega na przeprowadzeniu 
analizy kluczowych zasobów oraz analizy porównawczej i benchmarkin-
gowej. W ramach tego etapu dokonuje się identyfikacji zasobów oraz rela-
cji pomiędzy podstawowymi a unikatowymi, mogącymi wyróżnić jednost-
kę. Etap ten służy ustaleniu pozycji danego obszaru względem innych ob-
szarów regionu czy kraju. Przeprowadza się także porównanie megapro-
duktów konkurujących przestrzeni oraz twórcze wykorzystanie doświad-
czeń innych w zakresie prowadzonych przez nich działań promocyjnych13;  

 poszukiwania (określenie celu czyli pożądanego wizerunku) – etap ten słu-
ży poznaniu obrazu wewnętrznego i zewnętrznego, ustaleniu, czy jest on 
jasno ukształtowany w świadomości otoczenia. Przeprowadza się też pozy-
cjonowanie i poszukuje unikalnego miejsca, jakie wizerunek powinien za-

                                                 
10  D. Ptaszycka-Jackowska, Turystyka religijna (turystyka pielgrzymkowa), w: Turystyka, 

red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 292–300. 
11  M. Biedermann, Image – czynnikiem sukcesu firmy, „Marketing i Rynek” 1998, nr 11,  

s. 17. 
12  P. Lutek, A. Gołoś, Model przygotowania strategii marki miejsca, „Marketing i Rynek” 

2010, nr 10, s. 18–22; J. Tkaczyk, J. Rachwalska, Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerun-
ku przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5, s. 7–9. 

13 K. Borodako, Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowania działań marketin-
gu terytorialnego, „Świat Marketingu” (czasopismo internetowe), luty 2004.  
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jąć w umysłach potencjalnego i obecnego odwiedzającego. Na etapie tym 
dokonuje się segmentacji i wyboru rynków docelowych; 

 strategii (planowania) – polega na wyborze i opracowaniu strategii osią-
gnięcia docelowego wizerunku. Na tym etapie dochodzi do wskazania, za 
pośrednictwem jakich instrumentów wizerunek będzie kształtowany. Opra-
cowuje się harmonogramu działań i ustala budżet;  

 realizacji i kontroli (działań korekcyjnych).  
 Proces tworzenia wizerunku jest długi i powolny, a w przypadku już ukształ-
towanego wymaga właściwego i nieustannego nim zarządzania. Podejmując się 
wykreowania wizerunku, można oprzeć tworzenie jego koncepcji na następujących 
strategiach:  

 lustra – w dużej części podobnego do innych miejsc; 
 lidera – najsilniej wyodrębnionego w obszarze danego typu przestrzeni; 
 benchmarkingu – podążaniu za najlepszymi, dostosowywaniu się do nich;  
 outsidera (oryginalnego, nietypowego) – jedynego, niepowtarzalnego, 

trudnego do naśladowania; 
 pioniera – oryginalnego, jednakże łatwego do skopiowania.  

 Realizacja przyjętej strategii wymaga wykorzystania wielu sposobów i środ-
ków komunikacji marketingowej. Do głównych należą środki wizualne (plakaty, 
ulotki, książki), akustyczne (slogany, piosenki), promocje sprzedaży (ulgi, obniżki, 
rabaty), spektakularne projekty (muzea, świątynie, pomniki), wydarzenia (spotkania 
ze znanymi ludźmi, festiwale)14. Przekazy mogą być kierowane do mas, tak jak  
w przypadku Paryża – miasta kultury, stylu i miłości – oraz do wybranych grup 
osób odznaczających się pewnymi cechami, poszukujących pewnych korzyści  
w postaci emocji i doznań, takich jak np. plaża i wypoczynek – Ustka, sporty zi-
mowe – Zakopane, żeglarstwo – Mikołajki, doznania duchowe – Częstochowa, 
Święta Góra Grabarka.  
 
 
3. Miejsca kultu religijnego w kształtowaniu wizerunku obszarów – utracone 

szanse czy możliwości – przykład powiatu bialskiego 
 
 Badaniami objęto gminy powiatu bialskiego oraz miasto Biała Podlaska. Ana-
lizowany obszar położony jest we wschodniej Polsce w województwie Lubelskim. 
Przeprowadzone badania polegały na inwentaryzacji elementów kultury materialnej 
i przyrodniczej oraz identyfikacji kierunków rozwoju i promocji turystyki, dokona-
nego w oparciu o strategie i plany rozwoju poszczególnych gmin.  

                                                 
14  L. Michałowski, Turystyka i sposoby promocji miast, „Studia Regionalne i Lokalne” 

2003, nr 4, s. 92. 
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 Obiekty kultu religijnego, cmentarze i inne obiekty przysakralne oraz te, które 
zmieniły swoje przeznaczenie, w sześciu gminach są jedynymi obiektami kultury 
materialnej, natomiast w większości gmin udział ich stanowi 50% i więcej wśród 
wszystkich znajdujących się tam zabytków nieruchomych (rys. 1). Do najcenniej-
szych obiektów należą: kodeńskie sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej 
Gregoriański; sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej ze słynącym z łask wizerun-
kiem patronki; monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Sanktuarium Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie, w którym znajdują się relikwie błogosławionych męczen-
ników zamordowanych w 1874 roku w obronie wiary; Sanktuarium Unitów Podla-
skich w Kostomłotach – jedyna na świecie neounicka parafia obrządku bizantyjsko-
słowiańskiego. Na obszarze tym, oprócz licznych zabytkowych obiektów sakral-
nych (niekiedy jeszcze drewnianych), można również zobaczyć wiele kapliczek 
przydrożnych i zabytkowych nagrobków cmentarnych (mizary). Na uwagę zasługu-
je fakt, który jest istotny z punktu widzenia osób odwiedzających, że w przypadku 
znacznej większości obiektów sakralnych można zwiedzać i podziwiać nie tylko 
efekt pracy architektów nawet sprzed kilku stuleci, ale także zgromadzony w nich 
przez dziesiątki lat bardzo bogaty zbiór dzieł artystycznych. Jest to sytuacja od-
mienna niż w przypadku architektury świeckiej – pałaców, dworów, domów i in-
nych obiektów gospodarczych oraz mieszkalnych – które w znacznej części nie są 
dostępne dla zwiedzających, gdyż należą do prywatnych właścicieli, a dodatkowo 
często są w złym stanie technicznym. W niektórych tego typu obiektach mieszczą 
się urzędy i inne instytucje publiczne, a tylko nieliczne są przygotowane dla tury-
stów.  
 Analizowany obszar oprócz zabytków posiada również tereny cennie pod 
względem wartości przyrodniczych, które stanowią 9% jego powierzchni i są objęte 
różnymi formami ochrony. Na obszary te składają się: Park Krajobrazowy „Podla-
ski Przełom Bugu” wraz z otuliną, Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu 
oraz osiem rezerwatów przyrody, a także użytki ekologiczne. W ramach systemu 
Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 w powiecie bialskim znajdują się 
specjalne obszary ochrony ptaków i siedlisk (wchodzące w skład parku krajobra-
zowego, Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i rezerwatu „Dobryń”). 
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Legenda: (w) gmina wiejska, (m) gmina miejska (p) miasto na prawach powiatu  

(1) Biała Podlaska (w); (2) Drelów (w); (3) Janów Podlaski (w); (4) Kodeń (w); (5) 
Konstantynów (w); (6) Leśna Podlaska (w); (7) Łomazy (w); (8) Międzyrzec Podlaski 
(w); (9) Międzyrzec Podlaski (m); (10) Piszczac (w); (11) Rokitno (w); (12) Rossosz 
(w); (13) Sławatycze (w); (14) Sosnówka (w); (15) Terespol (w); (16) Terespol (m); 
(17) Tuczna (w); (18) Wisznice (w); (19) Zalesie (w); (20) Biała Podlaska (p).  

 

Rys. 1.  Struktura rodzajowa zabytków nieruchomych powiatu bialskiego i miasta Biała 
Podlaska  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie rejestru zabytków nieruchomych według 
stanu na dzień 30.09.2010 roku, prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków. 
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 Kolejnym ważnym elementem mogącym wyróżniać analizowaną przestrzeń są 
działania komunikacyjne prowadzone przez gminy, które pozwalają zaprezentować 
tożsamość obszaru odbiorcom. Spośród 20 gmin, których kierunki działań zostały 
przeanalizowane, dziewięć nie uwzględnia działań tego typu w żadnej formie (tabe-
la 1). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być niewielka świadomość wło-
darzy na temat roli promocji w rozwoju jednostki. Przypuszczalnie wydatki na 
promocję traktowane są nie jak inwestycja w przyszłość, ale jak zbędne koszty.  
 

Tabela 1 
Główne kierunki działań w zakresie promocji turystyki poszczególnych gmin powiatu 

bialskiego i miasta Biała Podlaska zawartych w strategiach i planach rozwoju 
 

Główne kierunki działań/typy projektów Gminy* 
Utworzenie i rozwój systemu informacji turystycznej – punktu, ośrodka informacji 
turystycznej. Opracowanie i udzielanie kompleksowej informacji o noclegach, 
ofercie kulturalno-oświatowej, atrakcjach turystycznych 

3,4,6,12,1
5,16,18,20 

Wspieranie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej 16,19,20 

Uruchomienie lub rozbudowa strony internetowej promującej walory oraz wyko-
rzystanie do promocji nowych technologii informacyjnych 

13,14, 
16, 
18,19,20 

Weryfikacja, opracowanie, oznakowanie i opisanie miejsc, tras, szlaków, stano-
wisk (np. wędkarskich), dróg dojazdowych (tablice, mapy, drogowskazy) do miej-
scowości turystycznych, miejsc noclegowych, zabytków 

18, 6 

Opracowanie i wydawanie materiałów promocyjno-informacyjnych, publikacji, 
map turystycznych, folderów, ulotek, informatorów, przewodników promujących 
walory turystyczne, kulturalne, zawierających informacje o bazie gastronomicznej 
i noclegowej gmin 

3,4,6,11, 
13,18,19,2
0 

Promowanie gminy poprzez wykorzystywanie w tym celu różnego rodzaju imprez, 
rocznic (w mediach) 

3,4,14,20 

Udział w targach turystycznych 3,4,16,20 
Zorganizowanie objazdowej wystawy promującej walory turystyczne gminy, 
promocja produktów turystycznych na cyklicznych imprezach kulturalnych na 
terenie gminy, powiatu i województwa 

18 

* oznaczenia tak jak na rysunku 1. 
 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie strategii i planów rozwoju gmin powiatu 

bialskiego i miasta Biała Podlaska. 
 
 Perforowanymi kierunkami rozwoju większości gmin jest stwarzanie warun-
ków do prowadzenia działalności agroturystycznej. Jedynie nieliczne lub nawet 
jednostkowe gminy widzą potrzebę:  

 tworzenia produktów na bazie wskrzeszenia i kultywowania twórczości lu-
dowej, takiej jak: tkactwo, hafciarstwo, garncarstwo, plecionkarstwo oraz 
rozwoju innych lokalnych produktów turystycznych, np. potraw regional-
nych; 
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 inspirowania rozwoju infrastruktury turystycznej (bazy noclegowej, gastro-
nomicznej, pamiątkarskiej); 

 tworzenia szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, ekologicznych;  
 odnowy obiektów zabytkowych (dziedzictwa kulturowego) i lokalnych 

pomników historii, tworzenia muzeów;  
 oznakowania dróg dojazdowych (stawianie drogowskazów, map).  

 
 
Podsumowanie  
 
 Za jedno z głównych zadań gmin analizowanego obszaru należy uznać po-
trzebę wykreowania wizerunku, który pozwali na wytworzenie związków emocjo-
nalnych miejsca z odbiorcami, budując w ten sposób zaufanie i jednocześnie stając 
się wyróżnikiem na tle konkurencyjnych przestrzeni. Celem nadrzędnym działań 
zespołu gmin skierowanych na promowanie wspólnego image’u ma być ich rozwój, 
a także uzyskanie wymiernych korzyści dla mieszkańców. Połączone działania 
wszystkich gmin dają możliwość rozłożenia kosztów oraz zakresu działań promo-
cyjnych bazujących na rzeczywistej tożsamości obszaru. Tożsamości, której  
w wielu przypadkach nie można byłoby określić indywidualnie dla każdej gminy,  
a nawet jeśliby się to udało, to mogłaby się okazać, iż jest ona niewystarczająca do 
tego, aby zaistnieć na dłużej w świadomości odbiorców.  
 Przeprowadzona analiza atrakcyjności turystycznej gmin wykazała, że istnieje 
na tym obszarze znaczny niewykorzystany potencjał w postaci miejsc, obiektów 
sakralnych i obrzędów religijnych, jaki można wykorzystać do tworzenia wizerun-
ku turystycznego. Drugim elementem, na który należy zwrócić uwagę są zasoby 
przyrodnicze i możliwości, jakie one dają, a które jeszcze nie są w pełni wykorzy-
stane. Dalsza analiza pozwoliła na wskazanie słabych stron, które utrudniają pro-
wadzenie właściwej współpracy w zakresie kreowania wspólnego jednoznacznego 
wizerunku tego obszaru, a należą do nich:  

 brak wspólnych kierunków rozwoju turystyki; 
 brak badań pozwalających na poznanie rynków oraz opracowanie oferty  

i przygotowanie działań promocyjnych; 
 niewielki zakres współpracy w ramach tworzenia wspólnych komplekso-

wych produktów turystycznych oraz podejmowania działań promocyjnych;  
 w większości gmin kierunki działań w zakresie promocji odznaczają się ni-

ską kreatywnością i zmierzają głównie do wykorzystania tradycyjnych na-
rzędzi promocji; 

 ograniczona dostępność do części obiektów, również sakralnych.  
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 To właśnie w tych słabościach można upatrywać przyczyn braku wizerunku 
tego terenu15, pomimo że dysponuje on zarówno wyrazistymi obiektami sakralny-
mi, jak i określonymi zasobami przyrodniczymi. Budowle sakralne znajdujące się 
na tym terenie są najstarszymi i najcenniejszymi obiektami, które stanowią część 
historii i kultury tych obszarów i świadczą o lokalnej tożsamości. 
 
 

THE ROLE OF RELIGIOUS CENTRES IN THE SHAPING  
OF THE TOURIST IMAGE OF A PLACE 

 
 

Summary 
 
 The tourist image of a place is a significant tool which makes it possible to gain 
predominance over competitors in the fight for visitors. To a large extent it depends on 
the proper management of its identity. In order to build a clear positive image it is re-
quired to identify elements which distinguish a particular place and are simultaneously 
socially accepted, and then to bring them closer to recipients. In this work particular 
attention was paid to the possibility of creating the image of particular areas on the basis 
of sacred buildings and religious celebrations. In order to present opportunities remain-
ing in this field, the research was carried out aiming at studying the attractiveness and 
the directions of activities included in strategies and development plans of the commune 
situated in one of the counties of Lublin region. The analyses made it possible to indi-
cate major barriers which confine the opportunities to take advantage of religious attrib-
utes while creating a clear and strong image of this area.  
 

Translated by Mirosław Zalech 
 
 

                                                 
15  Wiedza potencjalnych klientów o tych rejonach jest bardzo niewielka, nie mają z nimi 

żadnych skojarzeń, a jeśli mają, to głównie z naturą, lasami, polami, rzekami, bagnami, łąkami, 
zielenią, por. Potencjał turystyczny Polski Wschodniej – badanie poprzedzające tworzenie kam-
panii reklamowej. Raport z badania jakościowego. Raport przygotowany przez dom badawczy 
MAISON dla Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa, kwiecień 2009. 
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KREOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG TURYSTYCZNYCH NA SZLAKACH 
PAPIESKICH 

 
 

Dar ten jest dla mnie szczególnie cenny, gdyż przybliża mi tę część polskiej ziemi, 

której czułem się zawsze ogromnie bliski. Polskim wierchom zawdzięczam wiele dobrych 

chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga. 

 
            Jan Paweł II 

       (30 lipca 1987 roku, Castel Gandolfo)  

 
Wstęp 
 
 Podstawowym motywem podróżowania określanym przez podróżujących jest 
pragnienie „aby zobaczyć świat”. Można więc przyjąć, że percepcja wizualna sta-
nowi ośrodek praktyk podróżniczych1. Turyści, uczestnicząc w pielgrzymkach, 
wyprawach szlakami górskimi i – omawianymi w niniejszym artykule – Szlakami 
Papieskimi, chcą za pomocą zmysłów odbierać bodźce, które towarzyszyły Janowi 
Pawłowi II w Jego wędrówkach, ze szczególnym uwzględnieniem tych po górach.  
 Można powiedzieć, że turysta kupuje piękny krajobraz, wrażenia, atmosferę 
otoczenia czy kulturę i gościnność na odwiedzanych terenach. Z drugiej stronny na 
postrzeganie tych szczególnych miejsc ogromny wpływ ma ich stan obecny, w tym 
oferowane produkty i usługi turystyczne.  
 W artykule podjęto próbę wskazania na istniejące i potencjalne możliwości 
kreowania produktów i usług turystycznych na Szlakach Papieskich. Uwzględniono 

                                                 
1  A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, UNIVERSITAS, 

Kraków 2008, s. 97. 
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specyfikę górskich Szlaków Papieskich. Postawiona została hipoteza, że postrzega-
nie i odbiór Szlaków Papieskich (w tym przeżycia duchowe) mogą być uwarunko-
wane kreowanymi produktami i usługami turystycznymi.  
 
 
1. Szlaki Papieskie – specyfika  
 
 Szlaki Papieskie – to ogólna nazwa szlaków turystycznych biegnących ścież-
kami, którymi przed laty wędrował Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. 
Szlaki te przypominają o miejscach, które przemierzał jako ksiądz, biskup, kardynał 
i jako papież. Obecnie w Polsce wyodrębniono wiele Szlaków Papieskich, a wśród 
nich:  

 Małopolski Szlak Papieski – jeden z najbardziej znanych i uczęszczanych 
w Polsce. Wiedzie on z Kalwarii Zebrzydowskiej przez Wadowice, Babią 
Górę, Ludźmierz, Turbacz do Beskidu Niskiego. Obejmuje prawie wszyst-
kie pasma górskie Małopolski, a w szczególności: Beskid Średni (Kalwaria 
Zebrzydowska), Beskid Mały (Wadowice), Beskid Żywiecki i miejscowość 
często odwiedzaną przez papieża – Zawoję, Kotlinę Orawsko-Nowotarską 
z wyróżniającą się bazyliką w Ludźmierzu, Gorce (szlak wiodący przez 
Turbacz), Beskid Sądecki – szlak wiodący przez Stary Sącz, Beskid Wy-
spowy (szlak rozpoczynający się w Mszanie Dolnej), Beskid Niski (z cha-
rakterystyczną dawną cerkwią greckokatolicką pw. św. św. Kosmy i Da-
miana w Bartnem)2. Małopolski Szlak Papieski prowadzi wzdłuż istnieją-
cych górskich szlaków PTTK, gdzie pojawiły się tablice informujące  
o pobycie w tych miejscach Jana Pawła II oraz specjalne dodatkowe ozna-
kowanie w postaci żółtych krzyży.  

 Szlak Papieski w Tatrach – śladami wycieczki Ojca Świętego ze schroniska 
PTTK na Polanie Chochołowskiej do Doliny Jarząbczej w 1983 r.; 

 szlak „Ścieżkami Jana Pawła II” w Krakowie; 
 Kamienny Szlak Papieski na Kanale Augustowskim w województwie pod-

laskim3; 
 Szlak Papieski Harmęże–Kozy–Straconka; 
 Dolnośląskie Szlaki Papieskie; 
 Kolejowy Szlak Jana Pawła II – PKP uruchomiły tzw. Pociąg papieski, któ-

ry obsługuje kierunek: Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wa-
dowice. Podczas podróży emitowane są filmy o pielgrzymkach papieża  

                                                 
2 Otwarto szlak turystyczny im Jana Pawła II, http://www.turinfo.pl/p/ak_id, 

9153,,szlak_turystyczny_jana_pawla_ii,jan_pawel,papiez,papieza,papieski,malopolski,im.html 
(12.11.2010). 

3  http://www.turinfo.pl/p/ak_id,25843,,szlak_papieski,szlaki_papieskie,kamienny,kanal_ 
augustowski,papieski.html (12.11.2010). 
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w Polsce (zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej). Każdy pasażer do-
staje pamiątkowy bilet z okolicznościową pieczątką4. 

 
 
2. Cele wędrowania Szlakami Papieskimi 
 
 Można przyjąć, iż jednym z podstawowych celów wędrowania Szlakami Pa-
pieskimi są pobudki religijne. Wędrówki do miejsc uświęconych, miejsc pielgrzy-
mowania są nieodłącznym elementem horyzontu kulturowego człowieka; są one 
niejednokrotnie podejmowane z potrzeby odnowy duchowej, pragnienia odbycia 
pokuty, chęci poszukiwania świętości itp. Motywem wędrówek Szlakami Papie-
skimi może być również poszukiwanie miejsc związanych z obecnością Karola 
Wojtyły, poszukiwanie idei współtowarzyszących wędrującym, np. po szlakach 
górskich. Wędrówki za Ojcem Świętym to wędrówki za Jego ideami, nauczaniem, 
wzorcami życia i wypoczynku. Wybór Szlaku Papieskiego jako miejsca podróży 
związany jest z poszukiwaniem wiedzy o Nim, chodzeniem Jego ulubionymi ścież-
kami, a także doświadczaniem przeżyć na trasach, które w większości Ojciec Świę-
ty przemierzył osobiście. 
 Wędrowanie Szlakami Papieskimi wypływa także z innych motywów, niejed-
nokrotnie współtowarzyszących intencjom religijnym. Wśród nich należy wymienić 
motywy: towarzyskie, rozrywkowe (podróż pociągiem papieskim), a w przypadku 
młodzieży – chęć przygody i potrzeba sprawdzenia się w trudnych warunkach (np. 
wspinaczka na Turbacz czy Papieską Groń na Laskowcu). Takie zainteresowanie 
turystyką religijną określa się mianem „turystyki łagodnej”, łączącej walory po-
znawcze z duchowymi – obecnie bardzo popularnej formy turystyki, która została 
rozpropagowana przez Jana Pawła II5. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w lite-
raturze przedmiotu podróże o motywie religijno-poznawczym określane są termi-
nem „turystyka religijna”, a dla podróży podejmowanych z pobudek wyłącznie 
religijnych zarezerwowany jest termin „turystyka pielgrzymkowa”6.  
 
 
3. Produkty i usługi oferowane na Szlakach Papieskich 
 
 Turysta wędrujący po Szlakach Papieskich nie pozostaje obojętny wobec ota-
czających go zwyczajów i zachowań, a także elementów rzeczywistości material-
nej. Tak jak w odległych czasach pielgrzym nabywał i nosił tzw. specjalne znaki 

                                                 
4  http://www.pociag-papieski.pl/ (15.11.2010). 
5  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008, s. 87–88. 
6  Por. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 125; W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, 
s. 75.  
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(amulety, różańce, pielgrzymie miseczki itp.), tak i teraz oferowane produkty,  
a także usługi stają się istotnym elementem jego wędrówek. Osoby powracające  
z pielgrzymek, wędrówek Szlakami Papieskimi pragną zabrać ze sobą pamiątkę  
z tych szczególnych miejsc. Może to być dobre wspomnienie, zadowolenie płynące 
z faktu dobrego oznakowania szlaku, wysokiej jakości usług gastronomicznych czy 
noclegowych, dogodnie położonych parkingów itp., ale może to być pamiątka ma-
terialna, czyli tzw. materialny dowód bycia na Szlaku Papieskim.  
 Szlaki Papieskie cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Można to 
zaobserwować, przemierzając szlaki górskie, którymi do niedawna, kiedy jeszcze 
nie były opisane i wypromowane, przechadzała się garstka turystów. Ten boom 
zaskoczył praktycznie wszystkich. Brakuje więc jeszcze wielu produktów i usług, 
które powinny towarzyszyć Szlakom Papieskim.  
 Jak wskazują tendencje europejskie, w najbliższym dziesięcioleciu znaczenie 
turystyki religijnej i pielgrzymkowej będzie rosło. Można podać przykład turystów 
z Europy, np. Włochów i Hiszpanów, z grupy wiekowej powyżej 50 lat, którzy 
deklarują chęć wyjazdu do wybranego miejsca kultu religijnego przynajmniej raz  
w roku. Biorąc pod uwagę popularność Jana Pawła II oraz to, że ludzie należący do 
tej grupy wiekowej mają czas i pieniądze (zjawisko będzie się utrzymywało między 
innymi ze względu na starzenie się Europejczyków), można przypuszczać, że pol-
skie Szlaki Papieskie będą naturalnym celem podróży turystów zagranicznych. 
 Turysta-pielgrzym, szczególnie ten zagraniczny, zafascynowany atmosferą  
i historią poszczególnych Szlaków Papieskich oczekuje nie tylko doznań ducho-
wych. Produkty i usługi muszą być „opakowane” w sposób, jaki oferują inne miej-
scowości europejskie, które „żyją” z turystyki religijnej. To „opakowanie” to 
przede wszystkim informacja i promocja. Jak wynika z wypowiedzi cukierników 
wadowickich, informacja o kremówkach papieskich spowodowała wzrost sprzeda-
ży w lokalnych cukierniach, a nawet wzrost przyjazdu pielgrzymów do Wadowic. 
 Wykreowanie nowych produktów i usług może zachęcać do przyjazdu. Nale-
ży także pamiętać, że turysta, decydując się na podróż do Polski, odwiedzi także 
inne miejscowości, będzie jadł obiad restauracji, poszukując potraw regionalnych, 
będzie spał w cztero- lub trzygwiazdkowym hotelu i kupi pamiątkę. Każdy podmiot 
podaży turystycznej powinien być zatem zainteresowany kreowaniem i promocją 
nowych produktów i usług. Rozwój Szlaków Papieskich (oferowanie różnorakich 
produktów i usług) staje się źródłem wymiernych korzyści dla lokalnej przedsię-
biorczości i ma pozytywne następstwa dla lokalnej społeczności, takie jak:  

 wzrost dochodów ludności i budżetu lokalnego; 
 urbanizacja;  
 wzrost zatrudnienia; 
 poprawa standardu życia społeczności;  
 rozwój małej przedsiębiorczości;  
 poprawa i rozwój lokalnej infrastruktury technicznej i usług;  



Kreowanie produktów i usług turystycznych na szlakach papieskich 451

 ożywienie folkloru i rzemiosła lokalnego;  
 zainteresowanie lokalną historią7.  

 
 
4. Badania opinii turystów na temat celu przyjazdu oraz oceny produktów 

turystycznych na Szlakach Papieskich zlokalizowanych w regionie Beskidy 
 
 Na rysunkach 1 oraz 2 przedstawiono wybrane fragmenty kompleksowego 
badania turystów odwiedzających region Beskidy, który obejmuje swoim zasięgiem 
obszar górski województwa śląskiego (powiat żywiecki, cieszyński, bielski oraz 
miasto Bielsko-Biała). Badania przeprowadzono w oparciu o 270 opinii turystów 
przebywających w regionie Beskidy. 
 

 
 

Rys. 1. Cel przyjazdu turystów do regionu Beskidy 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

                                                 
7  W.W. Gaworecki, Miejsce turystyki w strategii i polityce rozwoju regionu, w: Warunki 

rozwoju turystyki w regionie, red. J. Karwowski, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu  
w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 87. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

odwiedziny krewnych i/lub znajomych
zwiedzanie zabytków, poznanie innej kultury
odpoczynek
rozrywka
cel religijny
turystyka aktywna
odwiedziny miejsc rodzinnych
udział w zawodach sportowych
sprawy służbowe i interesy
edukacja
wydarzenia kulturalne, udział w imprezie



Ewa Lipianin-Zontek, Zbigniew Zontek 452 

 W regionie tym zlokalizowano następujące Szlaki Papieskie: Groń Jana  
Pawła II na Laskowcu, Szlak na Hrobaczą Łąkę, Szlak Papieski Harmęże–Kozy–
Straconka, Żywiecki Szlak Papieski. Z badań próbnych poprzedzających ankietyza-
cję wynikało, że szlaki te są znane, często uczęszczane przez mieszkańców. Jed-
nakże, jak wskazano na rysunku 1, cel religijny nie był głównym motywem przy-
jazdu do regionu. Podstawowe pobudki to: odpoczynek i turystyka aktywna. Można 
więc założyć, że cele te wzajemnie się nie wykluczają, a cel religijny może im 
współtowarzyszyć.  
 

 
 

Rys. 2. Opinie turystów dotyczące Szlaków Papieskich 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Spośród respondentów, 85 stwierdziło, że zna Szlaki Papieskie w badanym 
regionie. Badanych poproszono o ocenę produktów i usług towarzyszących szla-
kom (rys. 2). Respondenci najlepiej oceniali usługi gastronomiczne (29% ocen 
bardzo dobrych i 40% dobrych), przy czym dostępność tych usług określali jako 
niewystarczającą. Dostępność produktów regionalnych, pamiątek i dewocjonaliów 
turyści ocenili jako zadowalającą (36% ocen dobrych oraz 22% przeciętnych). Naj-
bardziej negatywnie oceniono ofertę noclegową (40% ocen przeciętnych i 14% 
negatywnych). Inne aspekty produktu turystycznego oceniono jako średnie.  
Analizując produkt i usługi turystyczne na szlakach papieskich, można wysunąć 
następujące wnioski: 

 występuje duże zainteresowanie Szlakami Papieskimi, jednak liczba obiek-
tów gastronomicznych, schronisk górskich, punktów informacji turystycz-
nej jest niewystarczająca do obsługi tak dużej liczby turystów; 

 informacja o poszczególnych Szlakach Papieskich dostępna jest w Interne-
cie, lecz nie jest dostępna na samym szlaku; 

 brakuje form promocji skierowanych do potencjalnych segmentów rynku 
turystycznego (turystów zagranicznych, ale także turystów krajowych);  

 brakuje inicjatyw lokalnych oraz krajowych biur turystycznych, które dąży-
łyby do organizowania skonkretyzowanej oferty turystycznej. 

 
 

THE CREATION OF TOURIST PRODUCTS AND SERVICES  
ON THE PAPAL ROUTES 

 
 

Summary 
 
 This article attempts to identify existing and potential opportunities to create tour-
ism products and services on the routes of Pope John Paul 2nd. There is showed the 
specificity of this mountain routs, their conditions and infrastructure. There is also put  
a hypothesis, that the perception and reception of the papal routes (including the spiri-
tual experience) may be conditional by created products and tourism services. The re-
sults of investigations show, that tourists are interested in these specific tourist products, 
but there is lack of professional promotion and elaborated tourist offer.  
 

Translated by Ewa Lipianin-Zontek 
 



 


